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Tématem této dizertační práce je art brut (do češtiny překládané jako syrové umění, původní 

tvorba, umění v surovém stavu), které v posledních letech přitahuje čím dál více pozornosti 

odborné i laické veřejnosti na zahraniční i domácí kulturní scéně. To potvrdila i výstava art 

brut, sbírka abcd (Galerie hlavního města Prahy, dům U Kamenného zvonu, 14.6. – 17.9. 

2006), kterou organizačně (spolu)zajistila a koncepčně připravila autorka této práce. Výstava 

se stala jejím praktickým výstupem i zdrojem teoretických poznatků, které se v dizertaci 

zpětně odrážejí.  

 

Na základě dlouholetého studia prvotních materiálů (děl art brut) i odborné literatury byly 

formulovány dvě základní teze, které by dizertační práce měla potvrdit, či vyvrátit:  

Kulturologická teze: Morfologická podobnost četných výtvorů art brut (především pak 

mediumně inspirovaných děl) a shoda ve vytvářecích principech nám dovolují domnívat se, 

že existuje univerzální báze lidské imaginace, která je společná lidem napříč časem, 

prostorem a kulturním, sociálním i psychologickým předurčením. Tato imaginace se 

projevuje ve schématech, která přesahují nejen individuální paměť jedince, ale i paměť 

kolektivní, a zasahují do oblasti transpersonálního vědomí až k počátkům kosmogeneze.  

Sociologická teze: Kreativita je nejen základním projevem člověka, ale i jeho bytostnou 

potřebou. Umělecká tvořivost je vrozenou schopností lidského druhu. Kultura tedy není 

nadstavbou society, ale její přirozenou nedílnou součástí. V postmoderní společnosti, kdy 

racionalismus, utilitarismus a positivismus vlastní moderně ustupují do pozadí, nastává 

renesance imaginace a kreativity, a tudíž dochází i k přehodnocení postoje vůči art brut a 

růstu zájmu o něj.  

 

Slovní spojení art brut vyslovil poprvé v roce 1945 francouzský umělec a teoretik umění Jean 

Dubuffet. Přestože on i jeho následovníci formulovali řadu charakteristik tohoto umění, 

dospěli nakonec ke zjištění, že art brut se nenechá svázat žádnou definicí. Jedná se o 

rozptýlené jedinečnosti bez společného původu. Nicméně jisté společné rysy, které slouží 

k zařazení, nebo naopak vyřazení některých děl do/z kategorie art brut, existují. Art brut je 

ryze spontánním výtvarným projevem, který primárně nesleduje estetické cíle a tudíž se ani 

nesnaží jakkoli připodobnit dříve vytvořenému (tedy žádnému stylu, módě, stanoveným 

výtvarným kánonům). Jeho autoři nemají až na výjimky výtvarné vzdělání, ignorují 

etablovaná témata, techniky a zákony kompozice, perspektivy i barevných kombinací. Art 

brut vzniká živelně, bez racionální autocenzury a bez ohledu na ohlas okolí. Cílem tvůrců art 

brut není „dělat umění“. Tvoří, protože musí – tvorba je pro ně nutkavou životní potřebou, 
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stejně neodkladnou jako jídlo a spánek. Estetické hodnoty jejich děl jsou přidanou hodnotou a 

bývají jim přiřazeny až zvenčí, divákem. Akt tvorby má u autorů art brut charakter rituálu, 

nese v sobě stopy magického myšlení. Tvorba každého autora je sama o sobě jedinečná,  

s ničím nesrovnatelná, neboť je úzce propojena s jeho životním osudem a jeho vyfabulovanou 

osobní mytologií. Jejím hlavním zdrojem je imaginace, která bývá rozpoutána duševní 

nemocí, psychickým otřesem nebo uvolněna uměle vyvolaným či spontánním tranzem. 

 

Art brut můžeme v souhrnu charakterizovat jako autonomní tvorbu magického 

charakteru a emocionálního původu, která vyvěrá přímo z podvědomí autora. Jeho 

tvůrci nehledají inspiraci ve vnějším světě, i když jej osobitým způsobem reflektují. 

Zdrojem tvůrčího potenciálu je jejich vnitřní svět, jejich imaginace.  

 

Art brut bývá neoprávněně ztotožňováno s tvorbou duševně nemocných. Psychická choroba 

je sice častým spouštěčem imaginativních procesů, rozhodně však nelze považovat všechny 

duševně nemocné, kteří se výtvarně projevují, za autory art brut, stejně jako art brut není 

rovnítkem pro duševní nemoc. Handicap není ekvivalentem obsahové ani formální hodnoty. 

Nicméně myšlení, které se oprostilo od rácia a funguje na principech své vlastní, jedinečné 

logiky, zbytnělé vnímání a prožívání, které rozpoutává imaginaci a resuscituje archetypální 

obrazy, vědomí širších souvislostí…, to vše může hrát významnou roli v ontogenetickém 

vývoji a při formování, či spíše uvolnění kreativních potenciálů jedince. Osvobození se od 

předsudků a norem je dokonalou predispozicí pro invenční, originální a autentickou tvořivost, 

jak ji definoval Jean Dubuffet. „Představa normálního umění si protiřečí!“ (DUBUFFET, 

1973), vykřikoval a přitakával tak Nietzschemu, který byl ve své teorii Nadčlověka 

přesvědčen, že pokud požadujeme zdraví, potlačujeme genialitu. Z tohoto úhlu pohledu 

šílenství nereprezentuje jen negativní hodnoty, ale může mít na jedince a potažmo na 

společnost i obohacující dopad.  

