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Abstrakt  

Diplomová práce „Insitní umění v Československu“ pojednává o historickém a teoretickém 

vývoji insitního umění v Československu. V teoretické části je pozornost věnovaná vývoji 

teorie a terminologie insitního umění a jeho vztahu k jiným uměním. Pro komplexnost 

práce je reflektován historický vývoj ve světě a následně historie insitního umění 

v Československu. Hlavní část diplomové práce je zaměřená na dva projekty Slovenské 

národní galerie. Prvním je pořádání mezinárodní výstavy Trienále insitného umenia, která 

měla celkem tři ročníky a konala se v letech 1966 až 1972 v Bratislavě. Druhým 

projektem, který měli organizátoři trienále na starost, bylo vydávání Bulletinu INSITA, 

který je pro tuto práci stěžejním zdrojem informací. Součástí práce jsou také rozhovory 

s teoretičkou umění Katarínou Čiernou a sběratelem umění Pavlem Konečným, získané 

metodou orání historie, které cenným způsobem doplňují informace získané z literatury, 

archivních pramenů a dobového tisku. 

 

Klíčová slova: insitní umění, Trienále insitného umenia, Bulletin INSITA, Štefan Tkáč, 

naivní umění, Československo, Bratislava, Insitafilm 

 

Abstract 

The diploma thesis ”Czechoslovak insite art” deals with the topic of the historical and 

theoretical development of insite art in Czechoslovakia. In the theoretical part attention is 

paid to the development of the theory and terminology of insite art and its relation to other 

kinds of art. To provide the richer and highly complex description the thesis also reflects 

on the historical development in the world and the history of insite art in Czechoslovakia 

too. The main part of the diploma thesis focuses on two projects of Slovak National 

Gallery. The first project is an international exhibition ”Trienále insitného umenia” which 

took place three times between 1966 and 1972 in Bratislava. The second project which the 

organizers of the exhibition made was publishing of ”Buletin INSITA” which has become 

an crucial source of information for this diploma thesis. The next part of the diploma thesis 

consists of interviews with Katarína Čierna, an art theorist, and with Pavel Konečný, an art 

collector. The interviews were made by methodology based on oral history which 

completes and supplements information from literature, archival sources and contemporary 

press. 

 

Keywords: insite art, Trienále insitného umenia, Bulletin INSITA, Štefan Tkáč, naive art, 

Czechoslovakia, Bratislava, Insitafilm  
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1. Úvod 

Předmětem diplomové práce je fenomén neškoleného umění, pro které teoretik výtvarného 

umění Štefan Tkáč vymyslel nový termín „insitní umění“. Jedná se o specifickou kategorii 

výtvarné tvorby, která ve světě byla a stále je označovaná nejčastěji jako naivní umění. 

V první kapitole je hlavním předmětem zájmu teorie insitního umění, včetně nové 

terminologie zavedené Štefanem Tkáčem. Autor této práce se ztotožňuje minimálně 

s terminologickou částí Tkáčovy teorie, a proto v průběhu práce využívá termín „insitní“. 

V další kapitole je pozornost zaměřená na insitního umělce, přičemž jsou zodpovídány 

otázky typu: jaká je charakteristika insitního umělce, proč a jak tvoří nebo jaký má vztah 

k jiným uměním. Po dvou kapitolách zabývajících se spíše teorií insitního umění následuje 

popis historického vývoje. Pro lepší ucelenost tématu tak nechybí nejprve obecnější 

kapitola o světových vývojových tendencích, a poté je pozornost upřena na dění 

v Československu. Výrazný zájem o fenomén insitního umění se v Československu 

objevuje na počátku šedesátých let a eskaluje na začátku let sedmdesátých, přesto je 

reflektováno období jak před eskalací zájmu, tak i po jeho regresi. Následující kapitoly 

jsou zaměřené na výstavní a publikační činnost Slovenské národní galerie (SNG). Přestože 

by mohly být zařazeny do kapitoly „Insitní umění v Československu“, jsou pro svůj rozsah 

a členitost uvedené jako samostatné kapitoly. Důvod, proč je pozornost věnovaná právě 

činnosti SNG, je, že zde pracoval již zmíněný autor teorie insitního umění Štefan Tkáč, 

který se zasloužil o realizaci dvou projektů, pro insitní umění zcela zásadních. První z nich 

byla mezinárodní výstava pořádaná v Bratislavě „Trienále insitného umenia“ (TIU). 

Unikátní výstavy, na které byla vystavena díla většinou insitních autorů z mnoha koutů 

světa, se účastnili také světoví teoretici umění, kteří přednášeli své názory na sympoziích 

trienále. První ročník se konal v letech 1966 a poslední v roce 1972. Druhým důležitým 

počinem Štefana Tkáče a dalších kolegů pod záštitou SNG bylo vydávání teoretické 

publikace Bulletin INSITA. Cílem práce je tedy jednak představit různé názorové tendence 

teorie insitního umění a následně nastínit dějiny insitního umění především 

v Československu. Velká pozornost je věnovaná „Trienále insitného umenia“ a Bulletinu 

INSITA.  

