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Vaše sbírka dnes čítá na 3 500 děl a je patrně nejvýznamnější soukromou kolekcí art brut na 

světě. Co Vás k art brut přivedlo?  

 

V sedmdesátých letech jsem se věnoval studiu filozofie a psychoanalýzy. Měl jsem štěstí na 

vynikající profesory, jako byl Michel Foucault, Louis Althusser, Gilles Deleuze, Jacques 

Lacan a další. Je ale s podivem, jak málo se tito myslitelé, kteří kriticky zkoumali společnost a 

její ideologii, zajímali o umění, které mě ale vzrušovalo asi nejvíc. O existenci art brut jsem 

ovšem neměl v té době ani tušení.  

Od jednoho švýcarského přítele jsem se dozvěděl, že v Lausanne jakýsi mladý profesor 

jménem Michel Thévoz
1
 přednáší o velice zajímavých tématech. Právě tam jsem pak v létě 

roku 1977 ve sbírce, kterou nějaký čas předtím věnoval městu Lausanne Jean Dubuffet
2
, s 

ohromením objevil díla, která byla jako z jiné planety. Nebyly to jen umělecké artefakty, ale 

díla, která se dotýkala samotné podstaty bytí. A tehdy se mi vyjevil smysl všech těch otázek, 

které jsem si kladl v průběhu svých univerzitních let. Rok na to – to bylo roku 1978 – mě 

náhoda přivedla k jedné malé kresbě od Adolfa Wölfliho
3
, která byla na prodej za cenu 

obyčejné pohlednice: to byla má první koupě. A už jsem chytil virus.  

 

Art brut sbíráte třicet pět let. Jak se za tu dobu změnil váš pohled na něj? 

 

Čím déle art brut sbíráte, tím jasnější je váš pohled na věc, formuje vás. Posiluje vaše 

rozlišovací schopnosti, váš osobní vkus je vyhraněnější, dojmy a pocity jsou jemnější a 

vytříbenější. Na začátku je pro vás určující, co se dočtete v odborné literatuře a co uvidíte v 

jiných sbírkách… Vstřebáváte tak do sebe dané téma v historické perspektivě. Postupem času 

se pak historie druhých stane vaší vlastní, osobní historií. Můj pohled se tedy za těch 

pětatřicet let rozhodně proměnil.  

Na začátku jsem tápal, neměl jsem vycvičené oko. Směšoval jsem díla art brut s tím, čemu se 

říkalo „art singulier“
4
. To je dost vágní pojem, který toho podle mě opravdu nic moc neříká, 

protože – jaké jiné by mělo být jakékoli umění, když ne osobité a jedinečné? Začal jsem se 

řídit svým instinktem a vybudoval si svůj vlastní styl.  
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 Michel Thévoz (*1936), švýcarský spisovatel, historik umění a filozof, první ředitel muzea (1976–2001) 

Collection de l´Art Brut v Lausanne. 
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 Jean Dubuffet (1901–1985), francouzský malíř a zvěstovatel konceptu art brut, věnoval švýcarskému městu 

Lausanne soubor pěti tisíc výtvarných děl. Na základě Dubuffetovy sbírky bylo roku 1976 v zámečku Beaulieu 
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3 Adolf Wölfli (1864–1930) patří mezi nejvýznamnější a nejoceňovanější autory art brut. Determinován 

diagnózou schizofrenie prožil většinu života v psychiatrické léčebně ve Waldau (Švýcarsko). Vytvořil zde 
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záznamů, a především pak šestnácti set kreseb a obdobného počtu koláží.  
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„Umělečtí solitéři“, uspořádaného r. 1978.  



Postupem času se vytvořil trh s art brut, já jsem ale vždycky pátral na vlastní pěst. Měl jsem 

štěstí na mimořádné objevy, jako jsou Zdeněk Košek
5
, Luboš Plný

6
, Janko Domšič a mnoho 

dalších. Navíc mi moje povolání filmaře poskytlo příležitost některé z těchto umělců natáčet. 

Několik takových filmových portrétů je spojeno v dlouhometrážním filmu Rouge Ciel
7
, 

natočeném v roce 2009, v němž se objevují také někteří z těch, kdo se významně podílejí na 

průzkumu této oblasti: psychoanalytici, historici umění, nadšení amatéři, spisovatelé a další.  