 

Z neoprávněné konfúze art brut a tvorby duševně nemocných vyplývá také zavádějící spojení 

art brut s arteterapií. V arteterapii se však skrývá jisté dilema: zatímco tvořivost je u řady 

autorů art brut zapříčiněna právě psychózou, která spěje k uvolnění a exaltaci tvůrčích 

potencialit, účel terapie je opačný: jejím cílem je redukovat psychotické projevy, uvolnit 

bloky v pacientově psychice, najít jádro jeho problému a pomoci ho odstranit (comp. 

THÉVOZ, 1993/4). Terapeut může vznikající dílo silně ovlivňovat zadáním tématu, výběrem 
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materiálu, radami týkajícími se kompozice, motivu, barevnosti atd. Tím eliminuje spontaneitu 

tvorby, která je hlavním kritériem art brut a zároveň je nositelem největší výpovědní hodnoty.  

 Třetím jevem, který bývá s art brut spojován, je naivní umění. Přestože tyto dva 

druhy výtvarného projevu mají řadu styčných bodů, v klíčových aspektech se zásadně 

rozcházejí. Naivní tvůrci touží zachytit co nejvěrněji vnější idealizovanou skutečnost, vztahují 

se ke světu jevů. Ke kýžené dokonalosti jim stejně jako autorům art brut chybí příslušné 

vzdělání a znalost výtvarných kánonů, což dodává jejich výtvorům specifický půvab. Oproti 

tomu tvůrci art brut zhmotňují svoji vnitřní realitu, která je pro ně mnohdy skutečnější, nežli 

pseudo-realita vnějšku. Vztahují se tedy ke světu idejí.  

 

Od doby, kdy Jean Dubuffet definoval art brut, uplynulo teprve něco přes půl století. Nicméně 

art brut bezejmenné existovalo dávno předtím, než dostalo své jméno. Vzhledem k tomu, že 

mu nikdy nebyla přikládána žádná důležitost, se ale zachovalo jen mizivé množství dokladů o 

jeho existenci. Jako svébytný fenomén začalo být vnímáno na přelomu 19. a 20. století. Tehdy 

bylo ještě zúženo výhradně na tvorbu psychiatrických pacientů, na kterou bylo nahlíženo jako 

na diagnostický materiál, a to i přesto, že první osvícení psychiatři Marcel Réja, Auguste 

Marie, Walter Morgenthaler či Hans Prinzhorn oceňovali i estetické kvality výtvorů svých 

pacientů. Nicméně psychiatrický přístup, který bývá někdy aplikován dodnes, skrytý pod 

kategorii „psychotici“, art brut patologizuje a redukuje ho na symptom duševní nemoci, a 

proto jej nelze akceptovat.  

Objevení psychoanalýzy na počátku 20. století silně ovlivnilo mimo jiné surrealisty, 

kteří byli zároveň velkými obdivovateli umění duševně nemocných a mediumních kreseb a 

nezříkali se z nich čerpat svoji inspiraci. V jejich interpretaci se duševní choroba stala „cestou 

ke svobodě“ (BRETON, 1953) a spiritismus sondou do lidského nevědomí. Psychoanalytický 

přístup ale obraz demaskoval obdobně jako přístup psychiatrický a snížil jej na projev 

potlačené sexuální energie. Imaginace se v tomto pojetí stala jakýmsi druhotným produktem, 

byla zbavena své aktivní kreativní role.  

Evropské totalitní režimy 20. století s sebou přinesly naprostou negaci imaginace a 

popření všeho, co z ní vychází. Spiritismus se ocitl „na indexu“ a tvorba duševně nemocných 

byla v případě nacismu zneužita jako příklad zvrhlého, degenerovaného umění; v případě 

komunistického režimu ignorována a uvržena do klatby. Výtvarné projevy nezařaditelných 

solitérů byly v zemích východní Evropy až do 90. let 20. století podřazeny naivnímu umění, 

které bylo akceptováno jako neškodný projev lidové tvořivosti. Ikonoklastické západní 

myšlení mělo ostatně už od doby osvícenství neustálou tendenci znehodnocovat význam 
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obrazu a imaginace, kterou považovalo za „matku omylu a lži“, za „prázdniny rozumu“, či za 

„prohřešek proti duchu“ (DURAND, 1992). 

  Ve 40. letech se v západní Evropě etabloval sociologický přístup, který za hlavní 

kritérium art brut považoval sociální marginalitu autora a jeho nedotčenost kulturními vlivy. 

Tento úhel pohledu byl prosazován především samotným Dubuffetem. Jeho nevýhodou je, že 

formální i obsahové stránky díla nejsou vždy přímo úměrné sociálnímu statutu svého tvůrce a 

sbírky seskupené na základě tohoto kritéria bývají kvalitativně nevyvážené.   

Vedle sociologického přístupu je dnes nejčastěji uplatňováno uměnovědné hledisko, 

které art brut srovnává s profesionální výtvarnou produkcí a snaží se jej do ní zařadit. I tento 

přístup se ale odchyluje od podstaty. Historie umění je založena na souslednosti uměleckých 

stylů a směrů, na jejich vzájemné reakci a protireakci. Art brut je však z tohoto řetězení 

vyjmuto, neboť existuje zcela nezávisle a v rámci dějin umění může být nahlíženo pouze jako 

inspirační zdroj moderního a následně postmoderního umění.  