 V rámci vypracovávání diplomové práce jsou použity různé zdroje a prameny, 

přičemž jedním z hlavních je dobová i současná primární i sekundární literatura zabývající 
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se insitním a naivním uměním1. Hlavním zdrojem informací z primární literatury je již 

zmíněný Bulletin INSITA, který byl podroben částečné obsahové analýze. Analýza 

bulletinů má dvojí význam. Tím hlavním je zjištění názorových proudů o insitním umění 

mezi historiky a teoretiky umění v době, kdy Bulletin INSITA vycházel2. Teoretická část 

práce je postavená na výčtu různých názorových tendencí. Nedochází tak k hledání jedné 

teorie jako jediné pravdy, ale spíše komparaci odborných názorů. Jako druhotný produkt 

analýzy bulletinů vznikl přehled obsahů jednotlivých čísel, který ulehčí případným dalším 

zájemcům o insitní umění jejich badatelskou činnost3.  

Reflektován je také dobový tisk, jehož analýza dokáže zodpovídat otázky, které jiné 

zdroje opomíjí. Již samotná četnost výskytu článků o insitním umění vypovídá o tom, jaký 

byl o něj v tomto druhu média zájem a při sledování četnosti v dlouhodobějším horizontu 

dokáže odhalit jeho případnou fluktuaci. Dobový tisk také přináší nové názorové proudy 

oproti Bulletinu INSITA, kde nelze očekávat žádné ostřejší výpady proti TIU a proti 

insitnímu umění vůbec. Je důležité si také uvědomit, jak československý dobový tisk 

fungoval a jakou plnil funkci. Poté nám z analýzy tisku může vyjít další aspekt, a sice 

jakým způsobem seznamoval státní tisk veřejnost s insitním uměním. V diplomové práci je 

rozebrán také článek publikovaný v zahraničí, který má rozdílnou výpovědní hodnotu než 

články publikované v Československu. 

Dalším zdrojem informací jsou rozhovory získané metodou orální historie. 

Narátory jsou doktorka Katarína Čierna, teoretička a historička umění, pracovnice SNG, 

která stála u obnovení mezinárodní výstavy TIU po sametové revoluci a magistr Pavel 

Konečný, sběratel umění a účastník 3. TIU. V příloze jsou uvedeny redigované texty obou 

rozhovorů. Úryvky z rozhovorů jsou průběžně citovány, obsahově odpovídají tematice 

kapitol. Průběžné vkládání úryvků rozhovorů má dvojí efekt. Jednak doplňují, případně 

potvrzují či vyvracejí informace získané z jiných zdrojů, ale hlavně určitým způsobem 

mění charakter celé práce. Dodávají ji „lidskost“. Zkušenosti a vzpomínky pamětníků totiž 

dokazují, že se nejedná pouze o teoretické téma, jak by se třeba mohlo zdát, ale naopak 

celé přepisy rozhovorů ukazují „lidskou tvář“ insitního umění. Uveřejněný redigovaný 

                                                 
1 Seznam relevantní literatury lze v této práci nalézt na dvou místech. Jednak v kapitole 9 – „Seznam 
pramenů a použité literatury“ a komplexnější seznam je umístěný v příloze č. 5 „Československá bibliografie 
insitního umění“. 
2 Je třeba zdůraznit, že se jedná o názory odborníků, kteří s insitním uměním sympatizovali. V Bulletinu 
INSITA se nikdy neobjevil názor, který by například zpochybňoval potřebu zájmu o insitní umění, nebo jeho 
výtvarnou kvalitu.  
3 Viz kapitola „Bulletin insitného umenia INSITA“ a příloha č. 3 „Bulletin INSITA 1 – 6. 
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rozhovor je výsledkem aplikace metody orální historie. Postup získání tohoto pramene byl 

následující. Nejprve došlo ke zvolení si potencionálních narátorů, v tomto případě 

účastníků TIU a teoretiků umění zabývajících se insitním uměním. Následovalo 

kontaktování formou emailové a následně telefonní komunikace. V obou případech se 

následně uskutečnilo osobní setkání, na kterém byl narátorům představen výzkumný záměr 

a způsob realizace rozhovoru. Řádově o několik týdnů později se uskutečnil samotný 

rozhovor. V obou případech se rozhovor nahrával relativně daleko od tazatelova působiště. 

