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Um!lci v romantickém odlou"ení

Pro" by m!l b#t rurální 
prostor, postrádající kulturní 
infrastrukturu, dobr#m místem 
pro um!lce? Jak um!lci 
ospravedl$ují svou existenci 
v prost%edí, které o n! "asto 
nestojí? M&'e mít nezbytná 
místní specifi "nost n!jaké 
trvalej(í formy? Reportá' 
z cesty po anglickém venkov! 
p%edstaví n!které sou"asné 
p%íklady venkovsk#ch um!leck#ch 
rezidencí.

lenka dolanová
Na nádra!í v Cambridge mne a Jooyeon Park, 
um"lkyni ze Soulu, která p#ijela stejn$m vla-
kem z Lond$na jako já, o%ekávala Lotte v %er-
ven$ch holínkách a barevné plá&t"nce. Asi po 
p'lhodin" cesty dodávkou jsme dorazily na 
b$valou farmu. Lotte Juul Petersen, um"lec-
ká a programová kurátorka, nás celé dopo-
ledne provázela centrem Wysing Arts. Rezi-
den%ními byty a ateliéry, galerií, zahradou 
a dal&ími prostory v celkem deseti budovách. 
V útulném byt" v p#ízemí s námi debatoval 
mlad$ um"lec, jeho! pomalované stoly a mal-
by s pta%ími motivy nezap#ou místní inspira-
ci. Prostory v pat#e si najímají um"lci, kte#í 
do centra dojí!d"jí pracovat; délka pronájmu 
je omezená na t#i roky. Galerie je variabilní 
prostor pro setkávání, performance i v$stavy. 
Rozlehl$, vzorn" udr!ovan$ pozemek (v jeho 
odlehlej&ích %ástech se zachovaly vzácné rost-
liny, nap#íklad divoké orchideje) hostí do%as-
né d#ev"né struktury, vyu!ité nap#íklad 
pro letní hudební festival. Na za%átku pro-
since p#ibyl V!elínov" mrakodrap vel&ského 
um"lce Bedwyra Williamse, se sv$mi osmi 
metry v$&ky jeden z nejvy&&ích úl' na sv"-
t". Navazuje na návrh Williama Broughtona 
Carra, kter$ vy&el z módy, nebo( je obtí!né 

ho  zkonstruovat, a jeho stav"ní prob"hlo za 
ú%asti místních v%ela#'. Um"lce si tu vybíra-
jí v"t&inou sami – takové, s nimi! mohou pra-
covat dlouhodob", a kte#í usilují o spoluprá-
ci s dal&ími a fungování v místním kontextu. 
Jedna z pravideln$ch spolupracovnic Emma 
Smithsová v jednom z prosincov$ch víkend' 
zkoumala v#ci, které je lep$í d#lat spole!n# 
v pr'b"hu %tení, vypráv"ní p#íb"h' a zp"vu 
písní, p#i pití %aje doprovázeném p#edná&kou 
vesnické reverendky o historii partnersk$ch 
svazk' a man!elství. V lét" uspo#ádala Emma 

v rámci Mezinárodního kempu nepravd#po-
dobného my$lení procházku zapomenut$mi 
místy blízké vesnice Bourn; její sou%ástí bylo 
p#ehrávání lokálních p#íb"h' a m$t' v tradi%-
ních kost$mech, jejich! podoba vznikala ve 
spolupráci s místními historiky. 