 

Jádro většiny sbírek tvoří díla těch umělců, kteří jsou dnes už považovaní za klasiky art brut, 

jako jsou Aloïse Corbaz
8
, Wölfli a další. To, čím se jednotlivé  sbírky mezi sebou liší, jsou 

nově objevení tvůrci. Podle jakých kritérií vybíráte, které dílo do sbírky zařadit? Mluvím teď 

hlavně o dílech současných autorů. 

 

Podívejte se třeba na historii Dubuffetovy sbírky: dávno před tím než vznikla, díla art brut 

samozřejmě existovala, jen se jim tak neříkalo. Dubuffetova sbírka art brut vznikla čistě na 

základě subjektivního názoru, s odvoláním na určitý poměrně vágní koncept. Striktně 

vymezená definice pro něj byla zjevně mnohem méně důležitá, nežli pátrání po skutečně 

kreativních a originálních dílech, která předtím nebyla v zorném poli milovníků umění. To je 

podle mě hlavní Dubuffetův přínos, který svým způsobem navazuje na postupy 

surrealistických sběratelů.  

Sběratelé, kteří přišli po Dubuffetovi, to dělali naprosto stejně. Řídili se svým názorem, 

protože stanovit, co bude art brut, a co ne, je vždy záležitostí subjektivního rozhodování. 

Já také navazuji přímo na Dubuffeta, ale s jedním významným, historicky podmíněným 

rozdílem: můj úhel pohledu je ovlivněný současností. To, že dnes podle mě Gaitán
9
, 

Bockelt
10

, Košek a další patří do art brut, je ovlivněno tím, že můj pohled je mimo jiné 

formován současným uměním. I když já dnes tvrdím, že Košek do art brut patří, je dost dobře 

možné, že Dubuffet by ho do art brut nezahrnul, protože by jeho dílo považoval v určitém 

smyslu za příliš konceptuální, příliš abstraktní. Celá Dubuffetova sbírka je totiž velice 

figurální, což ale odpovídá dané době, kdy panovala silná nevole k různým formám abstrakce. 

 

Trochu kontroverzní otázkou jsou díla vzniklá v rámci kreativních ateliérů pro umělce s 

hendikepem. Figuruje v nich vždy nějaký vedoucí-asistent, který může určovat výběr 

materiálu, papíru, umělci se zde mohou navzájem ovlivňovat… Zejména proto panuje obecné 

přesvědčení, že se nejedná o díla art brut. Přesto tvoří velkou část posledních přírůstků do 

vaší sbírky…  
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 Filmová koláž režiséra Bruno Decharma, složená z filmových portrétů tvůrců art brut (Zdeněk Košek, 

George Widener, Kunizó Macumoto, Henry Darger a další) a svědectví spisovatelů, filozofů, psychoanalytiků, 

kurátorů a sběratelů, kteří v posledních padesáti letech formovali pohled na art brut. (abcd / Paris / 2009 / 93 

min) 
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 Aloïse Corbaz (1886–1964) byla jednou z prvních autorek Dubuffetovy sbírky. Svoji neopětovanou lásku 
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9
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Myslím, že v okruhu umělců art brut se vždycky najdou tací, kteří dokáží vzdorovat naprosto 

všemu – opravdoví umělci, kteří jsou absolutně nezasažitelní jakýmikoli vlivy. Jistěže je 

ovlivňuje bezprostřední okolí i prostředí, ve kterém žijí, ale to je stejné, jako v případě Adolfa 

Wölfliho a psychiatrické kliniky, kde v první polovině 20. století strávil většinu života. I on 

měl lékaře, který vycházel vstříc jeho potřebám, podporoval ho, dodával mu barvy a papír a 

umožnil mu i přístup k dobovým časopisům. Samozřejmě, že z tohoto úhlu pohledu můžeme 

zpochybnit autenticitu tvorby Adolfa Wölfliho nebo tvorby Aloïse Corbaz, Carla Zinelliho
11

 a 

řady dalších, protože tito tvůrci byli svým způsobem podporováni podobně jako umělci, kteří 

pracují v kreativních dílnách, jako jsou třeba Hans-Jörg Georgi
12

 či Joseph Lambert
13

 nebo 

jako byla Judith Scott
14

. Nicméně, je třeba poznamenat, že život duševně nemocných v izolaci 

psychiatrických klinik  není srovnatelný a přístupem a komfortem, který umělcům nabízejí 

ateliéry. Zároveň je ale třeba si uvědomit, že jejich tvorba je výjimečná, že to jsou skuteční 

umělci, kteří ignorují všechny rady a tvoří podle sebe. Pak nezáleží na tom, jestli je to v 

ateliéru, v hlubokých lesích, na pustém ostrově, nebo na ulici, protože to, co vzniká, je dílem 

jejich geniální představivosti.  