Z toho důvodu došlo ke sloučení první i druhé fáze rozhovoru, tedy životopisného 

vyprávění s následným tematickým interviewem. Oba rozhovory tedy vznikly během 

jednoho dne. Následné doplňování případných otázek či nejasností a korektura probíhala 

opět formou emailové a telefonní komunikace. Po kompletním přepisu rozhovorů 

následovalo redigování textu. Z interview vznikly životopisy narátorů, které jsou zařazeny 

před samotný rozhovor. Z toho důvodu byly z finálního textu vypuštěny pasáže, které nijak 

nesouvisely s tématem diplomové práce. Vzhledem k charakteru celkové koncepce řešení 

tématu není součástí této práce analýza, ani interpretace rozhovorů. 

 Svoji nezastupitelnou hodnotu mají také archivní materiály. Veškeré použité 

dokumenty v této diplomové práci pocházejí z Archivu výtvarného umění Slovenské 

národní galerie. V současné době jsou archiválie k řešené problematice jen částečně 

roztříděny, a proto bylo nutné projít velké množství materiálů za období 1964 – 19754. 

Právě archivní materiály, ale nejenom ty, mohou mimo jiné poodkrýt skutečnost dodnes 

nejasného důvodu zrušení TIU i vydávání Bulletinu INSITA.  

 V neposlední řadě byly využity také internetové zdroje nebo filmové materiály. 

Prostřednictvím vyhledávače google.cz byl hledán současný výskyt termínu „insitní“ za 

účelem zjištění, zda je tento termín ve spojení s výtvarným uměním stále používaný.  

Různorodost použitých zdrojů přispěla k větší komplexnosti pohledu na 

problematiku insitního umění v Československu. 

 

2. Insitní umění 

V této kapitole je pozornost věnovaná vývoji charakteristiky a terminologie insitního 

umění. Za snahou zapojit pojmem „insitní“ do terminologie výtvarného umění stojí 

slovenský teoretik výtvarného umění Štefan Tkáč. Co je to insitní umění a jaký byl motiv 

                                                 
4 Není bohužel možné s jistotou říci, zda byl poskytnutý materiál k řešené problematice kompletní.  
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Štefana Tkáče k používání termínu „insitní“ ve vědě o umění, je předmětem této kapitoly. 

Chronologicky řazené citace úryvků Tkáčových textů, ve kterých se zabývá problematikou 

terminologie a teorie insitního umění, mají za cíl zachytit autorův případný vývoj či 

názorová ustálení.  

2.1 „Insitus – vrodený, neškolený, pôvodný, úprimný“ 

Štefan Tkáč poprvé seznamuje širokou veřejnost s teorií insitního umění v katalogu 

výstavy 1. trienále insitného umenia (1966). „Používajú sa rôzne pojmy: maliari prostého 

alebo svätého srdca, sviatoční maliari, ľudoví majstri reality, maliari citu, súčasní 

primitívovia, alebo primitívi XX. storočia, nedeľní, laický, alebo naivní maliari, tiež „iní“. 

Žiadne z týchto označení nie je dostatočne výstižné a priliehavé. Najmä názvy primitívne a 

naivné umenie sú dvojzmyselné a majú výrazne pejoratívny nádych, ktorý spôsobuje 

vytvorenie predstavy o najnižšom bode inteligenčného kvocientu, o najnižších brutálnych 

pudoch. Nemilosrdne sa tým znevažuje toto nanajvýš zaujímavé a pre dnešok veľmi 

aktuálne umenie. A napokon slovo naivné často chápeme aj ako výrazovú formu, ktorá sa 

vždy neviaže na „sviatočného“ maliara, ale vyskytuje sa, či už vedome, alebo nevedome, 

napríklad aj u profesionálneho umelca. Najvhodnejším pomenovaním je insitné umenie (z 

latinského insitus – vrodený, neškolený, pôvodný, úprimný) čo dobre vystihuje podstatu 

tohto javu.“5  

Insitní umění nemá intelektuální nároky, jeho tvůrci neznají normativní estetiku, 

nezaobírají se stylem svého umění, nestarají se o tradice a stylové konvence, ani o 

akademické předpisy. Nemají žádnou vnitřní snahu někoho, nebo něco překonat. „V 

samotnej podstate osobnosti týchto ľudí je skrytá nezlomná sila uspokojiť nejakú 

neliečiteľnú nostalgiu krásna alebo pravdy, ktoré sú silnejšie než oni. Riešenie svojich 

emócií a viery nachádzajú práve v sublimácii aktívnej tvorby, ktorá smeruje do 

inštinktívnej hry a do ovzdušia detstva.“6  

Insitní umělci mají svébytný, přirozený projev. Autentické emoce vycházející z 

hloubky duše překračují řemeslnou trpělivost. Jejich opravdická nevinnost jim zajišťuje 

odvážnost, se kterou se pouštějí do tvořivého procesu. Každý z těchto autorů má svůj 

vlastní styl. Insitní umění nelze nijak korigovat, ani se ho naučit. Rozdílnost ve tvorbě 

                                                 
5 TKÁČ, Štefan (ed.). 1. trienále insitného umenia. Úvodní část (publikace nečíslovaná). 
6 Tamtéž. 
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jednotlivých autorů je způsobená různými faktory, jako je dědičnost, nebo sociální 

postavení, proto je škála vyjadřování velice široká.  