S farmá%i i v!dci
B$valou farmu zakoupili %ty#i kamarádi 
(dosud %lenové správní rady) v devadesát$ch 
letech minulého století s cílem zajistit levné 
ateliéry pro nastupující um"lce. Kdy! se p#ed 
p"ti lety stala #editelkou Donna Lynasová, 
za%ala centrum profesionalizovat a zam"#o-
vat v$hradn" na sou%asné um"ní. V roce 2008 
prob"hla p#estavba podle ocen"ného návr-
hu architekt' Hawkins/Brown; pot#ebnou 
sumu 1,7 milionu liber (p#es padesát milio n' 
korun) získali organizáto#i z p#ísp"vk' nada-
cí, agentur i jednotlivc'. Lotte nad&en" popi-
sovala, jak se kone%n" da#í zapojit farmá#e 
z okolí, n"kte#í z nich dokonce za%ali kupo-
vat um"lecká díla. Velmi py&ní jsou na „alter-
nativní zombie western“ Feature (2007) She-
zada Dawooda, v n"m! ú%inkují také vesni-
%ané. Blízkost v"decké ba&ty Cambridge %iní 
z Wysingu ideální prost#edí pro um"lecko-

-v"deckou spolupráci. Pro sérii akcí minul$ 
rok, zam"#en$ch na téma Nepravd#podob-
ného, p#ipravil profesor David Spiegelhal-
ter z katedry matematiky Univerzity v Cam-
bridge hry s tématem nepravd"podobnosti 
a Nicky Claytonová z katedry experimentál-
ní psychologie vedla dílnu tanga, vycházejí-
cí z Darwinov$ch evolu%ních my&lenek. Nyní 
na statku podobn" jako dal&í kulturní orga-
nizace o%ekávají sní!ení dotací a jsou nuceni 
vym$&let nové strategie; plánují navázat spolu-
práci se vzd"lávacími agenturami a podniky 
a vyzkou&et nov$ model kreativní ekonomie. 

Lond#n: ekoum!ní bez pen!z
V Lond$n" jsem se setkala s Michaelou 
Crimminovou, která pracovala v projek-
tu Arts & Ecology lond$nské spole%nosti 
RSA,  zam"#eném na problémy související 

s  !ivotním prost#edím. Rozb"hl se roku 2005, 
kdy téma environmentální krize nebylo je&t" 
tak v&udyp#ítomné jako dnes; cílem bylo pro-
pojovat r'zné aktivity a osobnosti a v$sledky 
pr'b"!n" p#edstavovat na webu a v  sériích 
konferencí a seminá#'. Vydali také publika-
ci Land, Art: A Cultural Ecology Handbook 
(Zem", um"ní: P#íru%ka kulturní ekologie, 
2006), p#edstavující aktivistické um"lecké 
iniciativy rozvíjející téma p'dy. Také v$sta-
va Radical Nature. Art and Architecture for 
a Changing Planet 1969–2009 (Radikální 

 p#íroda. Um"ní a  architektura pro prom")u-
jící se planetu 1969–2009) v Barbican Art Gal-
lery vznikla ve spolupráci s Arts & Ecology. 
Navázala na &edesátá léta, kdy tv'rci land-

-artu za%ali s p#ená&ením rurálních postup' 
do m"st; odtud vede p#ímá cesta k sou%asné-
mu ekoaktivismu. „Jedna z otázek, které jsme 
si na konferenci kladli, zn"la, zda mají um"lci 
povinnost se t"mito v"cmi zab$vat. Odpov"* 
samoz#ejm" zn"la, !e jako ob%ané ano, jako 
um"lci nikoliv,“ sd"lila Michaela a neskr$va-
la roz%arování z toho, !e projekt Arts & Eco-
logy nyní po p"ti letech z d'vodu nedostat-
ku pen"z kon%í.

V lond$nském centru Gasworks probíha-
jí p#edev&ím tradi%ní reziden%ní pobyty, ale 
centrum iniciovalo i eko -um"lecké projek-
ty. Kurátorka Anna Colinová je spoluautor-
kou v$stav ze série Disclosures (Odhalení): 
první byla v"novaná sdílení zdroj' v oblasti 
kultury, navazující Disclosures II. % e Middle 
Ages (Odhalení II: st#edov"k) historickému 
a rurálnímu kontextu otev#enosti a propoje-
ní mezi organiza%ními metodami ve farmá#-
ství a my&lenkami open source. Systém „ote-
v#eného pole“ se v evropském zem"d"lství 
v$razn" prosazoval od st#edov"ku: pole bylo 
rozd"leno do men&ích pruh', obhospoda#ova-
n$ch jednotliv$mi rodinami. V$stava se konala 
ve vesnici Laxton v Nottinghamském okresu, 
která je posledním v$znamn$m místem, kde 
se tento st#edov"k$ systém farmá#ství zacho-
val. Moderní obdobou jsou zahrádká#ské kolo-
nie, co! je v&ak spí& (p#í)m"stsk$ fenomén. 