A pak tu jsou spíše průměrní umělci, kteří snáze podléhají různým vlivům a kteří mohou 

pracovat v ateliéru nebo na ulici, ale jejich věci nebudou nikdy příliš zajímavé. Dnes existuje 

obrovské množství ateliérů, ve kterých lidé tvoří, ale podíl těch talentovaných zůstává stále 

stejný. Z těch tisíců a tisíců lidí, kteří pracují v ateliérech v Japonsku, ve Spojených státech, 

ve Francii nebo v Belgii, se dá vybrat tak třicet čtyřicet vynikajících umělců. 

 

Je zřetelné, že ve vaší sbírce existuje určitý žebříček oblíbenosti… 

 

Máte pravdu. Spíše než nespoutaný příval imaginárních představ ve stylu expresionistů mě 

přitahují díla, ze kterých vyzařuje určitá vnitřní spiritualita. Fascinují mě díla, která ze své 

podstaty pocházejí z jakési „mystické“ dimenze. Očividně se neobracejí k nám, ale k nějaké 

„vyšší instanci“. Mohlo by se říci, že se vztahují k „Velkému Druhému“
15

. Obsahují velké 

množství znaků, využívají všemožných způsobů naznačování, aniž by při tom dospívaly k 

nějakému otevřenému, jednoznačnému významu. Vyzývají nás, abychom podnikli duchovní 

cestu.  

O dílech, která mě v současnosti nejvíce přitahují, by bylo možné říct, že mají téměř 

„konceptuální“ charakter. Tím ovšem nemám na mysli to, co se v současnosti obecně rozumí 

pod pojem „konceptuální umění“. Mluvím o dílech, která vykazují znaky velice 

propracovaných systémů. Oproti tomu například výtvory, které jsou blízké spíše lidovému 

umění, mě v současné době zajímají mnohem méně než ty, které představují fragmentární 

vyjádření různých mentálních a psychických systémů, ať už mají tyto fragmenty slovní 

                                                 
11 Dílo Carla Zinelliho (1916–1974) je jedním z pilířů většiny historicky komponovaných sbírek art brut. Jeho 
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Carlova reakce na traumata španělské občanské války.  
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 Viz s. 
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 Viz s. 
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 Termín francouzského psychoanalytika Jacquese Lacana (1901–1981).  

 



formu, formu numerických komplexů, které lze nalézt v různých konstrukcích, nebo formu 

čistě grafickou. Myslím teď například na Juliuse Bockelta, který tráví své dny tím, že 

fotografuje mraky, a když se pak vrátí domů, zhmotňuje svá pozorování v kresbách a zvucích. 

To mě uchvátilo, protože se jedná o pohled na svět vybočující z tradiční hierarchizace, kterou 

západní civilizace posuzuje umění a která vychází výlučně z estetických principů. Estetických 

ve smyslu symbolické reprezentace světa, za jejíž nejčistší formu můžeme považovat 

abstrakci. V dílech art brut se realita prosazuje v celé své komplexnosti, i se svými výpadky a 

mezerami. V jediném díle art brut nacházíme mnoho úrovní významů a prizmat, jimiž lze 

vnímat svět. Všechno se tu prolíná a mám dojem, že se tím dostáváme k samotné podstatě art 

brut. 

 

V tomto smyslu je asi nejkonceptuálnějším dílem vaší sbírky sešit Ilse Helmkamp
16

 – ženy, 

která myšlenkou „zabíjela“ prostitutky. Jedná se vlastně jen o seznam vyfabulovaných jmen a 

dat, kdy mělo k „činu“ dojít. Proč jste ho sem zařadil? 

 

Pravda je, že v tomto případě je estetická hodnota jen nepatrná: z čistě estetického hlediska to 

není nic víc než sešit. Tím skutečně zajímavým na art brut je pro mě poznání. Řekl bych to asi 

tak: samotný estetický objekt je nesporně důležitý vždy, protože právě on působí na naše city, 

ale mě osobně nejvíce zajímá epistemický základ, o nějž se takové umělecké vyjádření opírá. 