Co však mají insitní umělci společné, je bohatý zdroj psychična (síla imaginace, 

tvořivá fantazie) a vlastnosti velkých mistrů (svěžest, čistota, upřímnost, věčně trvající 

úžas, nekonečná radost z objevování). Dokážou si udržet svěžest dětských očí, čerstvost 

srdce a svoji inspiraci nachází v ráji dětství. Čistota a lidskost duše je pro ně 

charakteristická. Jejich tvořivá chvilka je útěkem do harmonického světa her, zázraků, 

čistoty a tužby. V mysli se jim prolínají zlomky reality se sny, stejně jako u dětské 

představivosti.  

 Motivy insitního umění jsou bohaté. Jedná se o vysněné, vizionářsky prožité věci, 

ale i o reálně dané, určitým způsobem zpoetizované zkušenosti. Víceméně se jedná o 

pohádkové přeměny životních scenérií. Motiv dětství a lásky je důležitou součástí. 

Inspirací je jim mnohdy jejich láska k přírodě, ke které v pokoře shlížejí, stejně jako 

k věcem nejbližším jejich srdci. Tak vnikají kompozice všedních a svátečních dní (práce, 

nedělní život na vsi, svátky, křtiny, pohřby, dětské radovánky, veselky), životů chudých i 

bohatých, dějů skutečných i fantaskních. Ne ovládání řemesla, ale vztah autora k věcem a 

lidem a intenzita jeho tvořivé síly určují kvalitu projevu a hodnotu díla. Čistota a láska jsou 

znakem skutečné lidskosti, hodnoty pro náš život. Právě proto je insitní umění velikou 

inspirací nejen pro profesionální umělce a teoretiky umění.  

Snad se tak stalo ještě terminologickou nevyhraněností Štefana Tkáče, když 

v úvodní části publikace 1. trienále insitného umenia, kde jinak využívá termín „insitní“, 

v krátkém historickém exkursu o insitním umění píše: „Z príležitosti Svetovej výstavy 

v Bruseli r. 1958 sa uskutočnila veľká medzinárodná výstava naivného umenia, prvá 

svojho druhu v Európe.“7 Důvodem použití termínu „naivní“ mohlo být také jeho 

figurování v názvu výstavy.  Ovšem snahu vyhnout se pojmenovávat evropské výstavy 

insitního umění termínem „insitní“, cítíme již od začátku příspěvku. Užití termínu se 

vyhýbá tím způsobem, že nepíše „Konala se výstava insitních umělců…“, ale „Byla 

uspořádána výstava pod názvem…“ a tím nepřímo používá termíny jako – naivní, malíři 

svatého srdce, lidoví umělci reality, mistři lidové malby, nebo moderní primitivové.  

                                                 
7 Tamtéž. 
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2.2 Tři podkategorie insitního umění 

V katalogu výstavy 2. trienále insitného umenia (1969) Štefan Tkáč nově rozděluje insitní 

umění na tři podkategorie: metaforickou, ideografickou a poeticko-realistickou. „V prvej 

kategórii dochádza pri tvorbe diel k určitej forme obrazového myslenia, v ktorom sa 

spájajú najtajnejšie vnemy podvedomia a vnemy skutočnosti. Predstavitelia druhej 

kategórie sa vyznačujú niektorými základnými črtami adekvátnymi detskej i ľudovej 

mentalite. Aj po formálnej stránke majú mnoho spoločných čŕt s detskými výtvarnými 

prejavmi. Neuvedomele objavujú nové formy subjektívneho realizmu bez 

predchádzajúcich podôb. Intuícia realistov sa takmer vždy upriamuje na nejakú konkrétnu 

existenciu, k nejakému komplexu individuálnej skutočnosti. Zobrazovaná realita 

zmyslového sveta, zachytená so snahou o názornosť, dostáva však vždy určité 

prehodnotenie, prevásnenie. Každý výsledok tvorby vo všetkých troch kategóriách je 

podmienený celým komplexom drobných i veľkých príčin. Nemožno ich vždy rozpoznať. 

Sú to často podvedomé, alebo potlačené, transformované, sublimované ľudské želania, 

ktoré usmerňujú a riadia ľudské konanie (…).“8  

2.3 Totožná historie 

V publikaci Svetové insitné umenie (1969) Štefan Tkáč přejímá názory světových historiků 

zabývajících se naivním uměním a ztotožňuje tak historický vývoj naivního umění 

s uměním insitním – bodem zlomu ve vnímání insitního umění je tedy průmyslová 

revoluce. Stejně jako v katalogu výstavy 2. TIU rozděluje i v této knize insitní umělce do 

tří podkategorií: metaforickou, ideografickou a poeticko-realistickou. 