Podle Jeana Dubuffeta musel pravý tvůrce art brut splňovat dvě základní kritéria:  

Estetické: Jeho dílo muselo být vytvořeno zcela mimo síť uměleckých škol, galerií a muzeí, 

tedy mimo doménu institucionalizované kultury včetně jejích avantgardních projevů. V dílech 

art brut nesměla být patrná snaha přizpůsobit se požadavkům a vkusu diváka či současným i 

minulým uměleckým stylům, ale musela vycházet výhradně z autorovy vlastní invence. 

Sociální: Do art brut mohla být zařazena tvorba mentálně a/nebo sociálně marginalizovaného 

jedince. Tuto premisu splňovaly v zásadě tři skupiny osob – společenští outsideři (vězni, 

důchodci v azylech, bezdomovci, lidé žijící v ústraní…), psychicky nemocní a spiritistická 

média – či rovnou průniky těchto skupin.  

 

Pro Dubuffeta bylo klíčové vymezení art brut vůči „kulturnímu umění“. Dle jeho definice je 

„kultura seznam vytvářený jednak náhodným výběrem z plynulého toku věcí nabízených 

k našemu pohledu, jednak čistým počtem vztahů, jež navzájem spojují určité, takto 

lokalizované body. I tyto vztahy jsou vybírány z nekonečného množství dalších vztahů, které 

by také mohly být právem zařazeny mezi vyvolené. Takto omezený počet předmětů a 

fenoménů (mimo jiné i vztahů), který představuje kulturu, je inventarizován podle soupisu 

slovníkových výrazů. Tyto výrazy vymezují hranice našeho myšlení…“ (DUBUFFET, 1998). 

V jeho pojetí má kultura represivní charakter; je personifikována do obrazu učitele 

s rákoskou, četníka či úředníka ministerstva. 

Základním kulturním nástrojem je přisuzování hodnoty (ta nemusí být jen finanční – 

může se jednat také o diktát vkusu a módy, o určování, co je kvalitní a co ne). Jejími pilíři 
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jsou pak pojmy. Ty jsou příčinou záměny mezi jevy a jejich pojmenováními. Zaviňují, že věci 

nevnímáme takové, jaké jsou, ale skrze epistemologickou mříž vytvořenou naší kulturou a 

její tradicí. Třemi základními kameny této mříže jsou vkus, krása a hodnota, které jsou 

výsledkem společenského konsensu, závislého na konkrétní societě, místě, čase a historicko-

politicko-společenské konstelaci. Právě tyto pojmy jevům přisuzují etikety nezávislé na jejich 

podstatě. Jsme tak nuceni polarizovat, vytvářet mezi jevy dichotomické vztahy a klást do 

opozice vkusné vůči nevkusnému, krásné vůči ošklivému, hodnotné vůči bezcennému. Na 

základě společenského konsensu tak vznikají normy, které se brání všemu, co je překračuje, 

tím, že toto označí za patologické. Právě tento osud potkal art brut, které Jean Dubuffet 

vyzvedl ze zatracení a postavil ho na piedestal – nadřadil jej „umění kulturnímu“.  

 

Přestože musíme při studiu art brut brát Dubuffetovo pojetí kultury v úvahu, nemůžeme se 

s ním ztotožnit, neboť je v rozporu s antropologickou koncepcí kultury, kterou formuloval 

do dodnes platné definice britský antropolog E. B. Tylor. Ten kulturu chápe jako komplexní 

celek zahrnující poznání, víru, umění, právo, morálku, zvyky a všechny ostatní schopnosti a 

obyčeje, jež si člověk osvojil jako člen společnosti, tedy jako systém artefaktů, 

sociokulturních regulativů a idejí sdílených a předávaných jejími členy (SOUKUP, 2000). 

Kulturologické pojetí vychází tedy z dichotomie přírody a kultury, která je specificky 

lidským projevem chování a myšlení. Kultura v antropologickém pojetí není omezena na 

oblast pozitivních hodnot, které člověka kultivují a humanizují, ale zahrnuje všechny 

nebiologické prostředky a mechanismy, jejichž prostřednictvím se lidé adaptují na vnější 

prostředí (Ibid.). Přetváření a tvoření, tedy kreativita, která je i základem jakéhokoliv 

uměleckého projevu, je výsostně lidským specifikem, je podstatou lidského konání. Kreativita 

je schopnost, která vymaňuje člověka ze světa přírody, a to i proto, že má i jinou než utilitární 

funkci. Z tohoto hlediska je jakýkoliv výtvarný projev ryze kulturní aktivitou bez ohledu na 

to, zda je čistě spontánní a nezávislý na vzorech a tradicích, nebo zda je poučený a navazuje 

na již dříve vytvořené.  

 

Art brut je kulturním jevem par excellence, neboť mimo něj žádné nebiologické projevy 

člověka de facto neexistují. Je vysoce individuálním projevem interiorizované kultury, 

která je nedílnou součástí každého jednotlivce. 