Nejedná se tedy o estetické objekty, ale o mentální nosiče představující určitý systém vidění 

světa.  

Přestože estetická stránka díla Ilse Helmkamp není vždy zřejmá, její sešity reprezentují určitý 

způsob myšlení, který považuji za mimořádný, udivující, magický, děsivý… Ukazuje nám 

sílu ducha. Je to přesně totéž, co má na mysli Zdeněk Košek, když říká, že je rád, když jeho 

díla cestují po světě, ne snad proto, že by je považoval za krásná, ale proto, že umožňují lidem 

objevit, jaké schopnosti skrývá lidská mysl. 

 

Jaký je podle vás tedy rozdíl mezi díly art brut a ostatními uměleckými projevy? Je možné říct, 

že se od sebe odlišují záměrem, s jakým byla vytvářena?   

 

Zdá se mi, že u většiny tvůrců prostoupených uměleckou kulturou jsou cesty, které 

prozkoumávají, ryze estetické, zatímco tvůrci art brut se pohybují na rovině psychické 

reprezentace, aniž by bylo jejich záměrem vytváření „krásna“. Jejich komplexní a záhadné 

konstrukce nás nutí hledat odpovědi a často nás uvádějí do stavu zmatení. Jde o zmatení, 

které, vezmeme-li si za příklad Henryho Dargera
17

, spočívá ve skutečnosti, že některé postavy 

z jeho kreseb a textů jsou vzájemně zaměnitelné. Darger je právě tak malými trýzněnými 

holčičkami, jako kapitánem Dargerem, který je přijde zachránit, ale stejně tak je i zabijáckým 

vojákem; tvůrcova radost zde nejspíš vyvěrá z možnosti hrát všechny tyto role zároveň. 

Zmatení tedy vyplývá ze zjištění, že tu není žádná vnitřně jednotná identita, nýbrž, že je 

možné být vším naráz. Jedná se o úhel pohledu, který se v art brut často opakuje a který zcela 

mění naše vidění světa. 
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Jaká je pozice art brut v rámci současného umění? 

 

Myslím, že se vztah současného umění k art brut nezměnil, protože pro mnohé je onen 

„boční“ pohled na svět příliš radikální. Ať už budeme mluvit o době, v níž tvořil Wölfli své 

koláže, nebo o dnešní tvorbě Zdeňka Koška, tak úloha každého z nich – vzhledem ke kontextu 

jejich doby – spočívá v tázání se po způsobu vidění světa. Proto patřím k těm, kteří jsou 

přesvědčeni, že je třeba prezentovat art brut jako součást umění obecně. Art brut je ze své 

podstaty součástí celkového korpusu umění od té doby, co Dubuffet rozhodl, že má být 

vysvobozeno ze svého vězení, ze svého okrajového postavení, ze své kliniky. 

 

Myslíte si, že dnes, kdy v umění definitivně zvítězil individualismus, když v něm nelze rozlišit 

žádné koherentní styly a akademické vzdělání už nemá takový význam, jaký mělo před 

padesáti lety, potřebujeme stále ještě art brut jako zvláštní kategorii? 

 

Dnes velké množství umělců ve své tvorbě usiluje o rozbití všech kategorií, do kterých se po 

léta umění „škatulkovalo“. Budu zde vycházet z diskuzí kolem art brut a z definic, které 

vyslovili Jean Dubuffet, a především Michel Thévoz. Art brut představuje skutečně určitý 

extrém. V každém případě lze říct, že pokud není art brut přímo v opozici ke všem 

uměleckým a myšlenkových cestám, které nalezneme v současném umění, ve filozofii a 

vůbec všude, představuje přinejmenším určitou radikální možnost. Je to svého druhu extrémní 

pól poznání, jakýsi radikálně „vychýlený“ způsob vidění světa.  

Například vždy, když vystavuji díla Luboše Plného, v nichž použil popel svých rodičů, každý 

mi hned připomíná Romana Opałku
18

. Ano, jistě. Ale ať se podívám na kterékoli Opałkovo 

dílo, tak to zkrátka není art brut. 

