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Anotace
Bakalářská práce se zabývá osobností a dílem Václava Žáka a fenoménem naivní tvorby
v Československu v druhé polovině dvacátého století. Nejprve je přiblížena problematika tzv.
naivního umění a pozadí vzniku art brut ve světě. Následně je přiblížena reflexe tvorby art
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jsou zohledněny ohlasy jeho tvorby dobovou kritikou. Dále je analyzována Žákova
spolupráce s Evou Fukovou, Bohumilem Hrbalem a Evaldem Schormem. Práce hledá
komparace výtvarného zpracování vlastního domu Žáka s podobnými realizacemi.
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Václav Žák and Naive Art since 1950 in Czechoslovakia.
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Art Brut abroad. The main part is concentrated on the life and work of czech naive artist
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Úvod
V českém umění zaujímalo art brut po dlouhou dobu jen okrajovou pozici. Až
do dnešních dnů je tato oblast umění poznamenaná poválečným uspořádáním a
následnou politickou situací. V šedesátých letech minulého století vznikl v této
oblasti tvorby zvláštní paradox, pramenící především z opozice vůči západním
vlivům a proudům. Z Francie vzešlý art brut byl odmítán, naproti tomu se
propagovalo tzv. umění naivní či insitní, které však pod toto označení
zahrnovalo i tvůrce spadající do okruhu art brut. I přes tento nedostatek, jsou pro
dnešní dobu publikace vzniklé v šedesátých letech na toto téma důležitým
zdrojem informací. Mezi autory, kteří vystavovali svá díla na výstavách
naivních či lidových, byl i Václav Žák. V současné době je v českém prostředí
znatelný nárůst zájmu o umění art brut ze strany teoretiků i některých institucí.
České formě art brut se věnuje například Alena Nádvorníková, Anna Pravdová
nebo Terezie Zemánková. Od devadesátých let dvacátého století se v České
Republice uskutečnilo několik výstav art brut. Tyto výstavy prezentovaly jak
českou, tak zahraniční produkci. Art brut pod sebe zahrnuje velké množství
různých výtvarných projevů a obzvláště v českém prostředí, i díky tvorbě
medijní, čítá několik stovek tvůrců. Vzhledem k velkému množství autorů na
našem území nemohla být zatím věnována pozornost všem zajímavým
osobnostem, a proto jsou některé stále opomíjeny. Takový je i případ Václava
Žáka.
Tato práce se zabývá osobností a tvorbou malíře Václava Žáka. Přibližuje vznik
fenoménu art brut ve světě a jeho následnou reflexi v českém prostředí. Žák je
osobností, která za svého života inspirovala umělce z různých oborů.
V současnosti je přehlížen, a na některých výstavách představující české tvůrce
art brut, nebyl vůbec uveden. Žák je osobnost, která by neměla být zapomenuta,
ale naopak je třeba pokusit se jeho dílo blíže představit.
Cílem této práce je shromáždit dostupné informace a jejich prostřednictvím
nastínit, jaký byl Žákův život a jeho dílo. Na pozadí životních událostí sleduji
Žákův způsob práce, volbu námětů a jejich výtvarné zpracování. Život a dílo je
u Žáka v pevném propojení, a proto jsem je od sebe ani v práci neoddělila.
Informace v práci jsem čerpala především z dostupných výstavních katalogů,
knih soukromých sběratelů, drobných zmínek v publikacích, článků
v časopisech a z jednotlivých vzpomínek pamětníků.
V první kapitole popisuji počátek diskuze o naivním umění v prostředí
francouzských salónů na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Tato
diskuze byla důležitá pro moderní umění dvacátého století a pro mnohé
modernistické malíře se stala inspirací. Debata byla podnícena známou
osobností Henriho Rousseau, který je hlavním představitelem naivního umění.

Dále se zaměřuji na tvorbu duševně nemocných. Jejich tvorba se stala základním
těžištěm pro art brut. Následující část je věnována umělcům, kteří se zabývali
prací právě těchto lidí. Mezníkem v této oblasti se stala publikace Hanse
Prinzhorna, a proto je mu v práci věnována patřičná pozornost. Poslední část
kapitoly se zabývá tématem Jeanna Dubuffeta a počátky vzniku art brut.
Obsahem druhé kapitoly je počátek art brut v Československu. Jako zdroje
informací jsou použity například texty Aleny Nádvorníkové, která je
v současnosti naší hlavní teoretičkou art brut. Jeho vznik je popisován
chronologicky, a to od prvních projevů, které ve svých textech zmínil Josef
Čapek. Český art brut je specifický především velkým zastoupením tvůrců z řad
médií. Vliv spiritismu na společnost je proto uveden i v této práci. Dále je
popsán stav kultury v době komunistického režimu, a to s přihlédnutím
k některým tehdejším teoretikům a konkrétním umělcům. Největší zájem o
tvorbu art brut se vzedmul v šedesátých letech. Okolnosti a hlavní osobnosti
tohoto stavu jsou v kapitole blíže popsány.
Po popisu stavu a vnímání art brut v Československu, následuje část věnovaná
Václavu Žákovi. Tato část práce se snaží zachytit důležité okamžiky v jeho
životě. Pozornost je dále upřena na některá konkrétní díla Žáka. Poté se
zabývám těmi tvůrci z řad art brut, kteří jsou spojeni s Žákem určitými
příbuznými rysy. Další část se zaměřuje na autory z řad umělců, kteří do svého
díla nějakým způsobem zakomponovali Žáka. První je zmíněna Eva Fuková,
dále Bohumil Hrabala a Evald Schorm. Větší část se soustředí na filmovou
povídku Dům radosti, ve které Žák ztvárnil sám sebe. Tento film je důležitý
především z důvodu zachycení podoby domu, než byl zcela zničen.
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Zhodnocení literatury
Téma naivního umění a art brut v českých zemích se mohlo plně rozvinout ve
smyslu teoretické, publikační činnosti a pořádání výstav až po roce 1989. Práce
vzniklé po tomto roce se týkají tématu českého art brut ve světovém kontextu.
Nejdůležitějšími pracemi jsou v této oblasti texty Terezie Zemánkové a Barbary
Šafářové1. Katalog k výstavě Art brut v Českých zemích Aleny Nádvorníkové 2
se soustředí na české prostředí. Pro tuto práci byla uvedená kniha důležitým
zdrojem informací. Stejně tak jako katalog k výstavě L´art brut umění
v původním (surovém) stavu také pod vedením Nádvorníkové 3. Tyto publikace
poskytují především základní informace o tvůrcích v nich zařazených a jsou tak
vodítkem pro zevrubnější bádání. Je velkou škodou, že Žák byl ze zmiňovaných
prací zařazen na výstavu pouze v třetím případě. Ve velkém množství autorů art
brut není vždy možné prezentovat díla všech. Knihy tak především nabízejí
přehled o ostatních význačných představitelích art brut.
Přesto, že se v současnosti dílo Žáka netěší žádnému většímu zájmu, nebylo
tomu tak vždy. Do doby před pádem komunistického režimu se pojem art brut
v našem prostředí téměř nevyskytoval. Tvůrci, jež dnes řadíme pod art brut, byli
před Sametovou revolucí řazeni mezi naivní. Pro tuto práci byly velice přínosné
publikace, týkající se výstav naivních či insitních umělců, spadající do období
šedesátých let minulého století. Jde především o knihy Štefana Tkáče a Arsena
Pohribného4. Zejména Pohribný měl se samotnými tvůrci té doby výborné
vztahy. Díky blízkým stykům dokázal tvorbě těchto umělců porozumět lépe než
kdokoliv jiný. Tento kladný vztah přenáší do svých textů5. Pohribný se znal i
s Václavem Žákem, jehož malby na skle ve svých textech citlivě popisoval.
Pohribného postřehy vztahující se k dílu Žáka byly v práci zohledněny a někdy i
použity jako citace. Konkrétněji se zabývá jeho dílem a osobností publikace
sběratele Antona Kollára 6. Kollár v knize bez příkras popisuje některé návštěvy
u Žáka. Dále jsou zde otištěny i dopisy, které Žák Kollárovy adresoval. Díky
těmto autentickým záznamům bylo v práci možné přiblížit Žákovu specifickou
náturu a jeho přístup k tvůrčí činnosti. Kollár také popisuje malby na zdech
domu a poskytuje tak jeden z mála záznamů o jedinečném prostředí ve kterém
Žák žil. Cenné informace byly pro práci získány z periodik unhošťského
muzea7. Tyto texty reflektují osobní setkání a vzpomínky na známou místní
postavu kůžičkáře Žáka.

1

ZEMÁNKOVÁ/ŠAFÁŘOVÁ, 2006.
NÁDVORNÍKOVÁ, 2008.
3
NÁDVORNÍKOVÁ, 1998.
4
POHRIBNÝ/TKÁČ, 1967.
5
POHRIBNÝ, 1964.
6
KOLLÁR, 2007.
7
ŠEFČÍK, 1964.
2

Žák byl v šedesátých letech na okamžik známou postavou. Stalo se tak
především díky Bohumilu Hrabalovy. Hrabalova povídka z knihy Pábitelé8, ve
které Žák vystupuje, se stala pro práci zdrojem zajímavých postřehů. Jako
reflexe filmové povídky Dům radosti a tvorby Evalda Schorma byly použity
hlavně texty Jana Bernarda 9.
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HRABAL, 1964.
BERNARD, 2010.
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Naivní umění a art brut
Proti směšování naivního umění s art brut se ohrazoval Jean Dubuffet, který
viděl hlavní problémy tvorby naivistů v přílišné poplatnosti kulturním normám a
v podléhání akademickému umění. To je s podstatou art brut v naprostém
rozporu.
V případě těchto dvou směrů nelze určit, který se zrodil dříve. Jelikož výtvarné
projevy neškolených autorů či psychotiků byly po dlouhá staletí opomíjeny.
Pozornost ovšem nejdříve směřovala k umění, které můžeme označit za naivní.
Dnes jsou v širším povědomí známi především tvůrci žijící a tvořící ve Francii,
kde se tento, proti předešlé době, naprosto přelomový fenomén objevil a
způsobil nevídané dopady na moderní umění 20. století. Přesto se nejedná
pouze o francouzskou záležitost. „V krajinách se silnou lidovou výtvarnou
tradicí navazují někteří tvůrci na tradici lidového umění, přičemž jeho meze
překračují, vybočují z jeho kánonu a z jeho anonymity.“10 Naivní umění se
rozvíjelo v Maďarsku, Polsku, Československu nebo bývalé Jugoslávii.
Hlavním rysem naivistů je dle Aleny Nádvorníkové vztah k detailu. Je podle ní
doprovázen podobným znakem jako u tvorby lidové, tedy „nemá bezprostřední
spodní nutkavé vibrace jako je tomu u vizionářů či psychotiků, zpravidla je
narativní, vyprávěcí, vycházející z popisu jevové skutečnosti, většinou
nekomplikované a hmatatelné, často pohádkové.“ 11 Naivisty tedy nepohání
nutkavý pud tvořit, ani si svou prací neléčí vnitřní problémy, ale pokouší se
přenést na plátno či jiné materiály svět, který dobře znají. Tím je dané i to, že
jejich tvorba má primárně estetický záměr, čímž se blíží „vysokému“ umění.
Jejich snahou je detailní znázornění viděného. Často se schylují ke kopírování
velkých mistrů, tvorbě portrétů, výřezům z běžného života, ale nevyhýbají se ani
historickým výjevům. Jedná se o „čistý realismus“, který se svým někdy
přepečlivým provedení může zdát až ireálný, snový či magický.
Autoři takovýchto děl, a to nejen v Československu, začínali většinou tvořit ve
vyšším věku, než v jakém se člověk vydává na studia umění. Dalším společným
znakem je, že se rekrutují ze skrovných, dalo by se říci, až nuzných poměrů.
Netvoří z přesvědčení o vlastním smyslu práce, nebo snad v návaznosti na
tradiční umění. Ale vybírají si z něho to, co je pro ně osobně podstatné, tedy
figurativnost a realističnost. Jedná se o projevy zcela upřímné. Pro tyto autory
bylo zprvu užíváno označení nedělní či sváteční malíři, což je příznačně
popisný název. Ovšem relativizuje kvality jejich tvorby a dnes se s ním
setkáváme pouze výjimečně nebo ve starších publikacích.
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TKÁČ 1969, 7.
NÁDVORNÍKOVÁ 2001, 10.

Ve Francii se našli tak významní představitelé naivistů, že záhy nemohli zůstat
opomíjeni širší uměleckou veřejnosti. Stali se předmětem všeobecného zájmu a
podnětem pro přehodnocení dosavadní umělecké praxe: „V rámci epochy, která
objevovala černošské umění a tvorbu přírodních národů uchvátili naivisté
kubisty, surrealisty i expresionisty.“ 12
Tvůrcem, jehož jméno v této souvislosti nelze opomenout, je Henri Rousseau
(1844 – 1910). Ingo uvádí: „Kromě přátel umělců si ho zpočátku povšiml
neúnavný objevitel Wilhelm Uhde, který svou výstavou z roku 1928, na níž
představil Rousseaua, André Bauchanta, Camilla Bomboise, Séraphinu a Louise
Viviana, zahájil vážnou diskusi na téma svátečního malířství.“ 13 Výstava nesla
název Malíři svatého srdce. Rousseau byl prvním, který vystavoval na salonech
vedle uznávaných umělců své doby. Poprvé se prezentoval roku 1885 na Salonu
odmítnutých. Největší pozornost upoutala plátna Rousseaua a George Seurata. O
rok později se čtyřmi obrazy (Hráči fotbalu, Krajina aj.) účastnil Salonu
nezávislých, kde s dvěma výjimkami vystavoval pravidelně po celý život. Ne
vždy však sklízel jen obdiv. Guillaume Apollinaire ve své recenzi na Salon
pořádaný roku 1907 napsal: „Tento samouk má nesporně přirozené schopnosti.
Jeho černím se jistě obdivoval Gauguin. Ale na druhé straně se Celníkovi
viditelně nedostává celkové kultury. Nelze se tak poddávat své naivitě. Cítíme
příliš, co je v ní nebezpečného, a dokonce směšného.“14 Ovšem o tři roky
později vystavil své stěžejní dílo Sen a tentýž kritik obdivně napsal: „Nelze
popřít, že z obrazu vyzařuje krása. Myslím, že letos se nikdo neodváží smát.
Zeptejte se malířů. Jednomyslně se Rousseauovi obdivují.“ 15 Jedněmi z těch
malířů jsou i Paul Signac a Robert Delaunay, kteří se téhož roku účastní pohřbu
Rousseaua v Bagneux.
Naprosto odlišnou autorkou je Séraphine (1864 -1942). Její tvorba je řazena
mezi naivní, jelikož za jejího života nebyl pojem art brut znám. „Nepouštěla se
do konfrontací s viditelným světem, což je u svátečních malířů výjimečné, a
malovala pouze vize.“ 16 To je doménou spíše tvůrců, které řadíme pod art brut.
Těmi jsou neškolení lidé, různí vizionáři, média či duševně nemocní. Jejich
tvorbu propojuje motiv čisté ornamentálnosti někdy v kombinaci se
stylizovanými reáliemi. Jsou v ní zastoupeny jak fantaskní, tak iracionální
prvky. Především tehdy, když jsou motivy vytvářeny v přesně vymezené
koncepci.
Autoři art brut mají nutkavou potřebu tvořit a tato silná obsese je vede
ke specifické vizualitě. Důležitá je především tvorba sama, finální výtvor pro ně
12

BERNARDOVÁ 2000, 27.
WALTER 2004, 97.
14
APPOLLINAIRE 1974, 79.
15
APPOLLINAIRE 1974, 91.
16
WALTER 2004, 97.
13

11

má druhotný význam. Vedeni nevědomou touhou svého nitra vytvářejí nový
svět, pomocí nějž se oprošťují od světa, v němž musí žít reálně. Některá díla, ne
jen medijní, jsou vytvářena zcela automaticky, bez vědomé invence autora. A
to je jeden z důvodů, proč se v druhé polovině 20. století stáčí zájem na tuto
oblast tvorby. Byla v ní spatřována ona Dubuffetem vyzdvihovaná nezkaženost
kulturním prostředím.
1.1 Výtvarná tvorba duševně chorých
Tvorba duševně nemocných nemohla být blíže sledována ve století
předcházející devatenáctému. Starost o takto postižené lidi nespočívala
v přílišné péči o pacienty. Spíše se jednalo o „odklizení“ osob do ústavů a
ochránění společnosti proti nebezpečným „šílencům“. Tito lidé uvrženi naprosto
mimo rámec společnosti, byli chápáni jako individua postrádající vlastní
osobnost a identitu. Změna přišla až na konci 18. století. „Roku 1793 začal
psychiatr Phillipe Pinel v pařížské léčebně pro duševně nemocné Bicétre
praktikovat humánní metody péče o pacienty. Věnoval se však pouze pacientům
umělcům či osobám, jež prošly nějakým uměleckým školením. Nereflektoval
tvorbu pacientů, tvořících až pod vlivem onemocnění. Chovanci ústavu přestali
být vnímáni jako zločinci, a získali tak jistou omezenou svobodu. Mimo jiné
mohli začít i tvořit.“ 17 To ovšem neznamená, že všichni pacienti klinik jsou
náruživými kreslíři. Osob s nutkáním tvořit se v ústavech vyskytuje velmi málo.
V 19. století se o tvorbu lidí z ústavu ojediněle zajímají psychiatři např. PaulMax Simon. Dělo se tak především ve Francii, ale i v USA (Benjamin Rush) a
Velké Británii. Stále zde bylo jisté omezení především v tom, že se upínal
zájem na tvorbu profesionálních umělců, u kterých se projevila duševní choroba.
Nešlo o autory tvořící až pod vlivem choroby. V roce 1810 bylo vůbec poprvé
reprodukováno dílo duševně chorého člověka. V rámci své studie tak učinil John
Haslam. Hasla m pracoval jako lékárník ve francouzském Bedlemu. „Svou
knihu Illustrations of Madness: Exhibiting a singular case of insanity and no less
remarkable diference in medical opinion věnoval paranoidnímu pacientovi
ústavu Jamesovi Tillymu Matthewsovi, jehož případ analyzoval po metodické a
obsahové stránce na svou dobu nesmírně pokrokově, což dokazuje i
zakomponování ukázek Matthewsových uměleckých vizí podivných
mechanismů a architektur.“ 18