 

Jako cestu, jak obsáhnout art brut v jeho celistvosti, aniž bych ho vytrhávala z kulturního 

kontextu nebo ho redukovala na symptom duševní nemoci či potlačené sexuality, jsem proto 
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zvolila restitutivní kulturologické pojetí, které stmeluje různé vědní disciplíny a dokáže 

fenomén art brut uchopit v integrujícím sociokulturním kontextu. Art brut je zastřešujícím 

pojmem pro živelný, autentický výtvarný projev kreativních solitérů a jako takový se vzpírá 

zařazení do obvyklých klasifikačních systémů a popírá všechna dogmata. Vyzývá nás, 

abychom přehodnotili svoje vnímání umění a abychom se osvobodili od předsudků. Je tudíž 

nemožné aplikovat na něj jediný klasifikační systém, neboť tvorba jednotlivých autorů je 

zcela unikátní a specifická. Stejně tak naprosto rozdílné bývají pohnutky k tvorbě a 

psychologické, sociální a kulturní zázemí tvůrců. Art brut není výtvarný směr, nespojuje ho 

žádný manifest, ničemu se nesnaží podobat a vůči ničemu se nebouří. Není ani jednoznačně 

projevem duševně nemocných jedinců, nespadá do časově ohraničitelné etapy, nevztahuje se 

na sociálně jednoznačně definovatelnou skupinu. Je vymezeno výhradně osobností autora 

v její komplexnosti a sociokulturních souvislostech.  

 

Při interpretaci děl art brut jsem čerpala z více teorií, které se dotýkají kreativity a 

imaginace (Bachelard, Borecký, Dubuffet, Durand, Eliade, Thévoz…). Klíčovým 

východiskem se mi stala komprehenzivní sociologie Michela Maffesoliho, která si neklade 

za cíl explikaci, ale úsudek a porozumění. Vymezuje se tak proti racionalizaci nastolené 

osvícenským ikonoklasmem, která ustanovila sebeuspokojující systém totálně odstřižený od 

živoucích sil společnosti, od intelektuální invenčnosti, od existenciální originality, stručně 

řečeno od kreativity ve všech jejích aspektech. Komprehenzivní přístup preferuje 

emocionalitu a afektivitu proti racionální kritičnosti, přirozenost proti konstrukci. 

V tomto ideovém rámci není cílem jevy reprezentovat, ale prezentovat – tedy je pojímat 

v jejich podstatě – takové, jaké jsou. Oproti modernímu universalismu, který má 

tendenci aplikovat jediný model na všechny projevy kultury, upřednostňuje 

postmoderní relativismus, který připouští existenci více forem kultury a dokáže k nim 

přistupovat diversifikovaně. Toto stanovisko prosazuje namísto pozitivistického primátu 

myšlení postulát vcítění (MAFFESOLI, 1996).  

 

Kapitola Hermeneutické postupy dále dělí dizertační práci na oddíl Paralelních světů a 

Mediumní tvorby.  

 

Kategorie Paralelní světy zahrnuje tvorbu autorů, pro které se realita stala neúnosnou, nebo 

je pohltil chaos duševní choroby. Tvorba je pro ně prostředkem rekonstrukce ideálního 

světa, k vytvoření systému, který funguje na základě zákonitostí, které mu vtiskli jeho 
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stvořitelé. Jeho bází se stávají idealizované fragmenty minulé skutečnosti (členové 

rodiny, atributy mládí, získané schopnosti…), na které se dále v dominovém efektu 

nabalují nové a nové složky vybájené osobní mytologie. Dochází tak k symbolickému 

znovuzrození osobností tvůrců v rolích Vládců, Hrdinů, Světců, Králů či Zvěstovatelů 

Apokalypsy…, kterému předchází symbolická smrt – dobrovolná rezignace na normální 

život. Prožitek psychologické smrti se stává mezníkem mezi biografickou a transpersonální 

doménou, mezi individuálním a kolektivním nevědomím. Společným rysem transpersonálních 

jevů je pocit, že vědomí prožívající osoby expandovalo za běžné hranice vlastního já a 

překročilo obvyklá omezení daná časem a prostorem (ŠAFÁŘOVÁ, ZEMÁNKOVÁ, 2006). 

Pro konstrukci paralelních světů je podstatný princip nastolení řádu, jehož účelem je vyvážit 

zmatek, který jedince ovládá a dodat jeho světu strukturu, ve které je schopen se orientovat.  

 

Odpoutání od skutečnosti a únik do světa vykonstruovaného na bázi deliria činí autory art brut 

v tvůrčím výrazu naprosto svobodnými. Největší díla art brut často spojují obrazy, texty, 

koláže, básně, architektonické plány, chemické nebo matematické vzorce, notové zápisy, 

diagramy apod., což lze souhrnně označit jako princip brikoláže, který je pro art brut 

typický. Uvěznění – ať už v psychiatrických léčebnách, ve věznicích či v izolaci jejich 

příbytků, je osvobozuje od společnosti, jejích zákonů, požadavků, očekávání, od pravidel, 

která platí venku, a umožňuje jim naprostou nezodpovědnost vůči tradicí zakotveným 

postupům, systémům a formám. Ve svém paralelním světě nejsou odpovědni než sami sobě a 

zákonitostem, které si sami stanovili. To se odráží jak v písemném projevu, který nerespektuje 

gramatiku, syntax a mnohdy ani morfologii písma, tak ve výtvarném vyjádření. Každý 

prostředek, který je právě po ruce, je dost dobrý, aby se stal nositelem významu a sloužil mu 

v kontextu díla. Podstata brikoláže, jak ji definoval Claude Lévi-Strauss, spočívá ve vyjádření 

pomocí souboru prostředků, jehož složení je dost bizarní a který při vší rozsáhlosti zůstává 

přece jen omezený; jedinec si s ním musí však vystačit, ať je úkol, který si vytyčuje, 

jakýkoliv, neboť nic jiného k dispozici nemá (LÉVI-STRAUSS, 1996). 