2.4 Termín „insitní“ byl přijat celkem kladně 

V Bulletinu INSITA 1 (1971) Štefan Tkáč charakterizuje insitní umění jako jakýsi ojedinělý 

výtvarný projev neovlivněný moderními výdobytky doby. „Objavilo sa vo svete ako 

prejav, ktorý vyplynul z osobitého odrazu a kombinácie psychických a spoločenských 

momentov. Je produktom určitej sociálnej premeny. Oblasť insitného umenia je teoreticky 

veľmi málo prebádaná, a preto ani jej terminológia nie je ešte ustálená. Tvorcov patriacich 

do tejto kategórie nazývajú laickými, nedeľnými alebo sviatočnými maliarmi, maliarmi 

čistého alebo svätého srdca, umelcami inštinktu aj naivnými realistami, primitívnymi či 

neoprimitívnymi umelcami. Mnohé z týchto označení majú výrazne pejoratívny nádych. 

                                                 
8 TKÁČ, Štefan (ed.). 2. trienále insitného umenia. Úvodní část (publikace nečíslovaná). 
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Niektoré z nich sú dvojzmyselné. Preto nečudo, že tu často dochádza k nedorozumeniam. 

(…) Termín „naivné umenie“ vyvoláva predstavy o najnižšom bode inteligenčného 

kvocientu. Často ho chápeme aj ako výrazovú formu, ktorá sa vždy neviaže na 

„sviatočného“ maliara, ale vyskytuje sa či už vedome alebo nevedome, napr. aj u 

profesionálneho umelca. Priliehavejším pomenovaním tejto vskutku zaujímavej tvorby je 

insitné umenie (z latinského insitus – vrodený, nevštepený, neškolený, pôvodný, úprimný), 

čo dobre vystihuje podstatu tohto javu.“9 Své tvrzení Štefan Tkáč dokládá názory teoretika 

a historika umění Aleksandra Jackowského, který se vymezuje vůči pojmu „naivní“ s tím, 

že pokud zaměříme svoji pozornost pouze na naivnost, uniknou nám tím prvořadé 

umělecké kvality, a proto se přiklání k rozšíření pojmu „insitní“. Tkáč dále pokračuje 

v charakteristice insitního umění. „Insitné umenie je totiž takou skupinou javov 

individuálneho charakteru, ktorá sa odlišuje od všeobecne prijatých konvencií. Tvorba 

každého insitného autora môže vyznievať sólove. (…) Insitní tvorcovia sú (…) univerzálni 

i napriek tomu, že ich diela sa často ocitajú v rozpore s vládnucimi smermi novodobého 

umenia. Sú univerzálni preto, lebo svoje názory a spôsob života tlmočia rýdzo výtvarnými 

kvalitami ako zvrchovaný, samostatne jestvujúci svet. Pritom nás upútava spontánnosť ich 

tvorby, bezprostrednosť a čistota výrazu. Toto všetko sa zhoduje s ich pôvodným citom a 

znemožňuje akékoľvek predstieranie či náhradku. Nie je tu dovolené montovať to, čo 

v skutočnosti nevyrástlo. Insitní tvorcovia nepristúpia na sebaklamy. (…) Vnímanie ich 

diel vedie k istej forme osobného sebaobjavovania a k obnoveniu kontaktu s našimi 

hlbokými inštinktami, prekrytými konvenciami a racionalizovaným spôsobom života 

civilizovanej spoločnosti. Preto sa dívame na ne intuitívne, pokorne. Preto tu už aj nastal 

určitý pohyb a posun kritérií a insitné umenie sa uznáva za plnoprávny umelecký fenomén, 

ktorý si v dejinách súčasného umenia získal trvalé domovské právo. Situácia v tejto oblasti 

dospela do štádia, keď sa žiada urobiť z problematiky insitného umenia predmet širšieho 

medzinárodného záujmu.“10   

Součástí Bulletinu INSITA 1 bylo také zhodnocení 1. a 2. trienále insitného umenia. 

Na 1. trienále byla řešená otázka terminologie a podle autora článku, který není podepsaný, 

ale s největší pravděpodobností se jedná o Štefana Tkáče, konstatuje, že „Aby sa odstránila 

nejednotnosť a určitý hanlivý nádych týchto označení, bolo navrhnuté pomenovanie 

„insitné umenie“, ktoré latinským významom dobre vystihuje charakter tejto výtvarnej 

                                                 
9 TKÁČ, Štefan (ed.). Bulletin INSITA 1, s. 7. 
10 Tamtéž, s. 8.  
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oblasti. Účastníci sympózia prijali navrhnutý termín vcelku kladne.“11 Přestože byl podle 

autora termín přijat kladně, za hranicemi Československa se zatím neuchytil.  