17
18
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Zásadním dílem, ke kterému se později kriticky vyjadřoval Hans Prinzhorn, je
publikace kriminologa Cesara Lombrosiho Genio e Folia, vydaná roku 1864.
Přesto, že jsou některé Lombrosovy studie v současnosti brány jako nevědecké a
scestné, položily základ pro budoucí bádání v této oblasti. Lombroso je znám
svými studiemi o fyziognomické předurčenosti ke zločinu. Na konci života se
dokonce věnoval spiritismu. Jako jeden z prvních začal sbírat umění duševně
chorých. Pro vývoj zájmu o díla těchto tvůrců, je však důležitá již zmíněná
publikace o genialitě, kterou klade do spojitosti s šílenci a génii. Zemánková o
jeho názorech píše: „Jeho pojetí nepovyšuje šílenství na genialitu, ale naopak,
snaží se dokázat degenerativní rysy geniality. Zároveň se pokouší identifikovat
způsob, jakým se duševní nemoc promítá do výtvarné tvorby.“ 19 Lombroso
chápal šílenství jako spojení primitiva, duševně chorého a dítěte. Foster řekl:
„Vycházel z pozorování 107 pacientů, z nichž polovina kreslila nebo malovala,
Lombroso zjistil tuto degeneraci v absurdních a obscénních formách
zobrazení.“20
Tato teze o degeneraci našla uplatnění v psychiatrii i psychoanalýze konce 19.
století. Přetrvávala i v chápání umění duševně chorých. Podle Fostera:
„Sigmund Freud podobně jako jeho předchůdce Jean-Martin Charcot tento
přístup rozšířil v opačném směru a hledal znaky neurózy nebo psychózy v dílech
tzv. mistrů, například Leonarda nebo Michelangela.“21 Na přelomu 19. a 20.
století se ohniskem zájmu o tvorbu duševně nemocných stává nově Švýcarsko a
Německo. Roku 1906 vydal svou publikaci psychiatr Fritz Mohr, který se snažil
pomocí kreseb svých pacientů určit jejich psychiatrickou diagnózu. Využíval
metody srovnávání kreseb před a po propuknutí nemoci.
V roce 1921 přišel švýcarský psychiatr Walter Morgenthaler s revolučním
přístupem. Považoval svého pacienta Adolfa Wölfliho prvotně za umělce a až
poté za duševně nemocného. To dokazuje i monografie Duševně nemocný
umělec, kterou o něm napsal. Stěžejní se stává publikace Hanse Prinzhorna
vydaná roku 1922. Prinzhorn v knize uveřejnil své názory na psychické
předpoklady výtvarné tvorby a demonstroval její projevy v dílech duševně
chorých.
Nekladl si velké nároky na přínos zkoumání tvorby pacientů z hlediska pomoci
při určení diagnóz. „To je možné pouze v hrubých rysech. Ale pokud někdo
19
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nemůže stanovit diagnózu bez tohoto podpůrného prostředku, zcela jistě ji
nebude schopen stanovit ani s jeho pomocí.“22 Prvotně se mu jednalo o
porozumění tvorbě a její spojitosti s psychickým onemocněním. V knize nabádal
psychiatry, aby měli znalosti z dějin umění, pro lepší porozumění psychologii
tvorby, pomocí které lze nahlédnout do vnímání světa duševně nemocných. Dále
uvedl i životopisy a díla deseti svých pacientů. Jedná se o schizofreniky. Jejichž
tvorba je dle Prinzhorna z hlediska pochopení nejpřínosnější. „Fantastika,
nesmyslnost, inkoherence, stereotypie, iterace atd. v jejich díle vedou pokaždé
k tomu, že právě ve schizofrenních výtvorech bývá shledáván ještě nevyužitý
zdroj psychiatrických poznatků.“ 23
V roce 1924 publikoval vedoucí kliniky v Paříži Jean Vinchon útlou knihu
Umělecké projevy choromyslných. Dělil tvorbu pacientů dle diagnóz, kterou
měly, a snaží se najít patologické projevy dané nemocí. Pacienty rozčlenil do
pěti skupin. Maniaci se dle něj vyznačují nečistým provedením a nedodělaností,
kreslí na stěny a na vše co mají po ruce. Dále vytvořil skupiny dementních a
slabomyslných, jejichž kresby jsou dle něj blízké dětskému projevu. Poté
následují toxikomani, trudomyslní, paranoici, halucinaci a schizofrenici.
Posledně jmenovaným věnuje Vinchon samostatnou kapitolu. Nalézal v tvorbě
lidí se stejnou poruchou stejné symptomy a tázal se, zda je lze hledat i v jiných
výrazových oblastech. V knize jsou otištěny i práce některých chovanců. Tato
kniha byla roku 1931 vydána i u nás. Předmluvu k ní sepsal psychiatr Otakar
Janota. Janota hájil tvorbu duševně nemocných a zároveň polemizoval nad
jejím vztahem k modernímu umění: „Podoba prací nemocných s některými
výtvory moderního umění bije do očí. V čem jsou podobnosti a v čem rozdíly?
Podobnost tkví v nedostatku vztahu ke skutečnosti, v užívání nesrozumitelných
značek v umělém rozkládání předmětů na části a v nesouvislosti s formami
vydobytými. Podstatné rozdíly jsou však v tom, že v prací modernistů přece jen
shledáváme zachování jistých principů v nespořádanosti, přece jen nějaký
pořádek v kompoziční, byť by to byl pořádek kubů. Tento pořádek chybí u
nemocných.“24
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1.2. Vývoj zájmu o tvorbu duševně chorých u umělců
Tvorba duševně chorých osob se mohla stát předmětem zájmu jen díky přeměně
vnímání a myšlení společnosti. Zájem o lidskou individualitu a hlubší zkoumání
vnitřních stránek člověka přinesl romantismus 19. století. Romantici nehledali
jen krásy uvnitř lidské duše, ale někteří se zajímali i o její stinné stránky. Viděli
v duševně narušených jedincích potenciál myšlení, který racionálnímu rozumu
musí nutně unikat. Cenili si schopnosti většího vnímání, nezaujetí a
neposkvrnění společenskými a kulturními vlivy. Po romantismu však přišla jistá
forma ponížení tzv. šílenců. Od romantického pojetí blázna jako člověka
nespoutaného civilizací se pohled přesunul k pojetí „psychofyzické
degenerace“25
Mezi umělci, kteří viděli v šílencích jakési heroické bytosti byli např. Henry
Fuseli,William Blake nebo Francisco Goya, který byl sám stíhán vnitřními
démony a hlavně ke konci života se věnoval zpodobňování výjevů vzteku a
šílenství. Ve 20. století se fenoménu duševně nemocných z kulturního i
společenského pohledu věnoval významný filozof a historik Michel Foucault ve
své disertační práci Dějiny šílenství v době osvícenství: hledání historických
kořenů pojmu duševní choroby. Foucault si vybral toto období dějin, protože jak
napsal: „Právě éra osvícenství – od Willise po Pinela, od šílenství Racinova
Oresta po Goyův Dům hluchého a Sadovu Juliettu představuje období, v němž
se rozhovor mezi šílenstvím a rozumem radikálně mění.“ 26 Foucault v částech
zaměřených na Dům hrůzy upozorňoval na změnu v zobrazení šílenství: „Ne
šílenství bláznů uvržených do žaláře, ale šílenství člověka vrženého do své
noci.“27
Autorem, který svým dílem přispěl k zlidštění náhledu na jedince s duševním
postižením je Théodore Géricault. Sám Géricault měl zkušenost s duševní
chorobou, která se vyskytovala v jeho rodině. Jednalo se o maniodepresivní
psychózu. Po vytvoření svého stěžejního díla Prám Medúzy se začal ve
dvacátých letech 19. století věnovat převážně portrétní tvorbě. Snažil se zachytit
vnitřní rozpoložení portrétovaného. Na objednávku psychiatra Etienna Georgeta
vytvořil v pařížském útulku La Salpetriére deset portrétů duševně nemocných
např. portrét kleptomana či ženy hráčky. Přelomové je, že tyto lidi zobrazil
s velkým citem a pomohl k nabourání zažitých předsudků. Kdyby si divák
25
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nepřečetl, že se jedná o portrét kleptomana, mohl by nabýt dojmu, že jde o
zdravého člověka.
K celkové rehabilitaci tvorby duševně chorých přispěly teoretické práce
psychiatrů stejně tak, jako zájem samotných umělců. Na počátku 20. století
začali mnozí z hlavních představitelů evropské avantgardy využívat umění
duševně chorých jako zdroj své umělecké inspirace. Stalo se tak ještě před
vydáním knihy Hanse Prinzhorna. Na výstavě pořádané roku 1911 bylo k vidění
vedle děl členů skupiny Der Blaue Reiter Vasilije Kandinského a Franze Marca i
díla čtyř duševně chorých. Nabízí se zde spojitost mezi autory naivními a autory
art brut. Ta je představována tím, že na výstavě byl zastoupen jedním dílem i
Henri Rousseau. Expresionisté ve své tvorbě poukazovali na „duchovní
probuzení“ a razantně odmítali racionalizovaný pohled. Byli silně ovlivněni
prací Wilhelma Worringera Abstrakce a vcítění z roku 1908. Worringer v textu
zkoumá blízkost abstraktního a domorodého umění skrze alter ego soudobého
umělce. Dále kritizuje důraz kladený na rozum, který převládá od renesance po
neoimpresionismus. Roku 1912 Kandinskij s Marcem vydali Blaue Reiter
Almanach, ve kterém publikovali eseje a ilustrace děl expresionistů,
domorodých národů Pacifiku a Afriky, egyptské louky, ruské lidové umění, ale i
práce dětí a duševně chorých.
Druhá hlavní skupina německých expresionalistů Die Brücke také uplatňovala
důraz na výraz a vcítění. Hlavní představitel skupiny Ernst Ludwig Kircher byl
během první světové války hospitalizován v léčebně, kde se plně rozvinula jeho
fascinace tvorbou duševně nemocných. Již před touto událostí se s ostatními
členy skupiny (Erich Heckel, Fritz Beyl, Karel Schmitt-Rottluff, Emil Nolde)
zabývali tímto tématem. V jejich dílech se zájem o toto téma projevoval
používáním nereálných barev, složitých perspektiv a stísněných výjevů „aby tak
zaznamenali vnitřní neklid a duchovní děs.“28
Jmenovaní tvůrci reflektovali tvorbu duševně chorých a pomocí vlastních
principů ji transformovali do své práce. To dovedl do krajních důsledků ve své
tvorbě Paul Klee. Principy tvorby nalezené u duševně chorých mu byli jak píše
Foster: „Dokonce nezbytnými průvodci při hledání prvopočátku v umění.“29
Bezprostřednost tvorby a výrazu přenášel do svých děl, ve kterých vytvářel
28
29
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fantastické kompozice písma a kresby, stylizoval portrétované k nejzazší
jednoduchosti a používal ornamentální motivy. Tím se vědomě pokusil o přímé
napodobení intenzity děl duševně chorých. V roce 1920 formuloval Klee v textu
Tvůrčí vyznání své pojetí umění, ve kterém se snaží přiblížit vidění dítěte,
duševně chorého nebo primitiva z důvodu proniknutí do „mezisvěta“. Dalším,
kdo se inspiroval uměním duševně chorých, byl Max Ernst. Na rozdíl od Kleeho
pohlížel na tuto tvorbu vzhledem ke vztahu k vlastní identitě. Zkoumal
vymezení sebe sama oproti okolnímu světu. Walter o tvorbě Ernsta napsal:
„Ernst vysunoval s pedantickou přesností zobrazené věci z jejich zabydleného
místa, kladl je do nových nezvyklých souvislostí a dával jim nový význam...“ 30
Roku 1924 André Breton vydal první číslo surrealistického časopisu La
Révolution Surréaliste. Tento krok vedl k začátku formování avantgardního
uskupení surrealistů. Surrealisté využívali metody automatické kresby, náhody,
frotáže nebo automatismu v malbě. U surrealistické skupiny se nejedná o přímou
inspiraci uměním duševně chorých. Pouze si osvojila prostředky s ním spojené,
za účelem dosažení vlastních uměleckých cílů. V dalších letech se především
Breton zabýval tímto tématem ve svých textech a při spolupráci s Jeanem
Dubuffetem. Čtyřicátá léta znamenala vznik pojmu art brut a jeho rozšíření
odrážející se především v zakládání sbírek a nadací. Kromě umění art brut se
zrodil ve stejné době i informel, umění beztvarého. Informel měl velkou odezvu
v české prostředí, ovlivnil tvorbu několika generací umělců padesátých a
šedesátých let. Francouzský informel je představován osobnostmi Dubuffeta,
Wolse a Jeana Fautriera.
Padesátá léta přinesla krátké upomenutí na tvorbu duševně chorých. Stalo se tak
díky uměleckému uskupení Cobra. Členové hnutí (Karel Appel, Constant,
Cornelle aj.) zkoumali ve svých dílech kolektivní základ umění a společnosti. Za
tímto účelem si zvolili mytické a totemistické náměty, kterých využívali
v nejrůznějších projektech. Vlastní práce členů skupiny Cobra připomínala
tvorbu duševně chorých, kterou vědomě přebírali a následně transformovali.
Umění, které se inspiruje tvorbou duševně chorých bylo pro následující roky již
přebraným a vyčerpaným materiálem. Umění se po druhé světové válce
radikálně proměnilo a hledalo zcela nové přístupy. Nová generace umělců měla
potřebu vymezit se různými způsoby vůči předválečnému umění. Vzniklo
30
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kinetické umění, arte povera, pop art, minimalismus, land art, konceptuální
umění aj.
1.3. Hans Prinzhorn
Roku 1922 vyšla v Berlíně kniha Výtvarná tvorba duševně chorých, která
v několika ohledech ovlivnila vývoj umění v nadcházejících desetiletích. Paul
Klee o ní napsal v dopise Maxi Ernstovi: „Znáte tu znamenitou knihu od
Prinzhorna, že? Pojďme se na ni tedy podívat. Tento obraz je krásný. Stejně tak
tenhle a tamten také. Podívejte se na ty náboženské malby. Je v nich hloubka a
síla výrazu, jaké já bych nikdy v náboženských tématech nedostál. Skutečně
posvátné umění. Přímo spirituální vize. Můžete nyní říci, že směřuji do
blázince? Nehledě na to, že celý svět je ústav pro choromyslné.“ 31
Prinzhorn studoval nejprve ve Vídni dějiny umění, což je důležitý moment. I
díky tomu mohl zkoumat výtvarné projevy pacientů z hlediska, které se stalo
podnětným pro mnohé modernisty 20. století. Poté přešel k psychiatrii a
následně se věnoval psychoanalýze: „Díky tomuto ojedinělému vyškolení byl
přijat na heidelberskou psychiatrickou kliniku, tady studoval a rozšiřoval sbírku
umění, která obsáhla kolem 4 500 děl od 435 pacientů z nichž většina byli
schizofrenici z různých ústavů.“32
Na základě studia děl ze sbírky, kterou založil roku 1890 tehdejší ředitel ústavu
prof. Emil Kraepelin, sepsal svou studii. Jelikož publikace byla v daném oboru
první svého druhu, musel si sám Prinzhorn určit i způsob metodického
zkoumání. To Prinzhorn hodnotí v předmluvě své knihy: „Avšak problém
související s novou, přinejmenším nikdy vážněji nezpracovanou hraniční oblastí
se vzpírají metodice jakéhokoliv vědního oboru. Při konstatování, že tuto oblast
zatím není možné ideálně zpracovat a že ani samotná sbírka materiálu a jeho
popis v sobě neobsahují žádné vlastní duchovní hodnoty, zůstává jediná
možnost: s ohledem na poslední metafyzická hodnocení se musíme dočasně
oprostit ode všech hodnocení vycházejících z vědních oborů, nebo hodnocení