Tvůrci art brut si z  kultury vypůjčují jednotlivé prvky a techniky, které ve své 

tvorbě používají zcela originálním a jedinečným způsobem. Silou své imaginace je 

transformují do nových významů, které obvyklý kulturní rámec překračují, či ho vůbec 

neberou v potaz. Vtiskují jim tak nový smysl, který je srozumitelný jen v jejich vlastní 

struktuře myšlení.  
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Brikoláž v rámci art brut můžeme rozdělit na: formální, symbolickou, syžetovou, 

lingvistickou a materiálovou: 

- Tvůrce formální brikoláže vyjímá z běžné kultury určité prvky (překresluje fotografie, 

výstřižky z novin, reflektuje vzory a ornamenty lidové kultury, používá předměty každodenní 

potřeby nebo jejich části atd.), které včleňuje do svého díla ve zcela nových souvislostech, 

které s jejich původním kontextem nesouvisí. 

- V symbolické brikoláži dochází k vynětí symbolu z původního kulturního kontextu, jeho 

zvrácení a zahrnutí do nových, čistě subjektivních souvislostí osobní mytologie jedince.  

- O syžetové brikoláži můžeme hovořit tehdy, když si autor vypůjčuje historickou událost, 

obsah literárního či filmového díla či příběh konkrétního jedince, které jsou součástí obecné 

kultury, a implantuje do nich svoji osobní mytologii, které původní příběh – nezřídka 

překroucený – slouží jako výchozí báze.   

- Lingvistická brikoláž spočívá v převrácení významu i formy záznamu myšlenek – 

v pravopise i syntaxi. Jedná se o čistou hru, která spočívá v manipulaci se slovy nikoliv jako 

s nástroji komunikace, ale jako s magickými substancemi s nepřehlédnutelnými účinky.   

- Materiálová brikoláž používá materiály zcela jiným způsobem a pro jiné účely, než pro 

které byly původně určeny a jak byly tradičně využívány.   

Principy brikoláže jsou dále demonstrovány na rozboru děl několika autorů, zřetel je kladen 

na analýzu díla českého autora art brut Zdeňka Koška. 

 

Vedle konstrukce paralelních světů je dalším základním principem art brut mediumní 

inspirace, která je založena na intervenci tzv. vnitřních hlasů. Vedle jedinců podléhajících 

halucinacím souvisejícím s psychózou se jedná především o tvorbu spiritistických médií, 

která dočasně dobrovolně opouštějí svoji pozici subjektu a v tušení existence jiných světů 

se vydávají vstříct impulsům, které odtud přicházejí. Během tohoto zážitku zakoušejí 

pocit ovládnutí silou cizího původu, která udržuje pod kontrolou jejich ruce a řídí jejich 

tvůrčí gesta (ŠAFÁŘOVÁ, ZEMÁNKOVÁ, 2006). Stávají se tak prostředníky – médii – 

cizí síly a často se ani nepovažují za autory svých výtvorů.  

Nezáměrnost tvorby, náhlost a rychlost provedení a zároveň jistota gesta a komplexita 

jsou charakteristické rysy společné většině mediumních výtvorů. Jejich předpokladem je 

tranz, který uvolňuje tvůrčí potenciál a spouští automatický kreativní proces. Tento stav 

blízký hypnóze vyjímá jedince z pravomoci vědomého Já a uvádí do hry mentální 

mechanismy ne nepodobné psychóze. Lidé, kteří se do tohoto stavu uvádějí více méně 

vědomě, jsou dočasně schopni uzávorkovat vědomou realitu a oddat se impulsům, které 
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přicházejí z jejich podvědomí, nebo v jejich pojetí z „onoho světa“, a podat o nich zprávu, 

aniž by se vzdali své vlastní identity. Tento přístup nehrozí totální identifikací s objektem, 

neboť distance mezi oběma světy zůstává zachována a subjekt má tedy možnost cesty zpět.  

Spiritismus je často jen pretextem, odrazovým můstkem pro uvolnění kreativity a vše, 

co s ním přímo souvisí je redundantní. Mediumní způsob tvorby je vlastní i autorům art brut, 

kteří spiritismus nikdy nepraktikovali. Spouštěcím mechanismem mediumnity bývá krizový 

stav, duševní či fyzické utrpení, deprese či šok, který rozpoutá auditivní či vizuální představy.  