2.5 Nové dělení insitního umění 

Kategorie insitního umění je ze své podstaty typologicky nejednotná a oproti dosavadnímu 

rozdělení na tři podkategorie (metaforickou, ideografickou a poeticko-realistickou), ji 

Štefan Tkáč v Bulletinu INSITA 5 (1972) nově rozděluje na čtyři – naivní, poeticko-

realistickou, metaforickou a fantaskní.  

Představitelé insitního naivního umění mají blízko k dětskému výtvarnému projevu, 

odlišují se pouze determinací zapříčiněnou fyziologickým vývojem, především centrální 

nervovou soustavou. Pocit dětství je pro ně základním zorným úhlem, který jim umožňuje 

se na svět dívat citlivě. Představivost je u nich úzce spjatá s realitou a proto v jejich 

výsledné tvorbě hrají aspekty fyzikálních zákonů nepodstatnou roli, čímž se snaží 

podtrhnout výrazovou účinnost zobrazovaného. Může tak dojít k předimenzování těch věcí 

či detailů, které jsou pro autora důležité, které chce vyzdvihnout a v důsledku toho pak 

dochází k určitým deformacím. Mezi insitní naivní umělce řadí Štefan Tkáč Natálii 

Schmidtovou, Ilju Arthura Villeneuva, Annu Ličkovou, Luise Vivina a další12. Je poněkud 

zarážející, že Štefan Tkáč využívá ve své teorii termín „naivní“, když jeho argumentace 

pro zavedení nového terminologického spojení „insitní umění“ byla založená na 

distancování se od pejorativního zabarvení termínu „naivní“. 

Tvorba insitních poetických realistů upozorňuje na určitou skutečnost. „Každý 

z nich je sugestibilným a sugestívnym pomenovateľom prostých objektov, prostých 

všedných realít, názorne zachytených. Svoj zážitok viažu  na realistickú interpretáciu 

hodnoty hmoty, so zrejmými tendenciami senzualistického realizmu.“13 Jejich tvorba je 

ovlivněna poetickým myšlením, proto je zobrazovaná realita určitým způsobem 

přehodnocená. Štefan Tkáč řadí do této kategorie George Stefulu, Ľudovíta Kochola, 

Martina Palušku a další14. 

U insitního metaforického umění dochází u umělců k sloučení vjemů reálných a 

podvědomých. Skutečnost se prolíná se sny a fantazií a každý artefakt se stává do určité 

míry dobrodružstvím. „Z tohto tvorivého postupu, v ktorom ide vlastne o určité obrazné 

                                                 
11 Tamtéž, s. 91. 
12 TKÁČ, Štefan (ed.). Bulletin INSITA 5, s. 11. 
13 Tamtéž, s. 12. 
14 Tamtéž. 



  15 

 

podanie myšlienok a predstáv, odvodzujeme metaforické formy. Buduje sa tu v podstate na 

oboch princípoch: ideografickej i fyzioplastickej tvorby, pričom miera abstrakcie určuje jej 

tvary. To vysvetľuje v tejto kategórii širokú škálu výrazu.“15 Štefan Tkáč zařazuje do této 

kategorie Celníka Rousseaua, Sérephinu Louis, Ivana Rabuzina, Morrise Hirshfielda, 

Ondreje Šteberla a další. 

Poslední podkategorií je insitní fantaskní umění. Pro tuto skupinu je signifikantní 

především síla snu a nezávazné výtvarné hry, které zcela určují konečný výsledek. Do této 

kategorie řadí Štefan Tkáč například Edmunda Monsiela, Cecílii Markovou, nebo 

Bronislawa Surowiaka. 

2.6 Terminologie tenkrát a dnes 

V úvodu Bulletinu INSITA 5, ve kterém byla uveřejněna anketa zaměřená na insitní umění, 

na kterou odpovídali teoretici a historici umění z celého světa, řeší Štefan Tkáč 

problematiku terminologie. Podle Štefana Tkáče se někteří respondenti v průvodním 

dopise vyjádřili i k termínu „insitní umění“ a mnoho z nich vyjádřilo podporu termínu 

s tím, že vystihuje podstatu a charakterizuje příslušnou oblast výtvarného umění. Zároveň 

se vrací k podstatě vzniku nového termínu, přičemž konstatuje, že důvodem byla upřímná 

snaha sjednotit terminologii této oblasti výtvarného umění. „Pri jeho vzniku nám nešlo o 

termín hodnotiaci, ani programový, ale o termín obsahovo a rozsahovo širší, ako napr. 

„naivné umenie“, o termín, ktorý by fixoval určité estetické dianie, estetické vznikanie. 