založených na tradici jednotlivých kulturních oblastí.“ 33 Prinzhorn měl
nepochybně ambice zpracovat systematicky celou problematiku. Kniha si klade
nejzákladnější otázky co se týče podstaty umění a kořenů výtvarné tvorby,
popisuje tvorbu umělců s duševní poruchou. V závěru představuje životopisy
31
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těch autorů, kteří přišli Prinzhornovi jako nejlepší ukázkový materiál, např. Karl
Brendel, August Neter aj. Bez výjimky se jednalo o schizofreniky. Prinzhorn
uvádí, že jejich díla jsou v „rozmanitosti, kouzlu a výnosnosti své tvorby a
konečně také kvalitou ve smyslu umění tak přitažlivá, že zbytek děl zůstává
pouze v postavení srovnávacího materiálu.“ 34 I přesto, že jde o důležitou
publikaci, z dnešního pohledu má své limity. Není například jasné, proč
Prinzhorn do své práce nezahrnul zkoumání Sigmunda Freuda a C. G. Junga i
přesto, že je nepochybně znal. Foster shrnul Prinzhornovy názory takto:
„Prinzhorn jak napovídají jeho odkazy se zajímal o expresionistické umění a
svými uměleckohistorickými a filozofickými modely se také přikláněl
k psychologii výrazu. Odtud šest nutkání, která pudově řídí tvorbu duševně
chorých: nutkání k výrazu, hře, ornamentálnímu rozvedení, systematickému
vzorku, chorobnému kopírování a symbolickým systémům, jejichž vzájemné
působení, jak řečeno, určuje každý obraz.“35 Nutkání k tvorbě má podle
Prinzhorna pudové základy. Toto nutkání nemá žádné jiné využití a proto se
dostává na povrch formou výtvarného projevu.
K zvláštnímu vyústění práce Hanse Prinzhorna došlo v roce 1937, kdy byly
práce schizofreních pacientů vystaveny po boku modernistů na neblaze proslulé
nacistické výstavě Entartete Kunst (Zvrhlé umění). Smyslem výstavy bylo
zesměšnění umělců moderny. Leták vytvořený jako pozvánka na výstavu
zobrazoval pod sebou „dva Svaté“. Prvním byl „Svatý vnitřního klidu“ Paula
Kleea a druhým, malba neznámého schizofrenika.
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1.4 Jean Dubuffet a začátek formování art brut
Jean Dubuffet stojí nejen za vznikem pojmu art brut, ale sám se i svým životem
a dílem přibližuje tvůrcům spadajícím pod tento termín. Mimo jiné i tím, že
stejně tak jako mnozí z protagonistů art brut začal svou vlastní uměleckou dráhu
až v pozdějším věku. Dubuffet svými postoji a názory předznamenal směřování
umění v druhé polovině 20. století. Prosazoval radikální změnu výtvarného
vyjadřování, bořil zažité modernistické mýty doby předválečné. Jak ve vztahu
ke kulturním institucím tak ke kultuře samotné. Vyslovoval nahlas myšlenky,
které mohou jak pobuřovat, tak zároveň silně inspirovat dokonce i v dnešní
době. Jednou z těchto idejí byl odpor k umění dob minulých i současných.
Dubuffet k tomu říká v textu Autor odpovídá na některé námitky: „Je naivní si
myslet, že těch několik bídných fakt a několik bídných děl, která se nám
zachovala z minulých časů, jsou nutně tím nejlepším a nejdůležitějším z myšlení
oněch období. Jejich uchovávání vyplývá pouze z toho, že je vybral a že jim
tleskával úzký kroužek, který zároveň vylučoval všechno ostatní.“ 36
V letech po 2. světové válce se razantně měnil stav evropské společnosti.
Umění se ocitlo ve stavu náhlého vyprázdnění. Zbořily se mantinely minulé a
bylo třeba vytyčit nové. Doba, kdy se hlavní umělecké dění přesouvá do USA,
kde se umělci snaží vypořádat s odkazem předválečné evropské moderny
s cílem jí překonat. Za oceánem vylíval barvy na svá plátna Jackson Pollock,
Robert Motherwell pracoval na celoživotní sérii s tématikou Španělské občanské
války. V Evropě poznamenané válkou se řešili problémy existencionální povahy
a vnitřní identity člověka. Ve Francii se Jean Dubuffet snažil najít prvopočátky a
podstatu tvorby samotné, kterou byl ochoten hledat ve všem, co člověka
obklopuje.
Dubuffet napsal v jednom ze svých textů: „Ve jménu čeho, kromě snad míry
vzácnosti, zdobí se člověk náhrdelníky z mušlí a ne sítěmi pavouka, kožešinou
lišky a ne jejími vnitřnostmi, chtěl bych vědět ve jménu čeho. Neměly by
člověku být drahé odpadky a špína, jež jsou jeho průvodci na celý život, a není
to pro něj dobrá služba, jestliže mu připomeneme jejich krásu?“ 37 Společně
s Jeanem Fautrierem a Wolsem je Jean Dubuffet řazen mezi nejvýznamnější
představitele informelu. Teoreticky se vztahy mezi modernou a postmodernou
zabýval v českém kontextu např. Jindřich Chalupecký v knize Umění dnes.
K tématu vztahu postmoderny a moderny Chalupecký poznamenává: „Neodada,
Nová figurace a to, čemu Dubuffet říká l’art brut, umění v surovém stavu,
36
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přinesly osvobození ze začarovaného kruku abstrakce. Moderní umění v nich
začalo zasahovat do svého historického a sociálního světa“.38
Jean Dubuffet se začal plně věnovat umění po praktické i teoretické stránce až
ve svých jednačtyřiceti letech roku 1942. Do té doby se účastnil společenského
života v Paříži, kde se stýkal s umělci. Jelikož v umění a tvorbě hledal krajní
osobitost, znechucen stavem kultury a rozpoložením lidí, uchýlil se k vytvoření
něčeho nového. Začal vyhledávat společnost spiritistických medií a osob
s vizemi. Impulsem mu byla kniha dříve zmiňovaného Hanse Prinzhorna a
seznámení se s vizionářkou Clementine. Z dopisů, které si Jean Dubuffet
vyměňoval se spoluzakladatelem Compagnie de l’Art Brut André Bretonem, je
zřejmé jakou vážnost přisuzoval Prinzhornově knize: „Vím velmi dobře a rád
dosvědčuji, že psychiatr H. Prinzhorn věnoval pozornost malbám duševně
chorých od roku 1918 a jeho kniha a série přednášek z let 1920 – 22 zrod zájmu
veřejnosti o umění psychotiků, jež silně poznamenalo ducha a styl mnohých
soudobých profesionálních umělců, podpořily.“ 39
Jean Dubuffet začal navštěvovat sbírky při ústavech duševně chorých. Čerpal
z nich inspiraci a doufal v možnost obrody umění skrze ně. Jak sám řekl:
„Umění vycházející z čisté invence, prosté chameleonských postupů a
papouškování, jichž stále užívá umění akademické.“ 40 Dubuffet nikdy nebyl
odtržen od reality všedního života. Realita ho ovšem nepřestávala fascinovat.
Samotná jeho tvorba čítá neskutečné množství děl, dochovala se především ta
vytvořená po roce 1942. Tehdy už se dá mluvit o hotovém malířském rukopisu,
který byl silně ovlivněn všemi výše popsanými jevy. Věnoval se malbě, plastice,
soše, literatuře, hudbě i architektuře.Vynikal v používání netradičních materiálů
a tuto svou schopnost dovedl k dokonalosti, ať šlo např. o malbu blátem nebo s
použitím štěrku. Stavěl se i do role teoretika. Po hlubším obeznámením se
s problematikou tvorby duševně chorých, začal sbírat jejich práce, stejně tak
jako díla domorodých, naivních a lidových tvůrců.
Dubuffet společně s André Bretonem, Jeanem Paulhanem, Charlesem Rattonem,
Henri-Pierrem Roché a Michelem Tapié založil roku 1948 Compagnie de l’Art
Brut. Všichni jmenovaní se věnovali sbírání děl, kterých nashromáždily okolo
dvou tisíc. Následně pořádaly výstavy a to především v Galerii René Drouina
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v Paříži. Do sbírky sdružení Compagnie de l’Art Brut zahrnuly práce dětí,
vizionářů, senzitivů, šílenců a vězňů. Společnost byla zaměřena na sbírání a
studium „syrového“ umění, kterému až doposud nebyla soustředěně věnována
pozornost. Tím, že začalo být vystavováno v renomovaných galeriích, bylo
kladeno na roveň profesionálnímu umění. Kvůli tomu ze společnosti tři roky po
jejím založení vystoupil André Breton. Breton nesouhlasil s Dubuffetovým
směšováním tvorby zdravých a nemocných jedinců a trval na tom, že umění
duševně chorých má odlišné kořeny tvorby.
V souvislosti s první výstavou vyšel katalog a v něm známý Dubuffetův text
Raději art brut než kulturní umění. V textu vášnivým a poutavým způsobem
obhajoval své ideály v oblasti umění a kultury. O umění mimo jiné řekl:
„Opravdové umění je vždy tam, kde jej nečekáme, kde na ně nikdo nemyslí, ani
nevyslovuje jeho jméno. Umění nesnáší, je-li rozpoznáno a oslovováno svým
jménem. Ihned utíká.“ 41
Dubuffet neúnavně publikoval, až došlo roku 1967 k vydání jeho sebraných
spisů pod názvem Prospekt a všechny další spisy I, II. 42 O rok později vyšlo
jeho zásadní dílo Dusivá Kultura. Jedná se o text plný agresivní polemiky
s údajným neutěšeným stavem kultury své doby. Útočil v něm na intelektuály a
pokrytecká měřítka v hodnocení umění: „Kultura nyní směřuje k tomu, aby
zaujala místo, které dříve patřilo náboženství. I ona má dnes své kněze, proroky,
své světce, své sbory hodnostářů. Dobyvatel, který chce být pomazán, už
nepředstupuje před lid po boku biskupa, ale po boku nositele Nobelovy ceny.
Pán, zneužívající své moci, už nesmazává vinu založením opatství, nýbrž
muzea. Dnes se vyhlašují mobilizace a křížové výpravy ve jménu kultury. Ta
nyní přebírá roli opia lidstva.“ 43
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2. Art brut v Československu
Pojem art brut se do Československa nedostal v době svého vzniku kvůli
politické situaci v zemi. Jeho pronikání bylo spíše pozvolné. Přístup k tomuto
odvětví umění a samotné rozšíření termínu art brut v Československu sebou
nese určitá specifika odlišná pro území za železnou oponou. Především jde o to,
že zde bylo jen velmi málo lidí, kteří by se intenzivně o tento druh umění
zajímali. Další odlišností je, že v porovnání se zeměmi západní Evropy, zde
nebyla tvorba duševně nemocných nijak protěžovaná. Kniha Hanse Prinzhorna
zde byla za první republiky známá, ale neměla větší vliv. Zájem byl po dlouhou
dobu upřen především na medijní tvůrce. Po nástupu komunismu, se výtvory
medií a jiných tvůrců art brut označovaly za lidové nebo souhrnem naivní či
insitní umění. Tyto tvůrce komunistický režim toleroval hlavně pro jejich
neškodnost a svým výtvarným projevem se blížili k propagované lidové tvorbě.
Roku 1920 vydal Josef Čapek knihu Neskromnější umění. Jde o soubor esejů,
které publikoval mezi lety 1918-1920. Jedná se o studii o tvorbě neškolených
malířů. Je zde věnována kapitola i Henrimu Rousseauovi. Josef Čapek často se
svým bratrem cestoval. Navštívil i Francii, kde se zrodil jeho zájem o umění tzv.
primitivů. Toto téma líčí v knize, která ovlivnila mnohé české umělce. Byla
vydána roku 1938 pod názvem Umění přírodních národů. Naturalismus a
geometrismus, jsou dle Čapka dva hlavní výtvarné typy, které člověk od
narození intuitivně ovládá. U primitivů, dětí a medií jsou tyto dvě složky živé
v nezměněné podobě, a projevují se v jejich tvorbě.
Pod označení „nejskromnější umění“ zahrnoval projevy městské tvořivosti,
která ho obklopovala v Praze. Jsou to vývěsní štíty obchodů, malované pouťové
kulisy nebo fotografie. Čapek pozoroval artefakty, které míjel na ulici a byl
oslovován jejich osobitým duchem: „Zdálo se mi velmi často, že tato prostá
zátiší jsou projevem dojímavého vyznání víry, malým oltářem velmi klidných
božstev, blahodějně vládnoucích. Je to jakési teplé božstvo hojnosti, prostého
kladu a tichého požehnání, které vládne bezpečným přesvědčením, že věci tu
jsou.“ 44 V českém prostředí bylo přelomovou myšlenkou tvrzení, že umění se
nenachází jen v galeriích, ale právě na ulici.
Prostota a neambicióznost děl i tvůrců, která Čapka okouzlovala, je to, co hledal
u duševně nemocných Jean Dubuffet o několik let později.
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Josef Čapek se rovněž zajímal i o výtvarné projevy dětí, z nichž čerpal inspiraci
pro vlastní uměleckou tvorbu pozdních let života.
Na počátku století začal do Československa pronikat z USA spiritismus. Těšil se
zde velké popularitě, především u lidí v příhraničních, horských oblastech.
Pozornosti neušel ani ve velkých městech. Josef Čapek se ve svých esejích tímto
tématem také zabýval. V roce 1922 napsal recenzi na výstavu Medijní kresby,
pořádanou v Národním domě na Vinohradech. V textu kresby citlivě popisuje a
obdivuje: „Některým medijním kreslířům nelze upřít neobyčejnou jemnost
provedení, hlavně kde běží o kresbu květin. Ten fyziologický a vegetativní ráz
kresby se zde podivuhodně uplatňuje podepřen stínováním často nad pomyšlení
subtilním. Bývá to stínování jemnější a filigránštější, než se vídá na starých
litografiích vynikající subtilitou přechodů. Snad se zde uplatňuje vzpomínka na
tento způsob práce, jistě však i ve stavu medijním funguje lidová záliba pro
jemnou práci.“ 45
Alena Nádvorníková přisuzuje nebývalou vstřícnost vůči tomuto hnutí
ve specifickém charakter české kultury: „V českém prostředí, kde i kubismus
nabýval výrazně niterních, ba spirituálních podob (Bohumil Kubišta), kde
geneze ducha díla Františka Kupky byla ovlivněna zásadní zkušeností se
spiritismem (Kupka dokonce figuroval jako medium), kde rovněž mnozí další
navštěvovaly spiritisty (Jan Zrzavý, Josef Váchal)… a kde byl grafický
automatismus ve skupině surrealistů velmi akceptován…, právě v českém
prostředí jde v tomto směru, jak je zřejmé, a více než jinde, o výraz jistého genia
loci, jenž tak či onak modifikuje zdejší velmi podstatný typ kreativity.“ 46
Spiritismem se v současnosti u nás zabývá Zdeněk R. Nešpor nebo Josef
Sanitrák. Na výtvarné umění mělo spiritistické hnutí, jak bylo řečeno, zřetelný
vliv. Kresby, které vznikaly během spiritistických seancích, hrály důležitou roli
pro český art brut. To je dáno tím, že v českém prostředí je mezi tvůrci art brut
nejvíce médií.
Ve spiritismu, který je odvozen z širšího pojmu spiritualismus, se jedná prvotně
o kontakt se zemřelými a tudíž i o víru v posmrtný život. Podle Josef Sanitrák
budil spiritismus ve své době velký zájem: „V novodobém fenoménu moderním
45
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spiritismu, šlo původně pouze o komunikaci s duchy, postupně se však stal
hnutím a posléze učením, ba novou formou náboženství, které zaplavilo doslova
celý svět.“47
Učení spiritistů se nezabývá jen komunikací s duchy, ale spojuje v sobě více
filosofických a náboženských nauk, které byly dále přetvářeny dle daného