Klíčovým projevem mediumnity je automatismus, tedy tvůrčí akt zcela nezávislý na 

vědomých strukturách osobnosti. Jedná se o diktát myšlenek bez jakékoli rozumové kontroly 

a estetických či morálních předsudků. Zdrojem, odkud automatismus čerpá své obrazy, je  

imaginace, která je procesem vytváření vizuálních představ, respektive jejich uvolňováním 

z hlubin nevědomí. Tyto představy manifestují kreativní dynamismus, když jsou formulovány 

do výtvarného či literárního jazyka. V případě automatické mediumní tvorby, která je 

založena na primární imaginaci, jež není poznamenána vědomými racionálními zásahy, 

zůstávají primární vize ve stavu jakéhosi prapůvodního magmatu, kdy zobrazení a významy 

selhávají a pozbývají konkrétní formu interpretovatelnou v rámci jakékoli kultury (LANOUX, 

2005 A). 

 Imaginace pracuje s apriorními obrazy (či představami), které jsou na těch, které nám 

zprostředkovává smyslová percepce, nezávislé, ba co více předcházejí jim. Tyto obrazy se 

rodí bez návaznosti na okolní realitu. Vyvěrají z nevědomí a z transpersonální sféry psychiky, 

ve které se prolínají nenaplněné touhy, emoce, střípky každodennosti, kolektivní paměti, 

smyslových počitků a instinktů, které se mísí v hustou lávu, jež destruuje původní významy 

jednotlivých prvků. Imaginace z této nerozlišené hmoty formuje nové obrazy, které vyjevují 

svoji přítomnost v symbolických formulacích, které nazýváme v souladu s Jungem archetypy. 

Archetypy jsou chápány jako vzorce psychické percepce, symbolické modely či soustavy 

myšlenek a představ, které se během historie neustále vracejí nebo jsou trvale přítomny a 

působí se stejnou emocionální intenzitou. 

Hlubinná imaginace umožňuje rozvolnění všech dichotomických vztahů, které jsme 

zvyklí vnímat. Přestávají existovat hranice mezi uvnitř a vně, tělem a duší, organickým a 

anorganickým, makrokosmem a mikrokosmem, vše splývá v jediný nerozlišený celek, ve 

sféru dosud neformulovaných nadosobních idejí, které čekají, až budou v procesu tvorby 

ztvárněny a tím přivedeny k životu. Operuje v hájemství transpersonální sféry lidské 

psychiky, která dalece přesahuje osobní historii jedince a zasahuje do kolektivního nevědomí, 

a to jak na bázi rodinné, národnostní, rasové, ale i fylogenetické a kosmogenetické.  
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Mnohá díla mediumniků budí dojem, že se jejich autoři snažili o precizní provedení 

bez jakékoliv chyby. Jako by se ve své poctě posvátnému snažili eliminovat stopu pozemské 

náhodnosti. Jako by artikulovali duchovní princip, který řeší problém přechodu mezi tělesnou 

pozemskou existencí a posmrtným odhmotněním. Tento vizuální projev vzešlý z tranzu 

vyjadřuje radost i úzkost z obývání hranice mezi smrtelnou existencí a věčností. 

Mediumní umění poukazuje na skutečnost, že zdroj tvořivosti netkví ve volních 

složkách psychiky subjektu, ale především v nadosobním potenciálu individua, 

v transpersonálních vrstvách jeho psychiky, které jsou při své exteriorizaci stabilizovány 

příslušnou kulturou. Art brut (stejně jako jakékoli jiné autentické umění) není zdaleka jen 

tvorbou artefaktů. Akt tvorby je plnohodnotným aktem stvoření.  

 

V království imaginace je reálné podřízeno nadreálnému. Imaginace nemá oporu ani 

v logických zákonech ani v empirické zkušenosti. Má své vlastní zákony, které s racionálními 

zákonitostmi myšlení nemají co do činění. Základním imaginativním procesem je snění. To 

můžeme ve shodě s fenomenologií imaginace francouzského filozofa Gastona Bachelarda 

rozdělit na noční sen a denní/bdělé snění.   

Sen je nezávislý na svém objektu, je snem bez snícího, protože ten si v nočním snu 

neuvědomuje své bytí (BORECKÝ, 2003). Rozvíjí se lineárně a zapomíná na svůj průběh. 

Snění oproti tomu pracuje hvězdicovitě – vždy se vrací ke svému středu, odkud vysílá nové 

paprsky. Oním centrem je samotná osoba snícího, který k sobě vztahuje vše, co se ve snění 

odehrává. Podržuje si dost vědomí, aby se mohl ujistit, že je tím Já, které sní své snění.  

Oinirickým zárodkům představ propůjčují svoji hmotu základní přírodní 

matérie, které z nich tvoří skutečné snové obrazy. Snová a snivá imaginace je postavena 

na materiální bázi. Lze ji roztřídit podle toho, zda je svázána s ohněm, vodou, vzduchem 

nebo zemí. Ve snění se málokdy vyjevuje jen jeden prvek. Materiální imaginace, přestože 

má vždy tendenci jeden prvek preferovat, upřednostňuje ideu kombinace (BACHELARD, 

1997).  

 

Na Bachelardovu fenomenologii imaginace navázal jeho žák, francouzský filozof Gilbert 

Durand, který dovedl své zkoumání k formulování premis figurálního strukturalismu 

(DURAND, 1992). Metodologickým východiskem se mu stala antropologická trajektorie, ze 

které vyvozuje obecné režimy imaginace, ke kterým přiřazuje specifické struktury, dominanty 

a principy, jež determinují imaginativní komplexy ve snech, mýtech a uměleckých dílech. 