 

Jaký je tedy rozdíl mezi Opałkou a Plným? Plátna Romana Opałky popsaná navrstvenými 

čísly skutečně silně evokují dílo Luboše Plného, na kterém je výčet všech dní života jeho 

rodičů, s jejich popelem v Petriho misce uprostřed… 

 

Vezměte si už jen to, kolik různých aspektů má Lubošovo dílo: najdete v něm kresby, soupisy, 

jeho osobní deník i deník jeho pupíku
19

, výčet prožitých dní jeho matky a otce… V souhrnu 

se jedná o grandiózní dílo.  

Oproti tomu Opałkovo dílo tvoří vlastně jedna jediná myšlenka, kterou můžeme popsat takto: 

„Začnu tím, že vytvořím černé pozadí a na něj budu malovat čísla. Do černé barvy budu 

pravidelně přidávat trochu bílé, až dospěji k celistvé bílé, která však nebude nikdy úplně bílá, 

protože vznikala na černém podkladě.“ Je to veskrze intelektuální projekt – ovšemže 

zajímavý. Je to něco, co bere dech, říct si: „Ať se stane cokoli, budu postupovat vstříc 

nekonečnu. Celý svůj život strávím tím, že se budu pokoušet stvořit bílou a jako médium mi 
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 Francouzský malíř polského původu Roman Opałka (1931–2011) zapisoval od roku 1965 na plátna jednotného 

formátu číselnou řadu od jedničky do nekonečna. Součástí jeho celoživotního projektu byla také průběžná 

dokumentace jeho stárnoucího obličeje a hlasu. 
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 Luboš Plný shromažďoval každý den roku 2005 žmolky textilních vláken ze svého pupíku a lepil je do 

zvláštní tabulky doplněné údaji, jaké oblečení měl ten den na sobě, jaké bylo počasí, teplota atp. 



poslouží čísla, která budou v určitém smyslu rytmicky strukturovat můj život. Navíc za 

pomoci těchto čísel budu moct značit plynutí času. Ovšem i kdybych takto strávil tisíce a 

tisíce dní, nikdy se mi nepodaří k této bílé dospět.“ Je to tedy velice, velice intelektuální 

projekt, který vyjadřuje intelektuální tíseň. Ta myšlenka tu byla od samého počátku. Jedná se 

o Opałkův životní projekt. V současném umění to vidíme poměrně často – umělec si zvolí 

něco, co se stane jakousi jeho výrobní značkou. Tak to dělá třeba Daniel Buren, který se 

rozhodl, že bude malovat pruhy o stále stejné šířce, a tento princip bude uplatňovat po zbytek 

života. Devadesát pět procent současného umění tvoří projekty, které jsou jednoznačně určené 

a rozhodnuté od svého počátku. Mohou se vyvíjet, ale o všem je předem rozhodnuto. Ve mně 

tato díla vzbuzují pouze intelektuální zájem.  

Speciálně v případě Luboše Plného, ale i jiných tvůrců art brut, jsem přesvědčený o tom, že 

neexistuje žádný souhrnný projekt. Lubošův život se odehrává v systému, který pozvolna 

vytváří již třicet let. Den co den provádí různorodé experimenty s neochvějnou vůlí k 

ovládnutí vlastního těla, které zaznamenává ve svých dílech. Lidské tělo je pro Luboše 

podstatnější než jakýkoli koncept; je to jediná věc, kterou si může být jistý. Jenomže tělo nám 

nepřetržitě uniká; stárne, porouchává se, stávají se mu různé nepříjemnosti. Luboč cítí, že 

musí jakýmkoli způsobem zabránit tomuto rozkladu, pokud by selhal, byla by to stejná 

katastrofa jako katastrofy Adolfa Wölfliho nebo Zdeňka Koška. Proto je pro mě Luboš Plný 

umělec art brut nejryzejšího typu. 

 

Existuje tedy nějaký charakteristický rys, který spojuje ony „rozptýlené jedinečnosti“
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zahrnuté pod pojem art brut? 