prostředí, ve kterém se ujal. Snoubí se zde prvky křesťanství (asketismus),
mysticko-náboženské tradice, ale i hinduismus a některé formy buddhismu.
Spiritismus měl i řadu stoupenců mezi významnými osobnostmi evropské
kultury např. A. C. Doyle aj. „Pro české intelektuály byl důležitý především
francouzský hermetismus, například Allan Kardec, kterého hojně překládal
českobudějovický František Pavlíček….Už koncem 19. století začala vycházet
Spiritistická knihovna a časopis Hvězda záhrobní (později Posel záhrobní, 19011940). Přes protesty katolické církve i intelektuálů se tak spiritismus rychle
dostával do lidového prostředí.48
Kniha Duchů - zprávy ze záhrobí Allana Kardece by se dala považovat za
jakousi příručku českých spiritistů. Kniha si kladla velké cíle v otázkách jako o
bohu, o původu světa nebo o duších. Popisuje počátky komunikace s duchy a
zároveň vysvětluje, co víra v duši mrtvých znamená. „Ve skutečnosti spiritismus
je protiklad materialismu. Každý, kdo je přesvědčen, že má v sobě také něco
jiného než hmotu, je spiritualista. Z toho nevyplívá, že věří v existenci duchů a
nebo v jejich styky s viditelným světem.“ 49 Dále zde najdeme poučení a návody
pro komunikaci médií se světem zemřelých.
Za počátek spiritistického hnutí v českém prostředí je označována první seance
která proběhla roku 1880 v Podkrkonoší. O patnáct let později „byla svolána
první spiritistická schůze v Konviktu v Bartolomějské ulici v Praze, kterou
můžeme označit za první sjezd českých spiritistů.“50 Mezi významné osobnosti,
které pomáhaly rozšiřovat povědomí o spiritismus patřil Antal Stašek, který žil
v Semilech a pro časopis Květy publikoval roku 1895 povídky Blouznivci
našich hor. Dalšími stoupenci a propagátory hnutí byli Stáňa J. Bělohradský a
Karel Sezemský. Prvně jmenovaný budoval sbírku medijních kreseb. Pokusil se
kresby vystavit, ale bylo to znemožněno policií. Tuto událost lakonicky popisuje
47
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ve své knize vydané roku 1913 Dějiny, původ a účel kreseb medijních vůbec a
v Čechách zvlášť: „Roku 1911 opět nám několik výstav zakázáno v Čechách.“51
Spiritismus sice významně hýbal kulturou své doby, přesto byl často odsuzován
nebo úplně opomíjen. Důvody pro zákaz výstav medijních kreseb byly spojené
s pověstí spiritismu, proti kterému se stavěla církev, vinila ho ze sektářství a
tmářství. Jindy bylo poukazováno na racionální pokrok lidstva a vědecké
poznání, s nímž byl údajně v rozporu.
Jak již bylo řečeno spiritismus měl nejvíce stoupenců v podhorských oblastech
Krkonoš, Šumavy nebo Slezska. To je spojeno s velkou chudobou obyvatel
nehostinných oblastí, ta vytváří podmínky pro uchylování se k
hlubokému vnitřnímu životu. Navíc zde existuje větší semknutí s přírodou a
vírou v nadpřirozené síly, která byla obyvatelům horských usedlostí bližší než
víra náboženská.To se projevuje například v praktikách lidového léčitelství.
Josef Sanitrák nabízí i další důvod, proč právě v těchto oblastech našlo
„okultistické“ hnutí takovou odezvu. „Spiritismus byl záměrně šířen mezi prostý
lid proto, aby horaly odvrátil od vzrůstajícího sociálního napětí.“52 Na venkově
se také spiritismus udržel déle a zapustil hlubší kořeny než v městském
prostředí. Nadšený spiritista Karel Sezemský zavčas poznal, kde se najdou lidé
sdílející s ním jeho vášeň a vybudoval roku 1904 ústředí spiritistického sdružení
v Nové Pace. Bařina uvádí: „Dokonce chtěl na samotě u Štikova založit
společnost spiritistického hospodářství - komunu po vzoru ruských
tolstojovských duchaborců“ 53 Tento záměr se mu však nepovedl: „Potíž byla
v tom, že o něco takového velká část původně nadšených městských spiritistů
nestála – jejich duchařství bylo módní vlnou, která odezněla a po které přišly
další.“54
Mezi naše nejvýznamnější medijní autorky patří Cecílie Marková. Marková žila
a tvořila na jižní Moravě. Stejně tak jako Františka Bergmanová, Vlasta
Kodríková, Zdeňka Koukalová a Stanislav Holas. Z podkrkonošských autorů to
byli např. Adda Ducháčová, Jan Tóna, Václav Švihla, Hugo Hasman, Josef
Kovář nebo Jan Smetana. Na Slezsku tvořil Josef Kotzian, Josef Krygel, Jan
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Samolej aj. Kromě těchto autorů, které známe jménem se v medijních kresbách
setkáváme s výtvory anonymů.
Jedním z prvních, kdo se začal zabývat medijní kresbou byl André Breton ve
svém textu Automatické poselství, ke kterému byly jako ilustrace použity
medijní kresby. Breton v textu řekl: „Prohlašuji, že všichni muži a ženy si
zasluhují přesvědčit se o své absolutní svobodě se uchýlit k onomu jazyku, který
v sobě nechová nic nadpřirozeného a který je pro každého zvlášť prostředkem
zjevení. Je proto nezbytné upustit od omezené, chybné koncepce zvláštních
vloh, ať uměleckých anebo medijních.“55 Kresby spiritistických medií vznikají
podobně způsob v naprostém „vytržení“ z reality, nasloucháním hlasu „ze
záhrobí“. Provedení se však přelívá od přísných geometricky symetrických
kreseb (Václav Groul, Železničář, Vlasta Kodríková, Jan Samolej),
stylizovaných rostlinných a zvířecích motivů (Jan Tóna, Josef Kotzian,
Františka Bergmanová, Josef Krygel, Josef Kovář) až po expresivně působící
změti barev a čar (Cecilie Marková, Františka Kudelová, Zdeňka Koukalová,
Jan Smetana).
Ve třicátých letech 20. století se v českých uměleckých kruzích vzedmul zájem
o surrealismu. Role hlavního teoretika se ujal Karel Teige (1900 – 1951), blízký
přítel Jindřicha Štýrského a Toyen. Teige byl prvním, kdo do českého umění
zavedl pojem art brut – syrové umění. Stalo se tak roku 1949 v textu Magický
svět Karla Havlíčka. Text byl napsán pro katalog brněnské výstavy, která se
nakonec nemohla uskutečnit. Havlíček byl profesí právník. Po komunistickém
převratu byl nucen pracovat v továrně jako pomocný dělník. Únikem z této
situace mu byla kresba. Každý večer vytvořil jednu kresbu ve které zhmotňoval
své vlastní vize vycházející z vnitřní nutnosti. Havlíček není typickým
představitelem art brut, přesto se mezi jeho tvůrce řadí. Teige dále na
Havlíčkově tvorbě oceňoval „automatismus vytváření“ a „automatismus vize“,
tyto dva procesy v tvorbě Havlíčka naznačují jeho mentální spojení se
surrealisty. Surrealisté měli svým přístupem k tvorbě blízko k autodidaktům.
Teige v textu řadí kresby Havlíčka na pomezí mezi art brut, symbolismus a
surrealismus. Tvorbou Karla Havlíčka se zabýval i Vratislav Effenberger, který
napsal doslov katalogu výstavy Kresby Karla Havlíčka roku 1967 v Ostrově nad
Ohří. Nádvorníková v tvorbě Havlíčka jak řekla: „Jednu z dovršených možností,
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a tedy svrchovaných podob hledaného a nalézaného, tak naléhavě žádoucího
básnického Nového mýtu, jenž tvoří osu surrealismu 40. a 50. let.“ 56
V poválečném Československu bylo krátce možno rozvíjet odkaz surrealismu i
tvorby a myšlenek Jeana Dubuffeta. Dubuffeta v našem prostředí představil
člen Skupiny Ra Ludvík Kundera v brněnském časopise Blok. Časopis
reprodukoval dva Dubuffetovy obrazy hned ve svém prvním čísle roku 1946
(Desnuda, Ztracený portrét, oba z roku 1945). Jedná se o díla z cyklu „vysokých
past“ Mirobolus, Makadam a spol. Kříž v této souvislosti napsal: „Patřili jsme u
nás k prvním zemím, kde si povšimli aktuálního přínosu Jeana Dubuffeta do
palety nových tendencí poválečného vývoje umění.“ 57
Jediný český tvůrce art brut, který zasáhl do dění ve Francii byl Jan Křížek
(1919 – 1985). Křížek studoval rok a půl sochařství na pražské akademii, až do
uzavření vysokých škol roku 1939. Ve své tvorbě se však rozhodl toto školení
programově ignoroval. Křížek po skončení druhé světové války roku 1947
navštívil Francii, a rok poté tam emigroval. V kresbách i drobných plastikách,
které v Paříži vytvářel, se navracel k prehistorickým výtvorům. Křížek se
scházel se skupinou pařížských surrealistů v čele s Bretonem, se kterým si
dopisoval, i když už nežil v pařížském centru dění. Ve spolupráci s Michelem
Tapié připravil Křížek výstavu Sculptures de Krizek roku 1948 v galerii Drouin.
Tato galerie v následujících letech sloužila jako hlavní prostor pro výstavy ze
sbírek Compagnie l’art brut. Drobné skulptury z kamene nebo dřeva dnes známe
pouze z fotografií a pár zachovaných exemplářů. Některé z nich jsou opatřeny
lineární, rytou kresbou, nebo ojediněle barvou. Sám Křížek byl životní situací
přinucen k odstěhování se z Paříže. Zničil většinu své práce a tvorby zanechal.
Konec čtyřicátých a první polovina padesátých let znamenaly pro
Československo tuhé utužování komunistického režimu pod diktátem
Sovětského svazu, když byla svolána ústředním sekretářem KSČ manifestace
kulturních pracovníků. Projev při této příležitosti přednesli komunistický ministr
školství a osvěty Zdeněk Nejedlý a ministr informací Václav Kopecký.
Především Nejedlého řeč Za lidovou a národní kulturu měla velký vliv na
diskuzi o umění v následujících letech. Prvně od konce druhé světové války zde
byla formulována kulturní politika KSČ. Nejedlý používal ostré agitační
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formulace a útočil na celou západní kulturu, aby mohl vzápětí adorovat úspěchy
té východní: „Co dělal buržoazní Západ, v němž tak mnozí se zhlíželi jako
v paladiu veškeré kultury? Nejen slovem se neozval proti blížící se zkáze, ale
svým kapitulantstvím, svým strašpytelstvím i svým sloužením nekulturnímu
kapitálu ještě dráždil plavou bestii německého fašismu, jen aby se vrhla na jiné,
Západu nevítané národy a státy a na nich aby vybila svou hůř než zvířecí
zvrácenost. Naproti tomu do jakých výšin, a nejen válečných, ale i kulturních se
v téže době vztyčil i do jaké šíře se rozestřel druhý svět – Východ, slovanský
svět, Sovětský svaz!“ 58 Dále promluvil o nové úloze umění, které mělo budovat
nové společenské hodnoty. Za tímto účelem vznesl Nejedlý pět úkolů, platných
pro všechny „kulturní pracovníky“.
Prvním úkolem v programu bylo potření fašismu. Strach ze stále trvající hrozby
válečné ideologie se stal v poválečné době pro komunisty nástrojem jak
ovládnout masy. Za druhé prý bylo nutné potřít dekadenci minulé doby
symbolizované západem a jít naproti pokroku. Ten by měl údajně
československou kulturu vyvést ze slepé uličky „skleníkové kultury“. Třetí bod
se zaměřil na tzv. lidovost. Nejedlý odsoudil uzavírání se moderního umění do
sebe a vznášel požadavek „vrácení umění lidu“, což mu mělo navrátit sílu
spojovat: „I naše kultura musí proto zlidovět. Potřebujeme znovu masovou
kulturu, kulturu pro široké masy národ…“59 Čtvrtým bodem byl požadavek
budovat národní kulturu. To se odráží i v poslední části, kde kladl důraz na tzv.
klasiky národa.
Tento projev nenechal hlavní představitele českého výtvarného umění
chladnými. Například Karel Teige svou studií Entartete Kunst nejen obhajoval
avantgardu, ale také skrytě polemizoval s Nejedlým a oficiální kulturní politikou
KSČ. Jindřich Chalupecký publikoval roku 1946 svou polemickou úvahu Konec
moderní doby. Chalupecký usiloval o jakési smíření socialismu se západní
moderností a zároveň hledal cestu, jak se vypořádat s všeobecně pociťovanou
poválečnou krizí v umění. „Má-li moderní umění vyjít z krize, v níž dnes
nepochybně tkví, musí skoncovat se vším, co je činí akademismem: se svou
zkonvencionalizovanou nesrozumitelností i se svým zkonvencionalisovaným
aristokratismem. Musí nabýt svobody vůči prostředí, na něž je odkázáno, a
odvážit se znovu na ono tajné místo v dějinách a společnosti, jehož existenci
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může dosvědčovat jen ono samo.“ 60 Chalupecký v letech 1946-1948 publikoval
své úvahy o kultuře a jejím vztahu k politice. Zastával kritické názory a místy se
ostře vyhraňoval proti pojetí umění jako služebníka v ideologickém boji strany.
Nejen teoretici umění, ale i sami umělci veřejně propagovali své názory
prostřednictvím manifestů a programů. Jedním z takových je Vladimír Boudník
(1924-1968). Koncem čtyřicátých let psal série apelačních textů a roku 1949
publikoval své manifesty explosionalismu. Cílem Boudníkova nového umění,
které propagoval, bylo „pozvednutí života každého jedince“.
Explosionalismus pro něj nepředstavoval jen směr výtvarného umění, ale i
celkový duchovní postoj k životu. Mahulena Nešlehová o tom píše: „Jeho
poslání měla být obroda světa skrze explozivní tvořivou sílu vlastní životu a
univerzu. Člověk měl dokázat ji v sobě objevit a rozvíjet. Z romantické víry, že
umění se může stát aktivitou všech, také vychází pozoruhodný humánní aspekt
Boudníkova díla…“ 61
Vladimír Boudník patří společně s Mikulášem Medkem mezi hlavní
představitele české obdoby informelního umění. Český informel se zrodil na
základech položených v tvorbě předválečných surrealistů. Již na konci
dvacátých let tvořila Toyen řadu strukturálních abstraktních obrazů. Obrazy
pojaté jako samostatný organismus vytvářely zhmotnělé nevědomé představy.
Od poloviny třicátých let v českém umění vzrůstal zájem o práci s netradičními
výtvarnými prostředky. Tyto experimenty mající za cíl vyjádřit spontánnost
pocitů abstraktními prostředky se dají najít v dílech Františka Grosse nebo
Zdeňka Rykra. Ve čtyřicátých letech se zformovala skupina Ra, která sice
čerpala z odkazu surealismu, ale po válečné zkušenosti se k němu v mnoha
ohledech stavěla kriticky. To, co z něj však pro své potřeby její členové vědomě
přebírali, byl otevřený proces výtvarného vyjádření s využitím a zhodnocením
náhody, improvizace a experimentu. Mezi členy byli např. Václav Zykmund,
Ludvík Kundera, Miloš Koreček a Josef Istler. Dalšími umělci, kteří se tehdy
zabývali informelní tvorbou byli Zbyňek Sekal, Alén Diviš, Jan Kotík, Jan
Koblasa, Jaroslav Šerých, Václav Boštík atd.
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Padesátá léta se pro české umění stala obdobím tvrdého diktátu komunististické