Najadekvátnejším i najvýstižnejším je názov „insitné umenie“.“16 Své tvrzení Štefan Tkáč 

odůvodňuje tím, že termín „insitní“ zachycuje cosi nevyhraněného, stále vznikajícího, bez 

přesného nositele a bez určeného cíle. Termín označuje výtvarný projev, který je 

samorostlý, neškolený, ničím neovlivněný a v každém případě autorsky svébytný. Dále 

konstatuje, že termín „institní“ přijalo mnoho jazykovědců i teoretiků umění. Z výše 

citované redefinice terminologie insitního umění vyplývá, že Štefan Tkáč najednou rozšířil 

kategorii insitního umění, která přerostla kategorii naivního umění a začala zastřešovat 

další projevy neškolené tvorby. 

Jak byl termín „insitní“ přijímán světovými teoretiky a historiky umění, vypovídá 

také anketa publikovaná v Bulletinu INSITA 5. Otázky, na které odborníci odpovídali, 

obsahovaly termín „insitní“. Reakce byly různé. Někteří tento termín nebrali vůbec v potaz 

a rovnou začali hovořit o umění naivním, jako Carlos Areán (Španělsko), Oto Bihalji-
                                                 
15 Tamtéž. 
16 Tamtéž, s. 8. 
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Merin (Jugoslávie), Jurij Gerčuk (SSSR), Elisabeth Haglund (Švédsko), Anatole Jakovsky 

(Francie), Boris Lobanovskij (SSSR), Dietrich Mahlow (SRN), Kurt Martin (SRN), Jiří 

Mašín (Československo), Dino Menozzi (Itálie), Vasile Savonea (Rumunsko), Georges 

Schmits (Belgie), nebo Natalija Škarovskaja (SSSR). 

Někteří respondenti reagovali tím způsobem, že se krátce vyjádřili k termínu 

„insitní“ a pak dále používali termín „naivní“, jako Roger Avermaete (Belgie) „Hlavná 

estetická hodnota insitného umenia, ako ho vy nazývate a ktoré by som radšej nazval 

naivným…“17, Pierre Dhainaut (Francie) „V skutočnosti sme dnes ochotní pripisovať 

naivnému umeniu (alebo ako vy vravíte „insitnému“, aby ste zdôraznili, že vaše 

hodnotenie nezakaľuje nijaký pejoratívny nádych, nijaká irónia)…“18, Gillo Dorfles 

(Itálie), Jean Selz (Francie), Jaromír Zemina (Československo) „Za najpodstatnejšiu 

hodnotu naivného umenia (prepáčte, ale na insitné som si dosiaľ nezvykol) považujem jeho 

obsahovú komplexnosť…“19 

Další respondenti termín akceptovali a ve své odpovědi jej užívali - S. K. 

Bhattacharya (Indie), Václav Formánek (Československo), Lars Hamberg (Fínsko), Nevio 

Jori (Itálie), Jean A. Keim (Francie), Vladimír Malekovič (Jugoslávie), Luděk Novák 

(Československo), Branko Rudolf (Jugoslávie), France Stelè (Jugoslávie), Jiří Šetlík 

(Československo) a Sheldon Williams (Velká Británie). 

Byli i tací, kteří používali termíny oba dva, jako Renilde Hammacher van den 

Brande (Holandsko), L. L. Sosset (Belgie) a Cares Franco z Brazílie, která dokonce 

dokázala ve své odpovědi používat termíny tři - „naivní“, „insitní“ a „primitivní“. „Insitné, 

naivné, alebo – aby som použila nám Brazílčanom bližšie označenie – „primitívne“ umenie 

nie je pre mňa v podstate prejavom estetickej hodnoty, ale hľadaním kultúry určitého 

národa v jej „surovom“ stave, a tým aj hľadaním vlastného výrazu.“20 Autorka používá 

termíny téměř jako synonyma. V citované pasáži se také autorčin názor na estetickou 

hodnotu liší oproti ostatním autorům, kteří v insitním umění estetické hodnoty nacházejí. 

Pokud se podíváme na tuto malou analýzu využívání termínu v číslech, tak 18 

respondentů (56%) používalo termín „naivní“, 11 respondentů (34%) „insitní“ a 3 

respondenti (9%) se zásadním způsobem nepřiklonili ani k jedné z variant.  

                                                 
17 Tamtéž, s. 15. 
18 Tamtéž, s. 17. 
19 Tamtéž, s. 45. 
20 Tamtéž, s. 20. 
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 Jak se termín „insitní“ prosazoval a jak byl různými autory přijímán, dokresluje 

především kapitola „Insitní umění v dobovém tisku“. Problematiku terminologie reflektuje 

také Katarína Čierna a Pavel Konečný viz příloha č. 1 a č. 2.  