Opravdová farma
Po Lond$n" op"t na venkov, t#íhodinová ces-
ta vlakem s jedním p#estupem: vyzvedla m" 
Rosie, (své)rázná rusovlasá dív%ina, která je 
v reziden%ním centru Grizedale Arts, kam 
jsem m"la namí#eno, na stá!i a sama zakládá 
vlastní centrum na venkov". Cesta autem do 
útrob a v$&in oblasti Lake District trvala asi 
t#icet minut a rozvíjela okolo sebe malebnou 
horskou krajinu s jezerem a pasoucími se stá-
dy ovcí na pláních. Centrum le!í na samot", 
v lét" je okolí rájem cykloturist', v listopadu 
je to spí& klidné místo. Stejn" jako ve Wysin-
gu také zde se a! relativn" nedávno za%alo 
dít n"co, co místo dostalo na mapu sou%as-
ného um"ní. V sedmdesát$ch letech existo-
val opodál jeden z prvních program' „ve#ej-
ného“ um"ní, lesní socha#sk$ park byl „m"k-
%í verzí amerického land -artu“, jak podotkl 
sou%asn$ #editel Adam Sutherland. Ten zde 
p'sobí ji! více ne! deset let a od socha#ské-
ho d"dictví, jeho! kvalita postupn" upada-
la, se distancoval. V roce 2000 si spole%nost 
Grizedale Arts najala b$valou farmu Lawson 
Park, kde nyní sídlí. Klasická fasáda z masiv-
ních kamen' neodhaluje skoro nic z jedno-
duchého a útulného interiéru, dokon%ené-
ho loni v lét". Architekti Sutherland Hus-
sey  Architects (SHA) odstranili v"t&inu 
vnit#ních st"n a vytvo#ili interiér se  vstupní 

 kuchyní – pracovnou, salonkem o p'lpatro 
v$& a knihov  nou je&t" v$&, s reziden%ními 
pokoji pro um"lce, dal&í hosty a %leny t$mu; 
v dob" mého pobytu zde bydlela programo-
vá mana!erka Maria, stá!istka Rosie a jeden 
dobrovolník; sou%asn$ #editel s partnerkou 
ob$vají p#ilehl$ byt. 