režimu. Svobodnou tvorbu bylo možné vykonávat v ústraní, bez možnosti ji
veřejně prezentovat. K uvolnění došlo roku 1957, když byla dána možnost
zakládat tvůrčí skupiny. Významným bodem se stalo EXPO 58. Na světové
přehlídce čeští výtvarníci (Jan Kotík, Jiří Trnka aj.) sklidili nebývalí ohlas, který
zapůsobil jako nový impuls pro domácí umění. Mnozí umělci se začali obracet
k abstraktnímu vyjádření s využitím všech prostředků (gestická abstrakce,
strukturované barevné hmoty, texturální tvorba). Tento obrat nebyl způsoben jen
potřebou opozice vůči stávajícímu stavu v umění. Nešlehová k tomu
poznamenává: „Zlom určoval i jiný pohled na svět, zbavený předstírání,
falešných předsudků a idealizace, i jeho nová interpretace. Jako zásadní se
ukazovala nutnost znovuzhodnocení individuality jedince, jež se jevil zvlášť
naléhavě ve společnosti s totalitním režimem.“ 62
Jestliže léta padesátá se nesla v duchu politických procesů, stavby Stalinova
pomníku a celkového utužování režimu, léta šedesátá se stala symbolem
všeobecného uvolňování a relativní svobody. Šedesátá léta jsou také dobou
největšího rozkvětu zájmu teoretiků i neodborné veřejnosti o oblast tvorby
autodidaktů. Došlo tehdy k zvláštnímu paradoxu. Po celém Československu se
pořádali ve velkém množství výstavy propagující tzv. lidové umění. Dělo se tak
v návaznosti na politiku komunistické strany, deklarovanou Nejedlým v již
zmiňovaném projevu. Nádvorníková napsala: „Za lidové bylo pokládáno kdeco
a ve jménu lidovosti,… ve jménu naivismu, bylo zcela opominut art brut.
Medijní i jiný původní projev se dokonce musel skrývat, v lepším případě mohl
být představován pod egidou naivního.“63
Hlavními teoretiky zabývajícími se v Československu šedesátých let tvorbou
neškolených tvůrců byli Štefan Tkáč (1931 - 1989) a Arsén Pohribný (19282012). Tkáč je autorem termínu „insitní“ umění, pod které zahrnoval tvorbu
lidovou, naivní stejně tak jako art brut. Pojem insitní vychází z latinského slova
insitus, které znamená původní nebo vrozený. Tkáč chtěl tímto novým termínem
vyřešit problém těžko definovatelné hranice mezi různými druhy tvorby
neškolených autorů.
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Impulsem k zájmu o umění neškolených tvůrců byl úspěch jugoslávských
výtvarníků na mezinárodní výstavě v Paříži konané koncem padesátých let. Na
výstavě se podílel srbský teoretik Oto Bihalji-Merin. V textu Utopické ostrovy
naivních uvažoval nad uměním přírodních národů, uměním lidovým a naivním
s odkazem na Herberta Reada. Bihaj-Mehil s odkazem na Reada poukazuje na
magické schopnosti, které jsou u přírodních národů přisuzovány „šamanům“ a
jejich konání. Šamanem je v moderní společnosti umělec. Bihalji-Mehil v textu
vyzdvihuje lidové a naivní umění: „V lidovém umění se umění a magie
přeměňují na tradici a společenské mravy. Rolníci, nositelé lidové tradice,
nejsou čaroději a prostředníky tajných spojení mezi kosmickými mocnostmi.
Jsou to uctívaní správci pevně ohraničené zákonitosti společnosti.“ 64
Tkáč se zasadil o vznik Kabinetu insitního umění v Bratislavě, jehož se stal i
ředitelem. Jeho cílem byla osvěta o insitním umění. To se snažil pomocí
publikací jako Slovenské insitní umění nebo Světové insitní umění. Tkáč se
zasadil také o vznik INSITY, mezinárodní přehlídky lidové a naivní tvorby.
INSITA byla koncipovaná jako trienále. V rámci výstavy se pořádala sympozia,
která měla přispět k mezinárodnímu dialogu na poli tohoto odvětví umění.
V katalogu k sympoziu byly kromě zmíněného příspěvku Mihaji-Mehila texty
od autorů Štefana Tkáče, Jaroslava Orla, Miroslava Míčka nebo Juraje Langera.
První výstava se za účasti dvaceti zemí uskutečnila roku 1966 v bratislavském
Domě umění. Na výstavě byla tehdy představena tvorba Cecile Markové, Josefa
Hlinomaze, Anny Ličkové, Roberta Guttmanna nebo Václava Žáka.
Tkáč charakterizoval insitní umění takto: „Realita insitního umění je bohatá.
Jednou jde o vysněné, vizionářsky přežité věci, jindy o reálně dané, ale
zpoetizované skutečností.“ 65 Insitní umění dělí na kategorie metaforické,
ideografické a poeticko-realistické. Tkáč v textu poznamenává, že hranice mezi
kategoriemi na sebe narážejí a prolínají se. Tkáčovo pojetí původní tvorby se
značně odchyluje od myšlenek Dubuffeta. Zatímco Dubuffet pojímal „syrovou“
tvorbu jako útok na stávající kulturu, Tkáč ji naopak napomáhal tmelit.
Tkáč spolupracoval s historikem a teoretikem Arsenem Pohribným na knize
Naivní umění v Českoslovesku. Kniha byla vydaná roku 1967. Pohribný byl
mezi lety 1961-1963 tajemníkem Klubu umělců Mánes. Klub roku 1963
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uspořádal výstavu nesoucí název Samoukové a lidoví výtvarníci. Téhož roku se
tvorba neškolených tvůrců vystavovala i v Brně pod názvem Naivní umělci
v Československu. V sedmdesátých letech dvacátého století byla tradice výstav
INSITA přerušena. Obnovena byla až v devadesátých letech 20.století.
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3. Václav Žák
3.1 Život a dílo
Václav Žák se narodil 1. listopadu 1906 ve vesnici Velké Kyšice nedaleko
Kladna. Pocházel z početné rodiny, která žila ve velmi chudých poměrech. Otec
Josef Žák se živil jako cestař a matka Anna Žáková byla po celý život ženou
v domácnosti. Informace o rodičích Žáka je možné se dočíst z textu, který je
v majetku unhošťského muzea. Žák u obou rodičů zdůrazňuje, že byli bez
vyznání.
Do roku 1935 žil s rodiči, bratrem a sestrou ve Velkých Kyšicích, ze kterých se
poté přestěhovali do unhošťské osady Amerika. S Žákovým životem se můžeme
blíže seznámit díky sběrateli Antonu Kollárovi. Kollár se s umělcem osobně
znal. Vedli spolu obsáhlou korespondenci. V roce 1979 Kollár Žáka požádal,
aby napsal svůj životopis. Kollár tento text označil za dojemný. Žák použil
neobvyklé formulace a skladbu vět. Lze zde hledat spojení mezi psaným a
výtvarným projevem. Žákův text je plynoucí tok informací bez diakritiky a
dělení vět. Psal tak, jak mu vzpomínky vytanuly na mysl a rovnou je přenášel na
papír. Stejně tak i ve svých obrazech propojuje příběhy do jednoho celku podle
toho, jak se mu to zdálo být nejvhodnější. Dopisy psané Žákem jsou jedinečným
dokladem o autentičnosti jeho projevu. Autentičnost ve smyslu nezkaženosti
vlivy okolního prostředí a zachování si svojí přirozené podstaty.
Václav Žák byl osobou velice osamělou a celý život trpěl pocitem odstrčení a
nenávisti ze strany druhých lidí. Tyto pocity pramenily z tělesného postižení, se
kterým se musel potýkat. Dochovala se lékařská zpráva z roku 194866, ze které
víme, že byl částečně ochrnut na pravou polovinu těla, což bylo navíc spojené se
třesem. Zároveň trpěl oční vadou. Šlo o tzv. divergentní strabismus. Jedná se o
poruchu očních svalů, při níž směřuje oko směrem ven. Kollár při popisu
návštěvy u Žáka napsal: „Ztíženě chodil a nevládl pravou rukou. Při poslouchání
i hovoru upínal jedno oko na toho, s kým hovořil, druhé mířilo do strany, nebo
na někoho jiného. Oči ale při pozorování střídal, a tak nebylo jasné, na koho
resp. kam se vlastně dívá. Člověk měl při pohledu do jeho očí zvláštní pocit
nejistoty.“67 Žák vytvářel svá díla levou rukou, kterou i psal. Jeho písmo je
bohužel velice obtížně čitelné. Pravděpodobně nikdy neprošel žádným
psychiatrickým ani psychologickým vyšetřením.
V již zmíněném životopise Žák popisuje: „Měl jsem špatný život natom světě
bylo mi jeden a pul roku dostal sem tak zvaný psotnik dostal sem černej kašel a
zustaly z toho následky. Vypadal sem hrozně hlavu na stranu na pul těla sem
66
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ochroml tak že to semnou bylo hroznej pohled…“ 68 V sedmi letech nastoupil
školní docházku, která pro něj představovala velké obtíže. Následkem prodělané
choroby (dětská obrna) mu činilo velké obtíže mimo jiné činnosti i psaní. Na
základní škole strávil sedm let, ale nedokončil ji. Doma vykonával mezitím
obvyklé práce, jako bylo pasení hus a krmení dobytka. Kolem patnáctého roku
života byl i přes svůj nesouhlas rodiči nucen chodit do obuvnického učení.
V učení mu to nešlo a po dvou letech byl vyloučen. Nejhorší období raného
období života přišlo podle Žáka po smrti jeho otce, kdy se hlavou rodiny stal
jeho bratr. Svého bratra Žák nikdy nenazývá jménem, ale „tyranem“.
V životopise píše: „Tak sem já vyrustal jak sem byl odstrkovan….ve dvacátém
patem roce muj Otec zemřel to na mě přišlo největší utrpení přesto že muj bratr
/tyran nad hrobem přisahal, že mně ne opustí ten byl na mně krutý…“ 69 Bratr
údajně nutil Žáka vykonávat těžkou práci, na kterou nestačil, když určenou práci
nezvládl byl bit.
Bratr ho následně odmítl podporovat. Žák si proto musel hledat zaměstnání.
Začal žít bez bratra jen s matkou, která mu byla jedinou oporou. Tělesné
postižení mu znemožňovalo vykonávat téměř všechna povolání, které tehdejší
vesnice nabízela. Pracoval ve sběrném dvoře, v pivovaru a příležitostně jako
výpomoc u známých a sousedů.Často dostával zaplaceno tak malou sumou, že
nestačila na obživu. Rozhodl se, že bude chodit tzv. „po kůžích“. Tímto
zaměstnáním se živil od roku 1927 až do důchodu. Byl mu vystaven
živnostenský list, ve které je oprávněn ke sběru a prodeji kostí, železa a kůží.
Řemeslo kůžičkáře bylo chápáno jako podřadné zaměstnání. Po místech, kde
chodil se svou károu a kůžemi budil u lidí často posměch.
Zásadní vliv na život Žáka měl spor o pozemek sousedící s jeho domem, který
se vlekl až do jeho smrti. Počátkem čtyřicátých let ho zakoupil. Tento dům se
stal Žákovým celoživotním útočištěm. Pozemek u domu byl vyvlastněn ve
„všeobecném zájmu“ kvůli uvažované stavbě silnice. Tato silnice však nikdy
postavena nebyla. Žák dokonce poslal dopis tehdejšímu prezidentu republiky
Gottwaldovi. Z kanceláře prezidenta mu přišla odpověď, která však nic
nevyřešila. Dovolával se svého nároku na parcelu, psal žádosti na úřady
v Kladně a Unhošti. Roku 1950 napsal odvolání na Okresní národní výbor
v Kladně. Dopis Žák ukončuje slovy: „ …doufám, že se zamyslíte nad těmito
řádky, jestliže jste praví vlastenci…já jsem pravdu napsal a za pravdou jdu.“ 70
Tato věta ilustruje žákovo vnímání světa, jak pocit ukřivdění tak víry v pravdu.
Žákův důraz na pravdu se promítá do jeho díla. A to zpodobňováním českých
symbolů pravdy v podobě významných osobností ( T.G.Masaryk, Jan Žižka, Jan
Hus).
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Zajímavým prvkem Žákovy tvůrčí činnosti jsou jeho literární projevy. Vlastnil
psací stroj Remington a psal romány. Bohužel, nedochoval se ani jeden a o
jejich osudu není nic známo. Jedinečným svědkem existence těchto textů je
Kollár, který měl možnost jeden z nich si přečíst. Řekl o něm: „Zapůjčený text
byl psán s dětinskou naivitou, v mnohém připomínal příběhy z červené
knihovny, ale zřejmě zrcadlil autorův fantaskní svět, jeho přání, vidiny, touhy,
sny.“71
Žák začal malovat až ve svých 46 letech. Protože se téměř nikdy nevzdaloval od
místa svého bydliště, inspirací a možným impulsem k tvorbě mu mohl být tisk a
noviny. Podnětem k tvorbě bylo zřejmě i to, že si Žák tehdy koupil čtyři obrazy
od místního umělce. To ho přivedlo na myšlenku také zkusit malovat. V dopise
sběrateli Pavlu Konečnému zmiňuje: „Nejdřív jsem pomaloval zdi jak vevnitř
tak venku nábytek vše a pak sem se pustil na sklo…“72 Žáka rovněž údajně
prohlásil: „Když jsem přišel jednou do Prahy, líbil se mi tam jeden pomalovaný
dům (Štorchův). A jeden pán mi tam tenkrát vysvětloval co ty malby znamenají.
Pak se mi taky líbily obrazy, které byly na stropě průjezdu na Betlémském
plácku.“73 Později Žáka také zaujala terasa z barevného skla v Unhošti a rozhodl
se, že místo barevných sklíček si verandu pomaluje vlastnoručně.
Své první pokusy vytvářel olejovými barvami na lepenku. Malování mu
způsobovalo příjemné pocity a vytržení z nelehké reality života. Rozhodl se
pomalovat zdi pokojů, okenní tabulky, venkovní zdi, králíkárnu i kůlnu. Proč
přesně se začal Žák zabývat malbou na sklo nedovedl vysvětlit. Stejně tak jako
náměty, které používá, neuměl racionálně vysvětlit. Cítil jakési vnitřní napětí,
které přenášel skrze hutné barvy rovnou na povrch bez použití palety. Žák o tom
řekl: „Víte, já ani nevím, kde se to v té mé hlavě pobere, jak se to tam vytvoří.
Přijde to nějak samo a já to jen pokládám na sklo..“74
Žák stejně jako mnozí další tvůrci art brut tvořil bez předem promyšleného
plánu. V jeho díle nelze sledovat vývojovou linii a její proměny. Žák téměř
všechna svá díla vytvořená na skle signoval a datoval. Při porovnávání děl
z rozdílných úseků tvorby nelze vypozorovat změnu techniky, námětů ani
proměnu rukopisu. Žákovy obrazy je možné zkoumat z hlediska námětů a
symbolů v nich obsažených. Žák se ve svých dílech neustále vracel k tématu
města. Dále vytvářel portréty, historické náměty a ojediněle zachycoval i scény
z běžného života. Dílo Žáka je charakteristické především silnou mírou exprese,
která se projevuje jak v převážně komplementární barevnosti tak ve způsobu
malby. Při práci na skleněných tabulkách maloval na zadní stranu skla, jelikož
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pracoval levou rukou, činilo mu potíže psát písmena zrcadlově, proto dělal často
chyby, ale nepovažoval to za důležité.
Město představuje v Žákově pojetí především seskupení vymyšlených domů.
V obrazech Žáka, které zachycují město lze vypozorovat dva způsoby
zpodobnění. Města, která vytvářel na stěny svého domu, jsou plná narativních
výjevů a objevují se v nich postavy. Kollár popsal malby na stěnách domu takto:
„Různé příběhy a děje většinou jen málo spolu souvisely. Vše se hemžilo
postavami a výjevy ze zámků, hradů,z podzámčí a z tajemných míst.“75 Obrazy
měst na skle jsou však liduprázdná a osoby se v nich vyskytují jen zřídka. Žák
ve svých krajinách maloval města a domy, která mají všechny parametry
skutečných staveb, ale jsou zobrazeny v neperspektivní plošnosti. Domy se
překrývají a vznáší v nedefinovatelném prostoru, který je naznačen pomocí