Durand imaginaci dělí na dva základní režimy: denní a noční. Denní režim obsahuje 
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jedinou schizomorfní (heroickou) strukturu, která se opírá o postulátní dominantu. Durand jí 

přiřazuje tarotovou emblematiku špádu (meče) a logické principy exkluze, kontradikce a 

identity. Noční režim sestává ze dvou struktur, mystické a syntetické. Mystická (antifrázická) 

struktura se opírá o sugestivní dominantu. Durand ji označuje tarotovým emblémem kopy 

(kalichu) a spojuje ji s logickou figurou analogie. Syntetickou (cyklickou) strukturu spojuje 

s kopulativní dominantou a zobrazuje ji protikladem zbývajících tarotových emblémů – 

baštonu (hole) a denáru (mince). Odpovídá jí logická figura kauzality (BORECKÝ, 2005). 

Na základě rozboru řady děl mnoha autorů art brut lze konstatovat, že většina 

především mediumních výtvarných projevů spadá do Durandova nočního režimu imaginace. 

Vyjevují digestivní a kopulativní dominantu, charakteristické jsou pro ně rytmické projevy, 

stejně jako gesta obsahování a pohlcování. Současně, i když s menší frekvencí, se ale 

prosazují i schémata denního režimu, jako kupříkladu prvky vertikalizace. 

 

Z hlediska morfologie lze mediumní výtvory rozdělit do následujících skupin:  

biomorfní  

architektonické  

ornamentální / symbolické  

metamorfózy těla / portréty  

písemné projevy  

V rámci těchto skupin i napříč nimi se vyskytují obdobné motivy i vytvářecí principy, jejichž 

spřízněnost je obzvláště patrná v určitém historicko-geograficky definovaném prostoru. 

Můžeme se domnívat, že se jedná o jistou transpersonální kulturní matrici, která zůstává 

uchovávána v kolektivní paměti a přímo tak ovlivňuje formování imaginace. 

 

Zákonitosti a morfologie mediumních kreseb jsou dále demonstrovány na rozboru díla české 

autorky art brut Anny Zemánkové: Její obrazotvornost přímo odvisí od základních pralátek – 

je bytostně materiální. Sepětí s přírodními živly ji řadí do Durandovy mystické struktury 

imaginace, pro kterou je podstatná substance, zatímco konkrétní forma ztrácí na důležitosti. 

To znamená, že její imaginace se neaktualizuje v konkrétních obrazech, ale v gestických 

abstraktních formách, které jsou zcela podřízeny hmotě, prazákladním elementům. Její kresby 

nejsou prvoplánově čitelné, neobsahují konkrétní symboly. Jedná se o schémata, která jsou 

dynamickým procesem, umožněným všudypřítomným kontrastem, ale i výtvarně vyjádřeným 

pohybem. Je-li pro Duranda schéma postižitelné slovesem, u Zemánkové se nabízejí slovesa 
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následující: bujet, kypět, pronikat, spojovat, prolínat, zaobalovat se, pohlcovat, vypuzovat, 

obsahovat, ale i plazit se, hemžit se. 

Co se materiálního ukotvení její imaginace týká, pro Zemánkovou byla ústřední 

symbolika vody. Voda v její ikonografii nabývá nespočetných metamorfóz: Je zde přítomna 

průzračná voda podřízená schizomorfní struktuře imaginace, pro kterou je základní 

komponentou očista morální, duchovní i tělesná. Nejsilněji je zastoupena voda mystická, 

hluboká, tajemná, plodivá, hustá a hutná báze všech tělesných tekutin, která spadá do nočního 

režimu imaginace. V díle Zemánkové objevíme ale i vodu syntetickou, která na sebe bere 

plodivou maskulinní roli deště. 

 Pro tuto autorku je charakteristické snoubení protikladů v jedinou homogenní unitu.  

Tělesné obdařila vyšším duchovním principem. Dokázala snoubit bytostně živočišné tvary, 

připomínající sliznice a orgány, s křehkými, odhmotněnými detaily, s výtrysky světla 

směřujícími vzhůru. Její obrazy zrození oscilují mezi dužnatou tělesností a spirituálním 

mystickým zážitkem. Zemánková se snažila odpoutat od hmotného světa, pochopit Tajemství 

a splynout s prvotním stavem, s dokonalostí prvního okamžiku, kdy nic nebylo poskvrněno, 

protože svět se právě zrodil. I zde se vyjevuje ono prapůvodní magma imaginace, kde etika 

rezignuje před pudy, kde zlo a dobro neexistují, kde matérie splývá s idejí.   

 

Analýza principů tvorby jednotlivých autorů, ikonografie a morfologie jejich děl mi dovolují 

formulovat následující kulturologický závěr: 

Navzdory jiné geografické příslušnosti, historické zkušenosti, jazyku, sociálnímu postavení a 

někdy i kultuře vykazují díla art brut celou řadu styčných momentů. Jedná se o vytvářecí 

principy, jako je konstrukce paralelních světů vystavěných na základě osobnostních 

mytologií, systematizace a encyklopedizace světa, různé formy brikoláže, a především pak 

mediumní inspirace a pro ni charakteristické tvarosloví. Neoddiskutovatelné podobnosti, 

které spojují tvorbu autorů art brut z různých koutů světa, svědčí o jisté společné bázi 

kreativity. Tu nacházíme v imaginaci, která v sobě snoubí archetypy kolektivního 

nevědomí, subjektivní touhy a vzpomínky a v neposlední řadě absorbované odlesky 

kulturních prvků. V této perspektivě není imaginace jen složkou osobnosti, ale jakýmsi 

obecným principem. Funguje jako ideální svět idejí, jako rezervoár obrazů, z nějž si 

každý může vypůjčit materiál pro svoji vlastní obrazotvornost, které v kreativním 

procesu vtiskává specifickou osobitou podobu.  