 

Přes mimořádnou obtížnost nějakého teoretického uchopení lze o art brut říct, že obsahuje 

takové množství vzájemně se křížících, srážejících se a překrývajících se informací, znaků a 

významů, jaké takzvaně duševně „normální“ člověk není naprosto schopen nakupit. Jakýsi 

racionální standard nám totiž brání stavět vedle sebe věci naprosto nesourodé. Naše výchova, 

mám na mysli výchovu v širokém smyslu, kam spadají vedle vlivu školy také vlivy 

každodenních sociálních interakcí, nás vede k tomu, abychom vše zasazovali do určitého 

hodnotového rámce, protože jedině tak můžeme ve společnosti komunikovat. Oproti tomu pro 

tvůrce art brut má smysl všechno. Opravdu, doslova a do písmene: VŠE má SMYSL. Něco, 

co se kolem něj uděje, není méně smysluplné než cokoli jiného. Vše do sebe vzájemně zapadá 

a vytváří jediný celek, ve kterém vedle sebe působí věci, u nichž my ostatní naprosto žádné 

souvislosti nenacházíme.  

 

Mluvili jsme o prolínání art brut se současným uměním, což je přesně to, co udělal 

Massimiliano Gioni ve svém Palazzo Enciclopedico na benátském bienále 2013, kde vůbec 

nerozlišoval mezi oběma „druhy“ umělců. Úplně tím vyřadil ze hry kulturní, hodnotící 

prizma. Jaký je váš názor na takovou koncepci? 

 

Velice jí fandím. Jako všichni, kdo se zamilovali do art brut, jsem byl samozřejmě nadšený, že 

                                                 
20

 „Art brut se nenechá svázat s žádnou definicí. Jedná se o rozptýlené jedinečnosti bez společného původu.“ 

(Michel Thévoz, L’Art Brut, Genève, Skira, 1995, s. ?) 



se tu objevila tato konfrontace, navíc na tak skvělém bienále. To, co se mi na Gioniho přístupu 

líbí, je rozhodnost, s jakou rozbíjí – a jsme znovu u toho – hodnoty západní kultury, podle 

nichž platí, že určité věci jsou významné, jiné méně významné a jiné jsou takzvaně vedlejší. 

To je pro mě naprosto fascinující. 

Podstata umění není podle mého názoru výhradně estetická, ale spočívá v tom, že umění má 

schopnost přinášet nám poznání o světě, což znamená, že je s to naučit nás něco o nás samých 

a několika základních otázkách, které nás všechny pronásledují: totiž odkud jsme, co tu 

děláme a kam jdeme. Ze stejného důvodu nám může například Nietzscheho text, byť není sám 

o sobě esteticky zajímavý, učarovat stejnou měrou jako vznešené obrazy Fra Angelica nebo 

kresby Adolfa Wölfliho, protože se jimi aktivuje naše schopnost poznávat. 

Na Gioniho projektu bylo podle mě úžasné právě to, že byl chrámem poznání. To je ostatně 

také jeden z plánů, na kterých pracuji: přestrukturovat svou sbírku a dát ji do služby mnohem 

širšímu projektu, jehož cílem bude šíření poznání. 

 

Nehrozí při tomto přístupu reprezentovaném Massimilianem Gionim, že bude art brut do 

deseti nebo dvaceti let pohlceno většinovým uměním? Pokud máme ovšem vůbec mluvit o 

hrozbě… 

 

To je téměř jisté, protože v současné době se art brut ještě nachází v jakémsi ghettu. 

Domnívám se, že samostatné výstavy art brut se v budoucnu takřka vytratí. Budou vznikat 

projekty, které budou art brut propojovat se současným uměním, protože takový je aktuální 

trend udávaný zájmem publika, zájmem o boření bariér. Pokud se k tomu postavíme s 

dostatečným odstupem, nemyslím, že by to muselo být zase až tak špatné, protože ta díla 

promlouvají sama za sebe. Opravdu nešťastný bych byl, kdyby se oslabila a rozředila jejich 

magická moc, protože při vystavování art brut je v každém případě nutné podávat k těmto 

dílům vysvětlení. Biografické informace jsou nezbytné, protože pokud nebude mít člověk k 

dispozici nějaká vodítka, tak nemůže pochopit nic z Koška ani z Wölfliho a dalších. V art brut 

jsou dílo a život autora neodmyslitelně spjaty. Pro tyto umělce nehrají vůbec žádnou roli 

sublimace, metafora nebo symbolično. Pro ně je všechno naprosto reálné, pokud 

neporozumíme jejich životu, nepochopíme ani jejich díla. Pro tvůrce art brut neexistuje něco 

jako objektivní odstup, ten vědomě vytvářejí většinoví umělci, kteří jsou uvyklí vyjadřovat se 

v symbolech. 

 