barevných ploch. Žákova města v sobě mísí malé domky s červenými střechami,
někdy v kombinaci s panelovými domy nebo středověkými hradbami. Domy
jsou malovány všechny téměř totožně z bočního pohledu, někdy jsou všechny
stejně barevné, výjimečně se od sebe liší barevností. V prvním plánu obrazů se
často objevuje motiv brány či vstupu. Na branách sedí obvykle bytosti
s lidskými hlavami a fajfkami v ústech. Tyto brány jsou symbolickými vstupy
do zobrazovaného světa. Druhý plán je vymezen pro zpodobnění domů, hradů a
jiných stavení. Třetí plán obrazů představuje oblohu a bývá sestaven
z barevných ploch prozrazujících náladu obrazu. Kollár řekl: „Nejpestřejší
barevnou škálu mají mraky: od bílé přes ostře žlutou, oranžovou, krvavě
červenou, rudohnědou, fialovou, modrou, šedomodrou, jedovatou šedozelenou,
hnědou až k sytě černé, věštící nebezpečí, možná bouři, možná požár, možná
potopu. Mraky výrazným způsobem dotváří nebo spoluvytváří dojem napětí,
někdy až hrozby.“ 76 Žák zpodobňoval město nesčetněkrát a téměř vždy to dělal
stejným nebo podobným způsobem. Na většině zachovaných obrazů jsou
zachyceny řady podobných domů. Ve většině případů je jimi obraz v prvních
dvou plánech zcela zaplněn. Celková opuštěnost výjevů koresponduje
s Žákovou celoživotní osamělostí a strachem z lidí, ke kterým cítil hořkost za
věčné posměšky kterým musel často čelit. Můžeme proto říci, že svůj vysněný
svět, kterým přemaloval stěny světa reálného, mu přinášel útěchu a pocit
bezpečí. Barvy nemíchal, na pozadí používal rozmáchlé tahy štětcem a detaily
jako např. cihly nebo okna vyvedl pečlivými drobnými tahy. Nepokoušel se o
modelaci objemu, v tomto ohledu využíval silnou obrysovou linku, kterou
objem ohraničil a naznačil.
Z tohoto schématu se vymyká několik obrazů. Jedním z nich je například obraz
z roku 1964. Objevuje se zde brána, která nás uvádí do města topícího se v
modré barvě. Barva vyvolává dojem, jako by město stálo v moři, nebo bylo
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unášeno řekou. Domy jsou natisknuty do pravé poloviny a zbylá část je zaplněna
modrou barvou. Neobvykle je námět města zpracován v obraze Hořící město
z roku 1964. Hořící město Žák zpodobňoval za svůj život několikrát. Pohribný
v návaznosti na tyto Žákovy obrazy polemizuje nad díly Schmidtové a právě
Žáka. U Schmidtové vidí Pohribný vzletnost námětů vycházející z jejího
pozitivního náhledu na svět. Naproti tomu o Žákovi Pohribný napsal: „ ... obrazy
vyšlé z temné imaginace, účinkují tísnivě, svou vykloubeností tlumočí
apokalyptické bouře jako na Žákových Hořících městech. Navzdory
nejprimitivnějším náznakům znamenají tyto obrazy svým tvůrcům jinou
skutečnost.“77 Domy jsou ve zmíněném obraze poskládány v hrůzné
apokalyptické vizi. Obraz je rozčleněn do tří plánů. První dva zachycují náměstí
s nakloněnou radniční věží a ulice lemované křiklavě barevnými domy. Výjevu
dominuje třetí část, která dotváří vyznění celého obrazu. Nebe je oranžové a
téměř pohlcuje město. Oba dva obrazy zachycují katastrofu způsobenou
přírodním živlem. Žák v těchto výjevech zkázu pouze naznačuje. Absence figur
a statičnost domů, nevyvolává pocit nebezpečí. Barevnost a způsob práce
s barvou jsou v těchto obrazech tím, co zpodobňuje náladu scén. V prvním
případě je to převaha modré, v druhém případě rudé barvy pro znázornění
přírodních elementů. Zajímavou polohou v Žákově díle je obraz města z roku
1964. Nevšedním je v tomto případě to, že zde zachytil odraz události
z vlastního života. Obraz byl nejspíš vytvořen po smrti Žákovy matky v lednu
toho roku. Opět je zde brána a zeď, která nás uvádí do prostředí města. Tím co
se vymyká z obvyklých Žákových námětů, je scéna odehrávající se ve středu
obrazu. Uprostřed jakéhosi města je klečící postava u kříže, můžeme
předpokládat, že se jedná o odkaz na smrt matky. To lze usuzovat z toho, že
podobné vyobrazení se u Žáka v jiných pracích nenachází. Obraz města nebo
vesnice je u tvůrců art brut častým námětem. Toto téma najdeme například u
Antonína Řeháka, Marie Janků, Anny Ličkové nebo Natalie Schmidtové.
Druhou část Žákovy tvorby tvoří portréty známých osobnosti. Jsou jimi postavy
z české historie tak i osobnosti ze zahraničí. Pro předlohu používal
pravděpodobně reprodukce v tisku a knihách. Žák namaloval například Boženu
Němcovou, Františka Josefa I., T.G. Masaryka nebo Jana Žižku. Tyto osobnosti
zachytil jak na stěnách domu, tak na skleněných tabulkách. Žák si vybíral pro
své náměty jen osobnosti, které mu byly nějakým způsobem sympatické, činil
tak stejně jako ostatní tvůrci art brut. Pohribný k tomu říká: „ Kromě oblíbeného
dějinného úseku námětového projevuje se v obrazech i cosi zásadnějšího –
cítění, náležejícím různým historickým vrstvám. S Pokornou se dostáváme
k idyle i romantice velkoměsta první třetiny 20. století, s Žákem do časů c.k.
mocnářství, s Procházkovou, Kemkem a Ličkovou do patriarchální vesnice … 78
77
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Na jednom z obrazů zachytil Fidela Castra. Kollár obraz viděl při jedné
z návštěv u Žáka a napsal: „Mezi obrázky nacházíme menší z roku 1963 a na
něm tři podivné mužské postavy se zarostlými obličeji v abstraktní krajině,
působící tajemně a napjatě. Tážu se, co ten obraz znázorňuje. Potutelně se
usměje, zrychlí střídání pohledu levého a pravého oka…To je přeci Fidél
s kumpány. K revolučnímu dění na Kubě chová zřejmé sympatie.“ 79 Obrazu
dominují zmíněné postavy a vyplňují tak celý prostor. Typické pro Žákovo
znázornění postav bylo jejich zasazení do plochy bez vymezení prostoru. Ten
Žák vymezil pouze barvou. Činil tak stejně jako u obrazů měst, kde domy
maloval bez pevného ukotvení v krajině.
Na jiném figurálním obraze můžeme pozorovat způsob práce Žáka. Obraz
znázorňuje tři muže, bohužel nevíme o koho se jedná. Na obraze je však dobře
rozpoznatelný rozdíl v přístupu zpracování přední a zadní strany skla. Při
pohledu na zadní stranu vidíme tři postavy, zkomponované z barevných skvrn.
Postavy nemají žádné charakteristické osobnostní rysy. Na přední straně je
výjev dotvořen černou linkou. Muži mají vousy, kabáty s knoflíky, čepice a nad
nimi se vznášejí dva ptáci. Žákovy obrazy vytvořené na skle jsou pozoruhodné
svou schopností korespondovat z obou stran.
Mezi Žákovými obrazy se nachází i kopie díla Josefína od Josefa Mánese.
Žákova Josefína upíná pohled na opačnou stranu než Mánesova. Žák se
formálně držel všech znaků Mánesova obrazu, barvy i kompozice odpovídají
originálu. Snaha o věrnost originálu je dotažena do detailu. Žák do díla přidal
jediný vlastní prvek, tím je výrazný podpis v levém rohu. Drapérii šatu Žák
pouze načrtl dlouhými tahy, stejně tak jako pozadí a parapet v prvním plánu
obrazu. Obličej a tělo se snažil zachytit přesněji.
Méně častými náměty, které se vyskytují především na skleněných tabulkách
jsou svaté obrazy, čistě abstraktní krajiny, autoportrét a zátiší. Posvátný námět je
ústřední téma obrazu Svaté rodiny. Pozoruhodné je, že Žák zde zpodobnil
Ježíška hned dvakrát. Jednou v náruči Mariině a hned vedle v náruči Josefa.
Čistě abstraktní krajiny bez figurativního námětu se u Žáka vyskytují zřídka a
představují zajímavý moment v jeho tvorbě. Jedním z takových děl je obraz
z roku 1976. Kdyby obraz nebyl doplněn signaturou, mohlo by se zdát, že je
nedokončený. Není zde téměř nic z Žákových typických motivů. Obraz je
horizontálně rozčleněn do tří plánů, přičemž první z nich je celý zaplněný světle
modrou barvou a představuje vodní hladinu. Druhý plán znázorňuje hory a
kopce. Ty jsou provedeny tmavými skvrnami a nejvrchnější plán je ponechán
světlému nebi. Žák vytvářel podobné krajiny i v jiných obrazech, ale vždy do
nich zasadil prvek připomínající existenci člověka (loď, dům). Obraz byl
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vytvořen v letech, kdy Žák začal prožívat krizi spojenou s odmítavým postojem
okolí vůči jeho práci. Tato úplná absence „doteku člověka“ na obraze je
možným dokladem sílícího pesimismu vůči lidem.
Autoportrét, který Žák vytvořil je ojedinělý v tom, že se sním u tvůrců art brut
téměř nesetkáme. Žák se zpodobnil s nevídanou přesností. Rysy obličeje jsou
utvářeny černými liniemi a nechybí ani typické Žákovy atributy jakými byly
sako a placatá čepice. Tento obraz je v Žákově známé tvorbě jediný svého
druhu, bohužel nebyl datovaný. Neobvyklí je absencí pozadí, které bývá u Žáka
dominantním prvkem. Portrétovaný je zpodobněn na čistém podkladě skla.
Zátiší, která Žák maloval jsou tvořena předměty se kterými se běžně dostával do
styku. Tento druh obrazu stojí v Žákovo tvorbě v pozadí, malbě zátiší se dle
dochovaných obrazů věnoval jen zřídka. Obraz, který se dochoval, je zajímavou
ukázkou méně časté polohy jeho malířského projevu. Na podélném skle je
znázorněna mrtvá srna i se zbraní, která ji zabila. Hlavní plán obrazu tvoří
intenzivní žlutá barva. Žák díky svému zaměstnání manipuloval s mrtvými
zvířaty, přesto je tento výjev v jeho díle znám jen na tomto obraze. Srna je
pojata realisticky, stejně tak jako zbraň. Celek utváří především až jedovatě
žlutá barva, která nám nedovoluje určit prostor, ve kterém se výjev nachází.
Vzácností jsou u Žáka černobílé obrazy. Na jednom takovém je ze zadní strany
šedobílé pozadí. Tahy jsou vedeny diagonálně z pravé strany do levé a vytvářejí
tak dojem pohybu. Na přední straně skla je černou linkou vyveden motiv
košatých stromů a opuštěného domu. Výjev se vznáší v prostoru, který je
vytvářen pouze domnělým pohybem pozadí. Nedá se s přesností říci, že by to
byl Žákův úmysl takto experimentovat. Barevnost jeho děl byla často dána
barvami, které měl v danou chvíli k dispozici. Je možné, že neměl jiné barvy a
tyto obrazy vytvořil tzv. „z nouze“. V tomto ohledu se kriticky vyjádřil Šefčík,
který napsal: „Posuzovatelé jeho prací, vidí často na nich mnohem víc, než tam
skutečně je a náhoda, jako kupř. nedostatek barvy na pozadí za Kunešem
způsobila, že kritik tam viděl požár husitství, ale Žák neměl jinou barvu než
červenou tak ji použil.“ 80 Tento pohled na tvorbu Žáka a kritika jeho
přeceňování je možný pohled, ovšem je zde opominuto, že nedostatek barvy a
nutnost vypořádat se s ním, může vnášet do výsledného díla zajímavý prvek.
Pozoruhodný je v tomto směru obraz z roku 1960. Zajímavá je zde především
snaha Žáka zpodobnit prostor perspektivně, což se ve většině jiných děl
neobjevuje. Obraz je vytvořen pomocí čtyř barev. První plán obrazu je tvořen
řekou. Pomocí tahů štětcem je naznačen tok vody, tím Žák docílil prostorové
hloubky. Voda je namalována pomocí šedé a bílé. Do prvního plánu řeky je
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zakomponována postava letícího či skákajícího člověka v oranžových plavkách.
Oranžová barva je jediný výrazně barevný prvek v jinak tmavém obraze. Řeka
je pruhem černých skal oddělena od bílého nebe po kterém letí ptáci. Žák se zde
vědomě snažil vytvořit obraz reality. Scéna působí na diváka přesto snovým
dojmem. To je dáno jak použitou barevností, která vytváří pocit šera, tak motivy
letících ptáků. Zvláštně ve srovnání s ostatními díly působí pečlivost s jakou Žák
namaloval letící ptáky. Tato snaha o přesné zobrazení je u Žáka spíše výjimkou.
Dalším námětem, kterým se Žák intenzivně ve své malbě zabýval je
zpodobňování svého snu, který se mu s pravidelností vracel. Obrazů s názvem
Tento orel se mi zjevuje 34 roků vytvořil Žák bezpočet. Na těch, které se nám
zachovaly můžeme pozorovat příbuzné rysy. Hlavním námětem a středem
obrazu je vždy jakýsi erb s dvojhlavým orlem. Erb bývá zasazen do různých
prostředí. Na jednom takovém obraze z roku 1963 je Erb usazen mezi vrcholky
skal a zářící měsíc. Výjev je dotvářen sytě modrým pozadím. Jinou verzi obrazu
z roku 1967 popisuje Matyášková takto: „Fantasmagorie se prolínají s prvky
všední reality: záhadný orel je výplodem podvědomé vize, krajinná kulisa
s domky a rybníčkem je skutečná a je podána s naivitou osmiletého dítěte.
Oproti tomu schoulená postava Franze Josefa odpovídá zkušenosti dospělého
člověka, který si patrně pro usnadnění pomohl předlohou. Jeho naivita je jistě
jednou z nejpřesvědčivějších v našem umění.“81 Tento text byl psán
v osmdesátých letech, kdy se ještě neužíval pojem art brut. Proto je zde Žák
vyzdvihován pro svou údajnou „naivitu“.
Jak už bylo řečeno Žák o obrazech a výjevech na nich nepřemýšlel a jen přijímal
podněty ze svého nitra, které nechával volně přenést do výsledného díla. Toto
vnitřní puzení je totožné s hnací silou, která nutí tvůrce art brut k neustálé
výtvarné činnosti. Nádvorníková o rozdílech mezi tvorbou naivní a art brut říká:
„Od naivistů se medijní či jiní tvůrci art brut liší především mírou nezáměrnosti
a introverze, která je zde nepoměrně vyšší a v kreativním procesu nabývá
podoby obsese, doprovázené jistou obřadností.“ 82 Je zřejmé, že Žákovo dílo
vykazuje jak znaky obsesivní tak nezáměrné.
Vrcholem tvorby Žáka je jeho vlastní dům, který se do dnešních dnů bohužel
nezachoval v původním stavu. Osada Amerika je seskupení méně než deseti
domů podél slepé cesty.Unhošť je nevelká vesnice, kterou Žák navštěvoval
kvůli svému povolání. Dům Žáka, který začal v padesátých letech pomalovávat
byl po dobu jeho života místní atrakcí na kterou se chodili pro pobavení dívat
lidé z okolí. Dokladem toho je vzpomínka zachycená písemně místní pamětnicí,
paní Naděždou Stejskalovou. V textu Návštěva u pana Žáka Stejskalová
vzpomíná: „Pan Václav byl svobodný, starý mládenec….Pan učitel Šmíd mne
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na něj jednou upozornil, že by bylo dobré ho navštívit, že tam něco dobrého u
něj uvidím. Tam mě čekalo první překvapení hned u vchodu. Stěny baráku
pokrývaly olejové barvy Jana Žižky z Trocnova a jiného husitského bojovníka
v nadživotní velikosti. Další překvapení nás čekalo na schodišti, jednotlivé
tabulky skla byly pomalované obličeji historických osob…V rohu zdi byl