Zatímco v centru Wysing nic nep"stují, pr$ 
z nedostatku %asu, Lawson Park je opravdo-
vá farma. Otázka, jak zapojit místní obyvatele 
a obhájit svou um"leckou existenci, je mimo 
centra obzvlá&( naléhavá. Zde se pochybnos-
ti o smyslu um"leck$ch rezidencí vtírají víc 
ne! ve m"st". Navíc se nemusí vymezovat 
jen v'%i místním, také pro ú#edníky z Arts 
Council, hlavního zdroje podpory, je zam"-
#ení Grizedale Arts – na jedné stran" velmi 
lokální a na druhé velmi mezinárodní – tro-
chu záhadou. Po letech p'sobení na venko-
v" zjistili, !e nejlep&ím zp'sobem fungování 
v místní komunit" je p#idat se k n"%emu, co 
ji! existuje, a n"jak k tomu p#isp"t, u%init to 
zajímav"j&ím. P#ed pár lety iniciovali obno-
vení tradi%ního „vodního festivalu“ ve vesnici 
Coniston. N"kdy do !ivota místních zasahu-
jí p#ímo, jako kdy! na farm" uspo#ádali dv" 
svatby (svateb%any vybrali na základ" v$zvy). 
Nyní #e&í téma zodpov"dného turismu: jak 
si mohou b$t náv&t"vníci a místní navzájem 
prosp"&ní? Ji! zmín"ná Emma Smithová spo-
lupracuje i se zdej&ím centrem a na ja#e chce 
zorganizovat &kolu pro turisty, její! sou%ás-
tí má b$t dílna vedená detektivem, kde se 
turisté nau%í, jak b$t „neviditelní“. Na !ádost 
vesni%an' se také ú%astní p#ípravy váno%ní 
v$zdoby vesnice. Aktivity je nutné prezento-
vat i lidem bez zku&eností s um"ním a pohy-
bovat se v mno!ství r'zn$ch „jin$ch“ kul-
tur: potenciálními náv&t"vníky jsou vesni-
%ané, farmá#i, turisté, cyklisté. S n"kter$mi 
um"lci pracují ji! desetiletí. P#esto!e (mo!ná 
i díky tomu), !e v"t&ina z nich rozvíjí místní 
kontext, pro mnoho z nich znamenala ú%ast 
v projektu Grizedale Arts po%átek úsp"&né 
kariéry. I zdej&í t$m %eká boj o peníze, Arts 
Council plánuje redukci v$daj' asi o p"tat#i-
cet procent. Není tedy p#ekvapivé, !e usilují 
o %áste%nou sob"sta%nost. 

Romantické odlou"ení
V dob" mého t$denního pobytu v polovin" 
listopadu tu pob$valo p"t lidí a pár krátkodo-
b$ch náv&t"vník', um"lc' a spolupracovník'. 
Konverzace se to%ily z velké %ásti okolo zem"-
d"lsk$ch aktivit, které zabírají v"t&í %ást %in-
nosti. Farma má patnáct akr', z nich! v"t&ina 
je obd"lávaná. P#edpokládá se, !e v&ichni rezi-
denti budou pomáhat p#i farma#ení a va#ení. 
První den jsem se zú%astnila akce p#emís(o-
vání prasat z jednoho v$b"hu do jiného. Pra-
sata kyp#í p'du, na ja#e je cht"jí rozmno!it 
a jedno z nich sníst. V jednom z dal&ích dn' 
jsme ryli terasovitá polí%ka, která upravili 
japon&tí farmá#i z vesnice Toge jako sou%ást 
projektu Sedm samuraj' pro  experimentální 

Sou!asn" #editel Adam Sutherland a dvojice prasat. Foto Lenka Dolanová

Rekonstrukce farmy Lawson Park byla dokon!ena loni v lét$. Foto Lenka Dolanová



a2 – 26/2010 v!tvarné um"ní 13

Cesta po anglickém agrikulturním venkov!

 zem"d"lství, zatímco ostatní sázeli ovocné 
stromky. Dále zde mají zahradu s bylinami 
a zeleninou, ke#e malin, v p'lce listopadu je&-
t" zral$ch, slepice, v%elín, v dekorativní zahra-
d" místní druhy rostlin. Hodn" %asu jsem strá-
vila v místní knihovn" s v$sostn" eklektickou, 
o to zajímav"j&í kolekcí knih, uspo#ádanou 
do sekcí jako +ivot v lese, Cumbrijské d'ka-
zy %i Romantické odlou%ení. Skv"lé místo 
k romantickému podzimnímu odlou%ení p#i 
studiu p#írody Cumbrie, mytologie Lake Dis-
trict, venkovské kultury, zem"d"lství, komu-
nitních utopií, kuliná#ství, um"leck$ch cesto-
pis' atp. Zem"d"lství není (zatím) pro cen-
trum nutností, podle Sutherlanda je hlavn" 
ospravedln"ním zdej&ího pobytu i prost#ed-
kem komunikace s místními. Zahrada slou!í 
také k experimentování um"lc'. Ti se ov&em 
neomezují na p"stování: #e&í rozmanitá téma-
ta jako romantizující idea um"lce, propojení 
%lov"ka a p#írody, prom"ny vnímání divo%iny, 
lovectví, cestování, místní historie, turismus. 
Zdálo se mi, !e si ironicky pohrávají s vlastním 
komunitním modelem fungování. Pro druhou 
z budov, men&í farmu v horách, zvanou Low 
Parkamoor, kam se utíkají um"lci a náv&t"vní-
ci, kte#í cht"jí za!ít úplnou „divo%inu“, vymys-
leli um"lci Bryan Davies a Dan Robinson n"ko-
lik mo!n$ch (utopick$ch) plán': udr!itelná 
ekofarma, butik hotel, kavárna pro cyklisty, 
um"lecká komunita à la  sedmdesátá léta. 