Dovoluji si tvrdit, že umělecká, filozofická, náboženská a vědecká inspirace je 

zprostředkována mimořádnými stavy vědomí a přichází z transpersonálních zdrojů. 
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Neznamená to ale, že by člověk byl jen pouhým nástrojem, jehož prostřednictvím se 

samovolně manifestuje sféra idejí. Jeho role je kreativní. Každý výtvarný záznam art brut nese 

po formální stránce stopy charakteristického rukopisu svého tvůrce, který je ovlivněn jeho 

psycho-socio-kulturním zázemím. To dokazuje, že autor není pasivním činitelem, který by 

pouze kanalizoval jsoucna jiných sfér, ale je jejich aktivním stvořitelem, který jim umožňuje 

získat hmotnou formu.  

Lze vyslovit domněnku, že každá lidská bytost nějakým zvláštním, dosud 

neobjasněným způsobem obsahuje informace o celém vesmíru či o veškerém bytí, má 

schopnost prožitkově vstoupit do všech jeho oblastí, ztotožnit se nejen s ostatními bytostmi, 

ale i s celými skupinami, národy a etniky, jakož i s organickou i anorganickou přírodou a s 

celým kosmickým systémem, stejně jako s jeho miniaturní částí (GROF, 1993). Průnik do 

transpersonální sféry je jedinci umožněn v mimovědomých stavech, jako je sen, tvůrčí 

tranz, psychoidní stav atd. Zážitky z těchto „exkurzí“ se pak transformují do 

výtvarných zobrazení, která se vymykají běžnému uměleckému projevu, ignorují 

estetické kánony, jakož i dobové styly a přesto oslovují empatického pozorovatele 

znepokojivou vibrací nepoznaného a zároveň tušeného. Art brut je zakotveno v našich 

nevědomých strukturách, dráždí naši archetypální paměť. 

 

V sociologickém závěru mohu konstatovat, že art brut se v posledních desetiletích setkává  

s rostoucím zájmem kulturní veřejnosti v Evropě i Americe. Vznikají nová muzea, soukromé 

sbírky, výstavy art brut se konají ve významných státních či municipálních galeriích. Tomuto 

fenoménu je věnován stále větší prostor i v médiích, tematické animační programy pro děti se 

setkávají s velkým ohlasem. Lze se domnívat, že tento obecný zájem je zapříčiněn dvěma 

skutečnostmi:  

1) Současné konceptuální umění, které vychází z modernistických ideových konstruktů, 

se až na výjimky odcizilo divákovi. Postrádá estetický aspekt a selhává i jako vektor emocí, 

neboť komunikuje čistě na intelektuální bázi. Je založeno na konceptu, který nezřídka 

obsahuje překombinovaná nebo naopak banální poselství. Nedílnou součástí současného 

umění je sebeprezentace autorů, jejichž image a schopnost přitáhnout pozornost jsou ceněny 

stejně, jako produkty jejich činnosti. Art brut se v této perspektivě jeví jako přímý 

protiklad současných uměleckých tendencí. Autoři art brut často ani netuší, že vytvářejí 

umělecká díla, natož aby byli schopni a ochotni účastnit se společenského a obchodního 

spektáklu kolem galerijního a muzeálního provozu. Podstatou art brut je absence 

intelektuálního kalkulu, spontaneita, přímá transkripce emocí, syrová osobní výpověď.  
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2) Druhá příčina zvýšeného zájmu o art brut tkví v barokizaci světa a orgiastických 

tendencích v rámci postmoderní společnosti (MAFFESOLI, 1996). Oproti moderně, která 

byla postavena na doktríně pozitivistické vědy, jež vyžadovala smyslově ověřitelné a 

logicky odůvodnitelné důkazy, se postmoderna jakýmkoliv omezením a vymezením 

striktně vyhýbá, a to i těm, která by definovala její vlastní charakter. Vyznačuje se 

otevřeností vlivům jiných kultur, novým duchovním proudům jako je New Age, v Evropě 

cizorodý buddhismus a jiné náboženské směry mimo židovsko-křesťanskou tradici, 

alternativním životním stylům a ideologiím, jevům za hranicí smyslového poznání atd. 

Postmoderní orgiasmus upřednostňuje sdílení emocí a estetiky. Toto společenské 

naladění je přijetí art brut příznivé, neboť umožňuje participaci na imaginárnu.  

Rozličnost sociálního, profesního, vzdělanostního, věkového, pohlavního, 

národnostního, náboženského atd. zařazení autorů art brut potvrzuje, že kreativní potenciál 

nezná omezení. Společně s Dubuffetem se lze tedy domnívat, že schopnost invence a tvorby 

existuje v každém člověku. Kultura a potažmo tvořivost není tedy nadstavbou společnosti, ale 

samotnou její podstatou. Tvorba je triumfem života, je ekvivalentem Stvoření, je v ní zaklet 

raison d´être lidského bytí. Jak v parafrázi na Georgese Simmela, jenž za podstatu 

člověčenství pokládá práci, tvrdí Michel Maffesoli: L´essence de l´homme, c´est la création – 

Esencí lidskosti je tvorba. Člověkem současnosti není homo sapiens sapiens – člověk 

rozumný, ale homo creetor – člověk tvořivý.  
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