unhošťský erb s jelenem vycházejícím na pastvu…Pelest postele, zdi, nočník, to
vše neslo stopy řádění naivního umělce. Povídám mu, jak k umění přišel?
Zahleděl se z okna a po chvíli praví: Je to ve mně jako v koze! Jak to na mě
přijde, vemu štětec a musí to ven!“ 83
Dalším častým námětem, který se vyskytoval především na zdech domu jsou
nejrůznější vybájené bytosti jako trpaslíci, divoženky nebo tvorové s lidskou
hlavou a zvířecím tělem. Postavy vycházející z Žákovy mysli a mají pohádkový
ráz. Pohribný popsal vnímavým způsobem Žákovo tvorbu: „Neznámí jezdci,
neznámá města, věže, památnosti, neznámé řeky a ptáci přicházejí z nevědomí a
Žák neví, jak je pojmenovat, a nezná ani jejich smysl. Bortí se mlýn, duby, psi a
drny vzaté z různých předloh a v sytě barevném vlnobití se do sebe propadají.
Co vypadá jako mocný přírodní děj milosrdné křeče zemské a oblačné, je požár
pudů a slepého citu. Některé panoramatické vize Žákovy hrozebně strnuly
v atmosféře před koncem světa. Ale pro autora obrázků z krvavých červení,
vášnivých modří a jedovatých žlutozelených je oním světem slávy, významnosti
a náhlých zázraků.“84
Na Žákův dům se kromě místních lidí, jezdili dívat i jeho další obdivovatelé.
Kromě zmíněného Kollára i cizinci a soukromí sběratelé. Odváželi si jeho díla i
bez svolení, nebo pod záminkou půjčení, ale už je nikdy nevrátili. Takto přišel i
o jeden ze svých románů. V pozdějším věku k sobě pouštěl cizí lidi jen
výjimečně. Díky příležitostným návštěvám u Žáka máme záznamy o podobě
jeho domu prostřednictvím fotografií jeho návštěvníků. Dalším zdrojem pro
utvoření ucelené představy o domě je filmová povídka Dům radosti.
Dům Žáka byl jednopatrový dům s verandou, v zadní části byla velká okna
s množstvím okenních tabulek. Dům byl obehnán plaňkovým plotem, který byl
rovněž barevně pojednán. Na fasádě domu vedoucí k silnici byla mezi okny
malba představující vůdce selského povstání Jana Kozinu s bílým praporem v
rukou. Pod okny byly menší obrazy představující krajiny s horami, mořem a
loděmi. Na čelní zdi domu vedoucí do zahrady byla největší Žákova malba
vůbec. Zpodobňovala Jana Žižku na bílém koni s palcátem v ruce. Žák Žižku
zasadil do krajiny se stromy a středověkým hradem. K husitům choval Žák
sympatie, to je patrné jak z této malby tak z maleb ve světnici domu. Zde je
nejlepším zdrojem informací film Dům radosti. V jedné scéně filmu Žák
83
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popisuje výjevy na stěnách svého domu. Na skříni byl opět Žižka vyčkávající na
povstání a o kus dál byly další husitští bojovníci. Světnice byla pomalovaná
včetně oken, to způsobovalo šero dokonce téměř tmu, která byla v domě. Kollár
popsal světnici domu takto: „Dojem temna byl způsoben tím, že veškeré zdi,
nábytek, rámy oken, dveří a prostě všechno bylo pomalováno a malby byly
převážně tmavé. V místnosti vládl pracovně provozní nepořádek a byla dosti
přeplněna…Interiér působil divoce, vzbuzoval neklid.“ 85 Barva převládající
v interiéru domu byla temná modř přecházející v některých místech do sytě
zelené. Na tomto podkladě se zjevovala Žákova fantaskní krajina s historickými
i smyšlenými výjevy. Schodiště se skleněnou stěnou vedoucí do patra bylo
pomalováno portréty historických osobností. Vrchní část domu Žák pojal
v podobném výtvarném duchu jako přízemí.
Václav Žák stejně jako ostatní tvůrci art brut tvořil samostatně a v ústraní.
Každý z autorů art brut se svou tvorbou vypořádává zcela osobitým způsobem.
Paralely mezi tvůrci se proto dají pozorovat z několika málo hledisek. Tím je
například přístup a důvody vedoucí k tvorbě, hlavní motivy zobrazení a
výtvarného vyjádření a použitý materiál. U tvůrců art brut ve většině případů
nedochází k posunu v tvorbě ve smyslu jejího vývoje. U mnoha tvůrců art brut
není známo zda trpěly duševní chorobou, přesto že některé znaky jejich
výtvarného projevu tomu nasvědčují.
Hlavním rysem tvorby Žáka je nutkání pomalovat vše co ho obklopuje v jeho
přirozeném, domácím prostředí. Tento rys zpozoroval Vinchon u maniaků,
Nádvorníková přisuzuje Žákovu dílu schizoidní rysy. Kromě Žáka malovali na
stěny svých domů popřípadě na nábytek i Marie Janků, Marie Kodovská,
Františka Kudelová a Anna Ličková. Zpříjemňování si svého domova je tedy
mezi československými tvůrci art brut dominantou především žen. Žák je
v tomto ohledu jediná mužská výjimka v tomto prostředí.
Marie Janků (1891-1975) začala malovat ve svých sedmašedesáti letech. Žila
podivínským životem, často utíkala na několik dní do lesů, trápil ji pocit
neštěstí a smutku. Malovala nekonvenčním způsobem svými prsty, dlaní nebo
dřívky a vším co měla po ruce. Do barev přidávala stolní olej. Ze všeho nejdříve
si pomalovala stěny svého domu, aby si ho zpříjemnila a nebyla sama. Nad
pelest postele namalovala květy, podobné těm na lidových truhlách. Ke
květinovým výjevům později přidala domy a začala tak vytvářet své fantaskní
krajiny. V případě nouze malovala i na prostěradla a zbytky látek. Tkáč
s Pohribným popsali tvorbu Janků takto: „Malování bylo pro Janků cestou ke
krásnějšímu, k něčemu co ji odepřel život. Mluví se skalisky a s jezery, rozumí
si se stromy, s těmi dívčími, košatými a kvetoucími, i s těmi plaménkovitými,
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mužskými, jež její svět obývají jako bytosti. Ve svých obrazech našla Marie
Janků moudrost světa vykoupení.“ 86 Janků také malovala na sklo, její výtvarný
projev je vyprávěcí. Sama autorky se svými díly hovořila. Janků používala na
rozdíl od Žáka tlumené tmavé barvy. Těžiště tvorby Janků spočívá
v ornamentálnosti. Výjevy domů se ztrácí pod květinami a listy. Stejně jako u
Žáka je v díle Janků patrná absence figury. Pokud se u Janků objevuje, je tomu v
podobě tmavé siluety. Jiné znázornění postavy je u ní výjimečné. Nádvorníková
říká: „Na pomezí s narativně naivním projevem se nacházejí…i obrazy Václava
Žáka a Marie Janků. Příklon k lidové malbě na sklo a olejomalbě…by odpovídal
spíše tomuto založení jejich tvorby, avšak podivínský život obou i některé
obrazy naznačují pocitové ukotvení ve sféře vidin nikoliv naivních.“ 87 Tvorba
Žáka a Janků si je podobná v aspektech nutkání tvořit a přetvořit svět kolem
sebe. Oba měli k tvorbě stejné důvody, pramenící především z těžkého života a
osamělosti. Výtvarný projev Žáka i Janků se liší jak v barevnosti, tak v míře
exprese provedení. Janků nevpouští do svých maleb vymyšlené nebo historické
osobnosti, místo toho vytváří ornamentální spleti ptáků a květin. Domy v díle
Janků jsou provedeny s mnohem větším důrazem na detail, než tomu je u Žáka.
Linie se v díle Janků neobjevuje, přechody, objemy a tvary vytváří na rozdíl od
Žáka především barvou. Marie Janků a Václav Žák byli společně představeni na
výstavě v Klubu Mánes roku 1963. A také na výstavě Naivní umění
v Československu roku 1964.
Marie Kodovská (1912-1992) měla stejně jako Žák handicapovanou pravou
rukou, malovat začala v padesáti letech. Kodovská se tvorbou vypořádávala
s nevydařeným manželstvím. Tvorba Kodovské je negativně ovlivněna jejím
synem, který ji radil a nutil do experimentů např. tvorbu koláží. Míra autenticity
projevu se tak značně snižuje. Přesto je řazena mezi naše přední představitelky
art brut. Z počátku své tvorby malovala hlavně emailem na sololit, také na sklo,
i nábytek a stěny ve svém domě. Nádvorníková píše: „Její expresivní vize mají
paranoidní povahu (všudypřítomné oči), někdy jsou živeny dojmy z pohádek i
událostí současných, včetně těch z velkého světa.“88 Obrazy Kodovské jsou
často doprovázeny autorskými texty nebo básněmi. Kodovská nejčastěji
pracovala tuší, ale i pastely. Používanými motivy v jejím díle jsou ornamenty,
ale také kytice a figurativní výjevy. Kodovská ke svým malbám vymýšlela
legendy, kterými upřesňovala symbolický význam svých prací. Zde můžeme
nalézt stejný rys s dílem Žáka. Žák měl rovněž utvořenou představu o tom co za
příběh se odehrává v jeho obrazech. Nádvorníková k tvorbě Kodovské
poznamenává: „Paranoidní představy a ambivalentní významy jsou tu velmi
podstatné, důležitý je i sám proces malby, který je postupnou realizací touhy,
zhmotněním naléhavé představy, jež nabývá konkrétní podoby až právě
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v průběhu malování.“89 Některé obrazy Kodovské mají expresivní barevnost,
stejně tak jako u Žáka, způsob malby a náměty v dílech jsou však rozdílné.
Žákova expresivní poloha se odvíjí od způsobu práce s barvou, kterou nanáší
divokými tahy. Práce Kodovské se oproti Žákovi vyznačuje pečlivým
provedením. Kodovská si dává v kresbě tuší záležet na věrné zobrazení detailů.
Žák se ve svých obrazech detailům věnuje jen zřídka, kresbu nevyužívá ve svém
díle vůbec. V motivech, které vytvářela na nábytek a zdi svého domu se opakují
ornamentální náměty. Výjevy na stěnách vytvářela pouze v některých částech
domu a to v omezených plochách. Byly vyvedeny na bílou omítku, nikoli jako u
Žáka na barevný podklad.
Františka Kudelová (1911-1997) od mládí tíhla ke křesťanství a stala se řádovou
sestrou. Ve svých čtyřiceti letech byla hospitalizovaná v psychiatrické léčebně
v Kroměříži, kde strávila celý zbytek života. Nikdy se nepodařilo určit její
přesnou psychiatrickou diagnózu.V léčebně se začaly projevovat její výtvarné
sklony, malovala každodenně. Kudelová také malovala na nábytek, který měla
k dispozici. Výtvarný projev Kudelové byl založen na nefigurativních výjevech.
Výjimkou je zobrazování Měsíce, Slunce, ptactvo nebo andělé. Používala silně
expresivní gestickou malbu se zářivými barvami. Jednotlivé dlouhé a prudké
tahy štětcem pokrývají většinou celou plochu obrazu. Nádvorníková
k tematickému okruhu námětů Kudelové říká: „Zvláštní okruh tvoří vize oblak,
které jsou jakoby hmotnými kusy kosmické materie kontrastních barev.
Konkrétní předmětné symboly…, představují u Františky Kudelové konstantní
součást jejích opalizujících, rozvlněných ztracených rájů, které někdy
připomenou i výtvory naivního umění.“90 Žáka s Kudelovou spojuje opět
obsesivní potřeba vytvořit si lepší prostředí kolem sebe prostřednictvím
pomalovávání předmětů denní potřeby. Výtvarná forma Kudelové se od Žáka
liší především různobarevnými tahy, které se překrývají. Žák používá vždy
velké ploch jedné barvy. Na jedné židli pomalované Kudelovou, je rozdíl ihned
patrný. Žák pojednává plochu jako celek, který musí zaplnit bezezbytku, v jeho
dílech se nevyskytují bílá místa. Kudelová pomalovala sedátko motivem ptáka,
židle je jinak bez maleb.
Anna Ličková (1895-1979) začala malovat ve svých osmapadesáti letech. Začala
tvořit pod vlivem silného nutkání, pomalovávala vše kolem sebe včetně záclon,
nábytku, okenních rámů a skel. Na okenních sklech vytvářela především
květinové ornamenty. Ve své tvorbě se inspirovala skutečnými vzpomínkami
z dětství. Na jejích obrazech jsou scény z vesnického života, které jsou někdy
nesystematicky rozmístěny po ploše obrazu a vytvářejí zdánlivě roztříštěný
celek. Klade vedle sebe scény s rybáři, pasení hus a další venkovské výjevy.
Ličková barvy nemíchá a nanáší je z tuby rovnou na podklad. Způsob práce
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s barvou i vytváření kompozic je totožný s Žákem. Na rozdíl od Žáka Ličková
věnuje velkou pozornost detailům. Tkáč a Pohribný se vyjádřili o tvorbě
Ličkové takto: „Postupně jde od detailu k celku, zaplňuje prázdná místa, větší
plochy maluje nakonec. Kvůli lepšímu vyjádření myšlenky vystřídá na obraze i
několik scén, které jsou úplně ekvivalentní. Při takovém motivickém
nahromadění výjevů chybí často orientace postav, které mají být v určitém
dějovém vztahu, jsou zařazeny zdánlivě samostatně, nezávisle. Mají však
celkem konkrétní funkci. Jsou scénickým rámcem děje, který je
diferencovaností a fantastičností scénické výpravy ještě víc zdůrazňovaný. „ 91
V malbách na předmětech a stěnách bytu Ličkové se objevovaly stejné motivy
jako na obrazech. Vytvářela na rozdíl od Žáka malby na stěny jen v malém
měřítku. Díla Ličkové a Žáka byla společně představena na výstavě Naivní
umění v Československu a na 1. trienále insitního umění v Bratislavě.
Unikátem na našem území je dům Portmoneum v Litomyšli. Josefa Portmana si
nechal vyzdobit svůj dům Josefem Váchalem. Váchal výtvarně zpracoval celý
interiér stavby včetně nábytku. Paralela s Žákem vzniká v pojetí domu jako
neomezené plochy, kterou je nutno celou zaplnit malbami. Dále se nabízí
srovnání s tvorbou Jana Křížka. Křížek si ve Francii postavil malý, dřevěný
domek, který vlastnoručně vyzdobil malbami. Veškeré Vybavení je Křížkova
práce a dům je tak plný zajímavých detailů např. vyřezávané a malované držáky
na zubní kartáčky. Učinil tak v době, kdy s vlastní výtvarnou prací, až na
výjimky skončil. Tento dům je tak Křížkovo poslední velké dílo. Přetváření
svého nejintimnějšího prostředí lze nalézt i u profesionálních umělců. Jedním
z nich je Kurt Schwiters, který ve dvacátých letech započal sérii projektů
Merzbau. Schwitters programově přetvářl svůj ateliér. Pomocí různých
předmětů deformoval pevnou strukturu prostoru. Do místnosti mimo jiné
zakomponoval i malované dřevěné reliéfy. To co Schwiterse vedlo k tomuto
přístupu k architektuře byla jak píše Foster: „Soustředěnost na problém
hmatatelnosti a tělesné zkušenosti ve vztahu k uměleckému dílu.“92
Žák byl za svého života objeven několika soukromými sběrateli a také
veřejnými institucemi. Prvně měl možnost vystavit svá díla na výstavě
amatérských výtvarníků v Unhošti roku 1952. Tedy téhož roku, kdy s tvorbou
začal. O rok později krátce reflektuje tvorbu Žáka Karel Šmrha článkem
v Lidové demokracii s názvem Dílo lidového výtvarníka. Šmrha v dobovém
duchu na Žákově tvorbě oceňuje především obnovení staré lidové tradice
„malířů skleněných obrázků“.
V roce 1962 Žák vystavoval obrazy v divadle Na zábradlí. Na počátku
šedesátých letech se zde občas konaly výstavy tvorby neškolených tvůrců např.
91
92