Um!ní rurální utopie
Coniston, vesnice za jezerem, je turistick$m 
centrem, ponur$m ve v&ední den v p'lce listo-
padu. Zdej&í Ruskinovo muzeum vynalézav" 
spojuje artefakty z prehistorii vesnice, #eme-
slné v$robky, Ruskinovy kresby a vzpomínky 
na závodníka Donalda Campbella, kter$ zahy-
nul na jeze#e, kdy! se pokou&el zlep&it sv'j 
vlastní rychlostní rekord na vod". P#evozník 
mi ukázal p#esné místo, kde se jeho lo* p#e-
vrátila; je opravdov$m místním hrdinou, snad 
je&t" víc ne! John Ruskin, spisovatel, sociální 
myslitel, básník a um"leck$ kritik, kter$ pro-
!il poslední léta svého !ivota v dom" naproti 
Conistonu. Ruskin propagoval o!ivení #eme-
sel jako cestu k sob"sta%nému, a tudí! &(ast-
nému !ivotu, za t#i nejzásadn"j&í zam"stnání 
a um"ní ostatn" pova!oval zem"d"lství, tkaní 
a stavitelství. Pokusil se o zalo!ení utopické 
komunity mísící um"ní se zem"d"lskou pra-
cí a #emesly, Cech sv. Ji#í. Místní druh krajky 
dodnes nese název Ruskin Lace a paní z Rus-
kinova muzea u%inila zajímavou paralelu mezi 
vy&íváním a kreslením podle p#írody. Ruski-
novi by se asi nelíbilo, !e &edesát procent 
budov v Conistonu je v sou%asnosti pronají-
máno turist'm, a neschvaloval by ani um"le 
udr!ovanou vizi rurálního ráje. 
,iroká &kála oblastí, do kter$ch Rus-

kin za  sáhl, je inspirací pro (%asto ironicky 
pojaté) projekty iniciované Grizedale Arts, 

 vyu!ívající um"leck$ p#ístup, jeho! zákla-
dem je spolupráce a dialog, k tvarování 
okolního prost#edí. -asto mají mezinárod-
ní dopad, i kdy! vznikají mimo mezinárod-
ní sí( galerií a muzeí. První díla, která pro-
slavila um"lecké duo Juneau Projects, jeho! 