46

TKÁČ-POHRIBNÝ 1967,140.
FOSTER 2007, 210.

Marie Janků také v roce 1962. Roku 1963 se Žák účastnil výstavy Samoukové a
lidový výtvarníci Klubu výtvarníků Mánes. S kolektivem autorů vystavoval na
výstavě Naivní umění v Československu v brněnském Domě umění téhož roku.
K této výstavě zaznamenal Kollár příhodu, která Žáka ovlivnila natolik, že
později odmítl účastnit se výstav a nakonec přestal vystavovat úplně. Žák byl
pozván na zahájení výstavy a byl mu přislíben nocleh. Bydlení však ve
skutečnosti nebylo zajištěno a Žák musel strávit celou noc na nádraží.
O rok později byla táže výstava pořádána v paláci Kinských v Praze a posléze
v Ostravě. Organizátorem výstavy byl Pohribný, který sepsal úvodní text
výstavního katalogu. Člení tvorbu vystavovaných autorů do skupin podle
charakteristických výtvarných znaků v jednotlivých dílech. Jsou to skupiny
idyliků, tradicionalistů, expresionistů z měst a fantasů. Do poslední skupiny řadí
tvorbu Žáka, Janků a Schmidtové. Tito autoři mají dle Pohribného silný vztah
k tradici pohádek a zkazek: „Ovšem je to vztah dosti osobní, kde teprve vlastní
rozpomínky a želání rozněcují tvary a barevnost…V prostotě vysnil Václav Žák
tajemné hrady a jezdce, neznámá města s mohylami a přístavy. Paranoicky
stupňovaná vise zachvátila obrysy věcí a hnala barvy k pekelnosti.“93 V roce
1966 byl Žák zastoupen na výstavě 1. trienále insitního umění v Bratislavě. Zde
byl Žák za svého života představen vůbec naposled. Žádných dalších výstav se
nezúčastnil. Vystavování svých děl nepředstavovalo pro Žáka žádný smysl a
proto se tím už více nezabýval.
V šedesátých letech musel zanechat své profese sběrače kůží, protože už mu na
ní nestačila fyzická síla. V té době se nadchl pro psaní románů. Ke konci
sedmdesátých let ho zasáhla hluboká osobní i tvůrčí krize. Žák neunesl
v posledních letech života výsměch okolí a všechny venkovní i vnitřní zdi zabílil
latexovou barvou, ušetřena zůstala jen spodní světnice. Tento čin jasně
dokresluje stupeň zoufalství v jakém se Žák musel nacházet. Nikdo pro něj
neměl pochopení a dle Kollára mu velice ublížilo, že o jeho dům nejevil nikdo
zájem. Žák jej nabízel i Kollárovi samotnému a také unhošťskému muzeu.
Nejvíce ho však zasáhla urážka od domnělého syna. Kollár říká: „Nevěděl jsem,
že by měl nějakého potomka. Nikdy o tom nehovořil. Nyní mi řekl, že v mládí
prý měl techtle-mechtle s nějakou slečnou s Unhoště a její dítě považoval za
své…Když se ale Václav Žák někde zmínil, že chce tomuto nemanželskému
synovi odkázat dům se vším všudy co v něm je, tento chlapisko přišel rozčilen
za ním, vynadal mu, co to povídá za výmysly a pohrozil, že jestli to ještě jednou
někde řekne, že mu rozbije hubu.“ 94 Po této události se Žák stáhl do naprostého
ústraní a začal ničit svá díla. V Žákovo dopise adresovaném Konečnému je
zachyceno velké zoufalství panující v Žákovo životě. V dopise z roku 1977 Žák
píše: „Dovolte mi že Vas sklamu pronerozumné občany sem veškeré moje díla
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jako sou romány veškeré výkresy sem spálil a moje obrazy na skle sem
zlikvidoval. Nezlobte se maluji od r. 1952 a dnes sem tak otupělý že je mi vše
jedno nemohl sem sehnat olej. barvy prosil sem leskde ne žádal sem nic
zadarmo všichni se ke mně zachovaly ne dustojně. Vše sem maloval s láskou ale
vydim že je všude faleš a Česká msta proto sem se rozhodl a ne rad že přestanu
malovat obrazy. Dovolte mi laskavě že to zakončim to co by sem chtěl od srdce
na psat to si ne smim dovolit pravda se ne smi psát ani mluvit.“ 95
Zabílené výjevy na fasádě domu začaly postupem času pod vrstvou barvy
prosvítat, ale Žák už netvořil. V posledních letech života měl několik úrazů a
jeho stav se stále zhoršoval. V roce 1984 prodělal cévní mozkovou příhodu.
Odmítal umístění v domově důchodců. Václav Žák zemřel ve svém domě 6.
ledna 1986.
Po jeho smrti neprojevoval o dům dlouho nikdo zájem. V současnosti je
v soukromém vlastnictví. Nový majitelé dům zcela přestavěli. Zdi, kde byly
dříve Žákovo malby byly probourány a jsou tam v současnosti vestavěna nová
okna. Z „domu radost“ se stal obyčejný řadový domek.
V době po Sametové revoluci a nastolení demokracie se rozvinuly zájmy
teoretiků různými dříve nemyslitelnými směry. Největší přehlídka domácích i
zahraničních tvůrců art brut proběhla v roce 1996 a byl na ní dvěma díly
zastoupen i Václav Žák. Další významnou událostí byla roku 2008výstava Art
brut v českých zemích. Tato výstava zaměřující se jen na české autory bohužel
tvorbu Žáka opominula a nebyl tedy zařazen ani do katalogu k výstavě.
Jak již bylo řečeno Žák za svého života mnoho děl zničil. Zachovala se díla,
která prodal ještě před osobní krizí, kterou prodělal a také díla, která před
zničením ušetřil. Pozůstalost Žáka spravuje Melicharovo vlastivědné Muzeum
v Unhošti. Žák si přál aby jeho dílo připadlo muzeu. Muzeum vlastní na sto
Žákových maleb na skle a plechového Krista z filmu Dům radost. Bohužel
muzeum nedisponuje dostatečnými finančními prostředky na uskladnění děl.
Některé malby se proto nacházejí ve velmi špatném stavu. Obrazy jsou
poškrábány a některé dokonce rozbity čekají na slepení. Představitelé muzea
neuvažují o možnosti Žákovo dílo vystavit, právě z důvodu nedostatku financí.
Žákovo díla jsou také ve sbírce naivního umění Severočeské galerie výtvarného
umění v Litoměřicích. Žák je zde zastoupen dvanácti obrazy, jsou to např.
Krajina s parníčkem, Krajina s vlky aj. Z oficiálních institucí je to vše. Ostatní
Žákova díla jsou v rukou soukromích sběratelů. Sedm Žákových děl vlastní
Anton Kollár např. Vzpomínka na hospodu U Kalicha, Paneláky, Havrani v letu
aj. Soukromí sběratel Pavel Konečný vlastní ve své sbírce dvě Žákova díla.
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3.2 Eva Fuková, Bohumil Hrabal a Evald Schorm
Václav Žák se dostal do povědomí širší veřejnosti vzhledem k jmenovaným
výstavám a také díky některým významným představitelům tehdejší české
kultury. První osobností, která si Žáka všimla, byla Eva Fuková. Fuková patřila i
se svým manželem Vladimírem Fukou do okruhu Skupiny 42. Ve svém díle
Fuková zachycuje, jak řekla: „konfrontační setkání absurdity s realitou“96
V roce 1955 Fuková vyfotografovala Žáka i s jeho matkou Annou v prostředí
jejich domu. Snímky nesou název Matka a syn. Fotografie byly pořízeny v zadní
části domu. Žák stojí s matkou vedle vysazených pomalovaných dveří.
Z fotografie je patrné naaranžování scény. Fuková chtěla zachytit Žáka v jeho
prostředí, ale pro tmu v domě byl nejspíš zvolen exteriér. Dveře které dominují
celé fotografii byly dveřmi ze světnice domu. Žák s matkou zachyceni ve své
realitě ilustrují onu absurditu doby. Padesátá léta znamenala pro profesionální
umělce omezení v tvorbě. Tato realita doby je zde postavena vedle světa umělce,
který tvoří v ústraní a zcela bez vnějšího omezení.
Fuková se znala s Vladimírem Boudníkem a Bohumilem Hrabalem. Je možné,
že to byly právě snímky Fukové, které inspirovaly Hrabala a daly podnět k
vzniku postavy pana Nulíčka, která se objevila v Hrabalově knize Pábitelé
(1964). Nulíček se vyskytuje v povídce Bambini di Praga 1946. Povídka se
skládá z devíti kapitol a každá pojednává o jiné osobě. Hlavními osobami
příběhu jsou dva pojišťovací agenti pan Bucifal a Antonín Uhde. Hrabal v
jednotlivých kapitolách popisuje pracovní činnost těchto pánů a staví je
do konfrontace s různými typy lidí. V páté kapitole přicházejí do domu Nulíčka
a jeho matky. Hrabal v textu vykresluje osobnost Žáka v reálné podobě. V
pasážích, kde Nulíček mluví a popisuje své obrazy lze rozpoznat stejný typ
mluvy a myšlení, jaký lze vyčíst z dopisů psaných Žákem.
Příběh začíná příchodem pojišťovacích agentů k domu. Hned si všímají
obrovského bílého koně na zdi a vstupují do roztržky mezi Nulíčkem a kočím,
jehož kůň byl použit jako model pro obraz. Kočí je s výsledkem nespokojen a
odjíždí. Nulíček na něj volá: „Blbouni!... dyk to maluju jen a jen kvůli vám!
Vyřiď všem kočím a šoférům, že jsem to udělal proto, aby se měli už z dálky na
co koukat. A večer že bude svatej Václav vosvětlenej zespoda jak Hradčana!“ 97
Agenti výjev pozorují a pan Bucifal začíná silně agitovat na uzavření pojistky.
Nulíček vede agenty do domu.
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Hrabal dále s velkým naturalismem vypodobňuje dvůr, kterým procházejí.
Popisuje plot s rozpáranou kozou a další výjevy, které působí až hrůzně. Nulíček
k výjevu říká: „Víte, co jednou musím namalovat? Poslední soud všech bílejch
koz, co sem kdy podřízl! Ale kde seženu tolik běloby?... poslední soud koz. A já
budu v něm stát zprostředka s tímhle nožem.“98 Pan Bucifal nadále hovoří o
pojištění, zatímco Uhde zvaný v povídce Tonda se začíná zajímat o malby. Je
okouzlen natolik, až se mu zatočí hlava. Nulíček ho začne provádět po domě a
vysvětluje smysl výjevů. V knize jsou popsány skutečné malby z Žákova domu:
„Tohle to je pánové variace na ty drahý lidský ručičky, ty drahý lidský ruce!
Tady jede vlakem kluk za holkou a veze jí kytku růží. Tady ho vidíte, jak stojí,
jednou rukou se drží rukojeti vagónu, ve druhý třímá kytici. A tady seskakuje,
ale noha, jak vidíte, se mu smeká a mladík padá pod kola. Tady prosím jedno
kolo mu ujelo tu ruku, ve který drží ty kytky. A jeho snoubenka, jak vidíte
v pozadí, zvedá ruce.“99 Figurativní motivy byly v díle Žáka výjimečnými,
přesto v knize vystupují do popředí i v jiných popisech. „A zdi kuchyně se leskli
jako sluj. Smutní muži líbali těhotné ženské, v pozadí se trkali bílí voli, nad
postelí mladá žena klečela a prala ve vodě potoka dršťky a podle vrbiček ujížděl
muzikant a přes ramena měl řemenem připoutaný helikón.“ 100 Tento výjev se
v Žákovo světnici nacházel a shoduje se s Hrabalovým výkladem. Pouze detaily,
které Hrabal popisuje (vrby, drštky, helikón) nejsou z obrazů čitelné. Hrabal si
je mohl domyslet, stejně tak mu mohl výjevy osvětlit Žák. Nulíčkova matka
hraje v povídce úlohu jakési ochranitelky. Syna brání před naléhavým
Bucifalem, naproti tomu Uhdemu ochotně ukazuje synovy výtvory na skle
s křesťanskou tématikou. Obrazy se nezachovaly, dle knihy zpodobňovaly
příběhy ze života svatých např. sv. Antonína nebo sv. Dominika.
V povídce se vyskytuje i fiktivní prvek. Je jím tehdy ještě neexistující dílo
plechového Ježíše Krista v plavkách. Tento Kristus byl o pár let později vyroben
Žákem pro filmovou povídku Dům radosti a dnes je uložen v unhošťském
muzeu i s Žákovým věnováním na zadní straně. Povídka končí odchodem
agentů z domu.
Bohumil Hrabal se tématem neškolených tvůrců zabýval v textu Naivní malíři
(1977). Text napsal z podnětu Pavla Konečného a v roce 1982 byl zařazen do
Hrabalovy knihy Domácí úkoly z pilnosti. V textu přisuzuje naivním malířům
nebývalou sílu výrazu: „Nejdůležitější je ta zázračná proměna člověka v malíře,
to neočekávané štěstí, když se nebesa roztrhnou a ruka sama od sebe
zaznamenává poryvy, které přicházejí z duše. Od té chvíle je naivní malíř
posvěcený, má dojem, že vlastně celý minulý život jel vlakem v tunelu, avšak
teď jeho vagón jede překrásnou krajinou, že v naivním plození v krásném našel
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smysl svého života, svůj osud. Tak naivní malíři podávají svými obrazy zprávu
nejen o sobě a o prostředí, které je obklopuje, ale přispívají k tomu, aby se
změnil svět.“101
Hrabalovo dílo se stalo od počátku šedesátých let předmětem zájmu filmových
tvůrců. První filmově adaptací Hrabalovy knihy byl film s názvem Perličky na
dně. Film byl poskládán z šesti povídek od šesti různých tvůrců. Povídky byly
vzaty z knih Pábitelé a Perličky na dně. Film obsahuje povídky Smrt pana
Baltazara, Podvodníci, Dům radosti, Automat Svět, Romance a Fádní
odpoledne. Na filmu pracovali zástupci tzv. nové vlny Jiří Menzel, Jan Němec,
Evald Schorm, Jaromil Jireš a Věra Chytilová. Schorm měl původně zpracovat
třetí novelu Římská orgie, ale nakonec si vybral povídku pátou. Jednotlivé filmy
jsou natočeny černobíle mimo Dům radosti. Jelikož se jedná o výtvarný námět,
rozhodl se Schorm natočit film v barvě. Kameramanem snímku byl Jaroslav
Kučera. Kučera pracoval na filmu Až přijde kocour a měl tedy zkušenosti
s možnostmi barevného filmu. Na výsledném scénáři spolupracoval Schorm
s Hrabalem. Společně původní text upravili do filmové podoby. Hrabalova
literární předloha se odehrává v roce 1947, ale Schorm ji zasadil do neurčitého
časového rámce, kde, jak řekl Bernard: „se stýká realita roku 1947 s realitou
roku 1964 v krajině naivní pohádkové fantazie.“ 102 Filmové obsazení bylo:
Nulíček (Václav Žák), Antonín Uhde (Ivan Vyskočil), Bucifal (Antonín
Pokorný), Nulíčkova matka (Josefa Pechlátová) a muž se psem (Bohumil
Hrabal). Hrabalova předloha je v jádru zachována, upraveny a zkráceny byly
hlavně dialogy.
Úvodní záběr snímku je pojatý dramaticky a výtvarně. Ve sněhu jsou postaveny
Žákovy malby na skle. Čistě bílé pozadí v kombinaci se zářivými barvami
vytvářejí surreálnou kompozici. Výjev je doplněn dramatickou hudbou stejně
jako celý film. Bernard dodává: „Varhanní hudba tu exponuje fenomén
imaginace a umění.“ 103 Schorm staví do konfrontace fantaskní svět Nulíčka se
světem reálným, zpodobňovaným agenty pojišťovny. Bernard píše: „Schorm
zdůrazňuje nadčasovost upřímné tvorby ve smyslu její stálé přítomnosti po dobu
existence lidstva a časovou nepřízeň takové tvorbě. Zdůrazňuje její katarzní
charakter, význam fantazie a poezie pro lidský život, a na civilizačních jevech
(spartaky, rádio, pojišťovák Bucifal) odsuzuje ryze prakticisní, spotřební přístup
k životu a k lidem, lež a manipulaci.“ 104 Schorm se snažil co nejvěrněji
dokumentovat realitu. Tímto přístupem bylo docíleno autentického zachycení
Žáka v jeho prostředí. Velká část filmu se věnuje zachycení domu z vnějšku i
v interiéru. Schorm používá zpomalené záběry, rychlé sledy scén za sebou, ale i
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detailní záběry na jednotlivé výjevy ze zdí domu. Tyto prvky vnášejí do filmu
snovou imaginaci a pocity nevšednosti. Jedním z ústředních motivů filmu je
hromadná havárie rudých spartaků na křižovatce. Tato scéna se v knize
nevyskytuje,ale ve filmu představuje vyvrcholení. Nulíček se svou matkou
postaví na křižovatku kříž s plechovým Ježíšem Kristem v pruhovaných
plavkách. Poté se schovají a pozorují, co se bude dít. Po shlédnutí automobilové
nehody i s Kristem podpaží odcházejí do lesa.
Film Perličky na dně byl uveden v roce 1966. Následně získal několik
mezinárodních ocenění. V českém prostředí byl spíše kritizován. Například Jan
Dvořák v recenzi na film napsal: „… to co nás v povídkách při četbě vzrušovalo,
působí ve filmu najednou zdlouhavě. To se týká všech tvůrců… Schorm…
učinil dialog pouhým vysvětlujícím (až komentátorským) prostředkem, čímž
oslabil pábitelské vyznění této skladby…“105 V jiných recenzích byla nad
ostatními vyzvedána filmová povídka Dům radosti, právě pro věrné přenesení
„pábitelství“ na plátno. Švanda napsal: „Nejhrabalovštější je asi … Dům radosti.
Jestliže režisér interpretuje zavilého malíře a jeho stařičkou matku jako bytosti
polopohádkové, jež se pohybují na hranicích běžné reality, pak postihl jeden
z kořenů hrabalovského světa…“ 106
Pro Žáka nemělo natáčení žádný větší dopad. Po uvedení filmu se těšil dva roky
vzedmutí zájmu, ale po roce 1968 už si na něj vzpomněl málokdo. Žák sám byl
dle Kollára: „zklamán chováním filmařů.“107 Údajně mu ukradli několik obrazů
a za účinkování mu prý zaplatili velice málo. Přesto se k filmu vázala pro Žáka i
jedna příjemná vzpomínka. Byl pozván do restaurace U Kalicha, kde se sešel
s Hrabalem, Boudníkem, Chocholou a dalšími. Jako památku na setkání si
nechal podepsat pivní tácek všemi přítomnými. Tento artefakt poté
zakomponoval do obrazu se svou typickou krajinou a připojil nápis: Neprodejný
památka.
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Závěr
Tato práce se zaměřuje na osobnost Václava Žáka, jeho život a tvorbu. Po
úvodním popsání života a impulsům, které ho přivedly k malování, následuje
část věnovaná tvorbě samotné. V současnosti jsou jeho díla veřejně přístupná jen
na jednom místě a to v Litoměřickém Muzeu. Jedním z cílů práce bylo přiblížit
tvorbu Žáka podrobněji, než jak je možné například v této instituce. Bližší
pohled na Žákova díla ukázal jeho pohybování se mezi dvěma rozdílnými světy
zobrazování. Jedním je svět narativní např. smyšlené příběhy na zdech jeho
domu plné figurálních výjevů . Tím druhým je svět fantaskní až snový a to
například tehdy, když zobrazoval liduprázdná města namalovaná sytými
barvami.
Dále je v práci popsáno několik obrazů, které se nějakým způsobem vymykají
z obvyklých schémat jeho tvorby. Žákova tvorba se skládá z množství děl
vyvedených olejem na skle, druhou část tvorby představuje jeho dům, který celý
výtvarně pojednal. Po tvorbě na skle a popisu Žákova domu je porovnáván
s dalšími autory art brut, kteří měli také nutkání přetvořit svůj dům či byt. Žák se
v šedesátých letech stal předmětem zájmu některých představitelů
československé kultury. Této oblasti se práce také krátce věnuje a snaží se
přiblížit pojetí a způsob zakomponování Žáka do své tvorby. To se týká Evy
Fukové, Bohumila Hrabala a Evalda Schorma. Vzhledem ke skutečnosti, že
Žákův dům je v současnosti zničený, přispěli tito autoři k zdokumentování
tohoto jedinečného objektu.
Hlavním cílem této práce bylo především pomocí dostupných pramenů zjistit co
nejvíce o životě a tvorbě Žáka. Nejdříve bylo blíže pohlédnuto na tvorbu olejem
na skle. Po porovnání více jak stovky takto provedených děl bylo možné
vypozorovat hlavní rysy Žákova díla. Hlavním předmětem zkoumání se stala
námětová složka děl. Na více než polovině obrazů tvoří hlavní námět město.
Město jako soubor budov bez lidí a bez známek života. Mimo náměty měst se
dále v tvorbě objevují portréty, fantaskní krajiny nebo zátiší. Dílo Žáka je
charakteristické především svou expresivní polohou, která se projevuje jak
v používaných barvách, tak ve způsobu práce s nimi. Barva byla pro Žáka
východiskem a pomocí ní vyjadřoval nálady obrazů. Při bližším pohledu na
zpracování domu Žáka bylo zjištěno, že na rozdíl od motivů na skle, kde se lidé
vyskytovali jen zřídka, naopak na stěny svého domu maloval osoby často.
Během prvního pohledu na další československé autory art brut, kteří si
pomalovávali své domy, upoutá fakt, že se ve všech známých případech jedná o
ženy. Všechny zmiňované autorky malovaly malé výjevy do různých částí svých
příbytků, pouze Žák dotáhl v tomto smyslu svou posedlost do krajnosti.

53

Primárním cílem této práce bylo osvětlit dílo Václava Žáka na pozadí událostí
z jeho života. Při dalším bádání o Žákovy by bylo přínosem pokusit se zjistit,
zda netrpěl nějakou formou duševní choroby. Pomocí vybraných děl, která
charakterizují určité polohy tvorby Žáka, jsem se snažila ukázat jeho tvorbu a
přístup k výtvarné činnosti jako takové. Práce by v tomto směru měla sloužit
jako odrazový můstek pro další možné bádání, jak v oblasti art brut, tak
osobnosti Žáka. Díky unhošťskému muzeu jsem měla možnost vidět několik
desítek jeho děl, což posloužilo jako dobrý základ pro pochopení principu jeho
malby a podmalby na skle. Také bylo možné vypozorovat hlavní náměty,
kterými se Žák zabýval v některých případech po celé své tvůrčí období. Žákův
dům sám o sobě by si zasloužil větší pozornosti, než mu zde byla poskytnuta.
Vzhledem k tomu, že se nezachoval, bude v případě dalších výzkumů nutno
detailně prozkoumat fotografie a filmové záběry, na kterých dům figuruje.
Mnohým zajímavým umělcům z řad art brut se zatím nedostalo takové
pozornosti, jakou by si zasloužili. V mé bakalářské práci jsem se snažila popsat
tvorbu a život právě takového autora, a tím přispět do celkové problematiky
tvůrců art brut v českém prostředí.
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52. Úvodní scéna z filmové povídky Dům radosti, 1964.

53. Václav Žák před svým domem, záběr z filmové povídky Dům radosti, 1964.
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54. Dům Václava Žáka, záběr z filmové povídky Dům radosti, 1964.

55. Čelní strana domu, záběr z filmové povídky Dům radosti, 1964.
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56. Spodní světnice domu, záběr z filmové povídky Dům radosti, 1964.

57. Dveře světnice, detail, záběr z filmové povídky Dům radosti, 1964.
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58.Stěna domu, detail, záběr z filmové povídky Dům radosti, 1964.
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60. Horní patro domu, záběr z filmové povídky Dům radosti, 1964.
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