 tématem je zp'sob, jak$m kultura a spole%-
nost tvarují vztah západní kultury k p#írod-
nímu a rurálnímu, vznikla práv" zde. Um"lec 
Marcus Coates byl v Grizedale na reziden%-
ním pobytu v roce 1999 a zab$val se tím, jaké 
to je, b$t zví#etem. „Zkoumá lidskost tak, !e 
experimentuje se sokolostí, jeleností, li&kos-
tí,“ pí&e Tracey Warr v textu Being Some-
thing (B$t n"%ím, 2001) v úvodu Coatesova 
katalogu, vydaného v sérii Grizedale Books. 
Jak se zví#ecí v"domí li&í od lidského, zji&(o-
val pohybem na ch'dách, napodobujících 
stopy a krok hranostaje. V dal&ím projek-
tu umístil doprost#ed lesa billboard s foto-
grafi í Divoké zví&e ve svém doup#ti, na ní! 
je zobrazen nah$ ve své lo!nici, dekorovan$ 
jeleními parohy a jelení maskou. Nepat#i%-
nost billboardu v lesním prost#edí nakonec 
vyvolala jeho ritualizované spálení. Sesku-
pení myvillages.org, je! zalo!ily t#i um"lky-
n", které vyrostly v mal$ch rurálních komu-
nitách, vypracovalo v pr'b"hu reziden%ního 
pobytu v Grizedale projekt % e International 
Village Shop (Mezinárodní vesnick$ obchod), 
sí( kulturních producent', kte#í vytvá#ejí 
místa pro sm"nn$ obchod lokálních produk-
t'. Na st"nách farmy Lawson Park visí vycpa-
ní ptáci a hlava jelena, vzpomínky na dobu, 
kdy tu je&t" nebyli um"lci. Rurální um"lec-
ké rezidence se stávají (op"t) v$raznou uto-
pií sou%asnosti.

V Praze probíhají dv! v#stavy 
sou"asn#ch autor& art brut, 
Justyny Matysiakové a Josefa 
Hofera, které na sebe odkazují 
a navzájem se dopl$ují, ale 
tím více je pot%eba zdr'et se 
povrchních srovnání.

jaromír typlt
Nejhor&í by bylo p#evád"t si rozdíly mezi 
nám"ty kreseb Justyny Matysiakové (1979) 
a Josefa Hofera (1945) na stereotypní model 
rozdílností mezi sv"tem !ensk$m a mu!sk$m. 
Ten mu!sk$ by ihned upadl do  podez#ení 

z neodstranitelného exhibicionismu, nebo( 
Josef Hofer v posledních letech kreslí tém"# 
v$hradn" své vlastní akty, zatímco !ensk$ 
sv"t by z toho srovnání vy&el jako „objektiv-
n"j&í“, p#ijateln"j&í nebo alespo) obyvateln"j&í 

– Justyna Matysiaková nijak naléhavou pot#e-
bu autoportrétu nemá a rad"ji se zam"#uje na 
místa, na architekturu nebo na zví#ata.

Nedozírná tkanina
V ka!dém p#ípad" oba kreslí jenom to, co 
kreslit opravdu pot#ebují – jejich mentální 
handicap je osvobozuje z podez#ení, !e by 
p#i volb" sv$ch nám"t' sledovali n"jakou 
promy&lenou strategii. Hoferova nutkavá 
 pot#eba umístit sebe sama do st#edu  obrazu, 

exponovat se a pro!ít si ka!d$m pokresle-
n$m papírem n"jaké drama, m'!e b$t divá-
kovi a! nep#íjemná, proto!e je zcela zjevn" 
projevem n"%eho nezpracovaného, bolav" 
nedo#e&eného. Mu!ská nahota a ztopo#ené 
pohlaví, které tu rozhodn" nelze p#ehléd-
nout, samoz#ejm" nemají p#edstavovat !ád-
n$ útok na kulturní tabu, jen!e práv" tímto 
nedostatkem intelektuální provokace obraz 
nakonec doléhá mnohem víc „na t"lo“, pro-
to!e v n"m cítíme samo uskute%n"ní sexuál-
ního p#etlaku.  Kresby  Justyny Matysiakové 
jsou proti tomu a! meditativn" zklidn"né, 
odpoutané od osobních témat a umo!)ují 
divákovi u!ívat si osobité rytmování ploch 
a plo&ek, vypln"n$ch a prázdn$ch tvar' oken, 
dve#í, st#ech a jin$ch architektonick$ch prv-
k' na v&ech t"ch zámcích a chrámech, které 
autorku tolik p#itahují. N"které ze zobraze-
n$ch staveb dokonce vyvolávají pocit ur%ité 
nesrovnalosti, proto!e touha nakreslit avi-
gnonsk$ chrám nebo klá&ter z pta%í perspek-
tivy se p#íli& nekryje s p#edstavou o autor%i-
n" du&evním obzoru, jak si ji vytvo#íme na 
základ" !ivotopisu. Tvo#í snad podle p#edloh, 
fotografi í z n"jaké oblíbené knihy? 

U autor' art brut je celkem obvyklé, !e se 
pou&t"jí do ornamentálních kompozic, kte-
ré je pot#eba dlouho a s velk$m soust#ed"-
ním propracovávat. Psychologické pohnutky 
jsou celkem z#ejmé, opakované drobné úko-
ny mají zklid)ující ú%inek a kreslení se vlast-
n" stává obdobou #emeslné ru%ní práce. Art 
brut nás ov&em vrací k p'vodn"j&ím zdro-
j'm této lidské pot#eby, proto!e ve star$ch 
kulturách nebyla tvorba ornament' pouhou 
duchaprázdnou v$robou ozdobn$ch v$plní, 
ale ur%itou formou aktivního spolupro!ívá-
ní kosmu jako nedozírné „tkaniny“.

Omezující i podp&rn# rám
Práv" v tomto ohledu je srovnání obou auto-
r' asi nejzajímav"j&í. Kde se Matysiaková s d"t-
sk$m pot"&ením zabírá do sv$ch drobn$ch ok$-

nek a &rafur, tam u Hofera pokra%uje drama. 
Protihrá%em v&ech postav na jeho kresbách je 
toti! r$sovan$ barevn$ rám, kter$ je n"kdy zce-
la jednoduch$, ale jindy se perspektivn" pro-
hlubuje a m"ní se v podivn" budované prostory 
nebo dokonce bludi&t". Tento rám – omezující 
i podp'rn$, nelidsky stroh$ i citliv" se p#izp'-
sobující – nakonec probouzí mnohem víc otá-
zek ne! pohyby úst#ední lidské postavy.

Vnit#ní propojení obou v$stav není souhrou 
náhody. Terezie Zemánková a Ivana Brádková, 
kurátorky ze  sdru!ení ABCD („art brut – con-
naissance et di. ussion“), navázaly na své p#ed-
chozí projekty v Praze (v$stavy Art brut, 2006, 
a Prinzhornova sbírka, 2009, v Dom" U Kamen-
ného zvonu) a oba tv'rce sem pozvaly u! jako 
svého druhu hv"zdy: Josef Hofer si získal pro-
slulost v$stavou v muzeu art brut v Lausan-
ne, Justyna Matysiaková se zase p#ed t#emi 
lety stala dr!itelkou Grand Prix na meziná-
rodním trienále institního um"ní Insita 2007 
v Bratislav" a letos jí tu byla v"nována samo-
statná v$stava. Oba p#ijeli na zahájení do Pra-
hy osobn" a byli tu s nále!itou úctou uvítáni 
#editeli po#ádajících institucí – Polského insti-
tutu a Rakouského kulturního fóra. Uvedením 
v rámci Normálního festivalu, kter$ se zam"#u-
je na p#ipomínání existence mentáln" posti!e-
n$ch v na&í spole%nosti, navíc ob" v$stavy zís-
kaly i rozm"r p#ísp"vku ke spole%ensky záva!-
nému tématu. 

Tomuto posunu se v p#ípad" sou%asného art 
brut asi nelze vyhnout. Zatímco jeho „zakla-
datelské osobnosti“ osv"d%ily svou tv'r%í sílu 
navzdory v&eobecnému odmítání a pohrdá-
ní, dne&ní auto#i ji naopak %asto musí osv"d-
%ovat navzdory úsp"chu a zájmu. Na&t"stí 
neselhávají.
Autor je spisovatel, editor a v"tvarn" kurátor.
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Její zámky, jeho rámy

Vzpomínka na dobu, kdy tu je%t$ &ili lovci.

Josef Hofer: Bez názvu, nedatováno