Zatímco autoři z Československa se snažili prosadit termín „insitní“, ve Francii se 

již používal termín „L’art brut“, který zavedl Jean Dubuffet. „Art brut, které výtvarný 

teoretik Karel Teige překládal jako "umění v původním - surovém stavu“, zahrnuje 

výtvarné projevy lidí, kteří neprošli uměleckým vzděláním. Jejich tvůrčí představivost tak 

není omezena naučenými kánony, módou, či snahou zařadit se do určitého směru, ale 

proniká na povrch zcela spontánně přímo z podvědomí autora. Tvůrčí potenciál bývá často 

uvolněn díky duševní chorobě, prožitému otřesu, nebo třeba díky psychickému vytržení, 

jež dosahují spiritistická média. Jedná se o přímou osobní zpověď autora, která není 

regulována intelektuální autocenzurou. Autoři art brut výtvarnými prostředky zpracovávají 

svoji vnitřní realitu, aniž by při tom usilovali o uznání okolí. Tvorba je pro ně přirozenou 

životní funkcí, je pro ně nepostradatelná.“21 Přestože se charakteristika art brut částečně 

kryje s insitním uměním, mezi autory těchto termínů nedošlo nikdy k názorové shodě. Pro 

Jeana Dubuffeta bylo insitní umění příliš ovlivněno okolním světem. Přesto existují autoři, 

kteří přesahují obě kategorie, autoři medijní tvorby. Medijní umění bylo po roce 1948 

režimem pronásledováno, ale pod rouškou prezentace insitního umění se mohla tato tvorba 

dostat do výstavních síní.  

Úryvek z rozhovoru s Katarínou Čiernou: „Art brut existovalo aj v tých 

šesťdesiatych a začiatkom sedemdesiatych rokov, dokonca Tkáč si dopisoval s Dubuffetom, 

dotazoval sa, čo on hovorí na takúto prehliadku, no a on, však Dubuffet, viete aký bol, taký 

svojský a nekompromisný a uznával jedine art brut. Takže existoval aj u nás tento prejav, 

no lenže za socializmu vlastne nikto nevidel človeka s mentálnym postihnutím, všetci boli 

zatvorený a práve títo ľudia s mentálnym postihnutím ak majú talent, nie všetci 

samozrejme, dokážu vytvoriť pôsobivé diela. Alebo aj ľudia s duševnou chorobou, to sú 

vlastne dve kategórie, mentálne postihnutie to je status quo no a tak až po revolúcii sa 

začalo aj u nás s arteterapii aj v Čechách aj tu na Slovensku, takže sa začalo venovať aj 

takýmto ľuďom, pretože v Európe to fungovalo, takéto chránené dielne, kde vznikajú často 

tieto práce. A u nás vlastne až po revolúcii. Istotne tvorili títo ľudia, ale doma v tom 

tichu.“22 

                                                 
21 http://www.artbrut.cz/index.php?cPath=8_10 (navštíveno dne 11. 12. 2013). 
22 Celý rozhovor viz příloha č. 1. 
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Kromě art brut vznikl také další termín, který by svojí charakteristikou mohl z větší 

části zastřešit autory insitního umění. V roce 1972 označil anglický teoretik umění Roger 

Cardinal termínem „outsider art“ uměleckou tvorbu, která odmítá normální komunikaci, 

kvůli sociálním, nebo psychologickým aspektům.23 „Ak tradične vidíme insitné umenie 

ako spracovanie peknej skutočnosti vnímanej často ešte v mladých rokoch (ako odraz 

osobného myslenia a cítenia), umelec outsider ukazuje viac vnútornú krajinu, namaľovanú 

zásadnými skúsenosťami z vlastného života. Insitného umelca a umelca outsidera možno 

považovať za doplňujúce sa javy, hoci skutočne  existuje veľa tvorcov, ktorí v sebe nesú 

obidve orientácie a vedia ich miešať alebo striedať (Séraphine, Willem van Genk, 

Nikifor24).“25 Oba termíny, jak „art brut“, tak „outsider art“, jsou stále živé a využívají je i 

odborníci na území bývalého Československa.  

Co se týká termínu „insitní“, mohlo by se zdát, že je dnes zcela zapomenutý a ze 

zapomnění jej na krátkou dobu oživí jen občasné výstavy pořádané SNG, ale není tomu 

tak. Představme si alespoň některé české online dostupné zdroje, ve kterých je aplikován 

termín „insitní“. Dne 8. října 2003 byl v rádiu Český rozhlas Rádio Praha odvysílaný pořad 

Existují ještě v ČR autoři "naivního umění"?, ve kterém hovořili Antonín Jiráček a Jan 

Štíbr. Ředitel Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích Jan Štíbr v pořadu 

říká: „Tady před sebou mám dopis z muzea v Heidelbergu. Žádají od nás sbírku, oni píší 

naivistů. To je otázka. Spíše bychom to měli označit za umění inzitní - umění umělců, kteří 

se potřebují vyjádřit touto formou.“26 Dne 15. prosince 2004 byl na stejné rozhlasové 

stanici odvysílán pořad Vítězslav Nezval i jako inzitní malíř a fotograf27, ve kterém Petr 

Spielmann hovořil o výtvarné tvorbě Vítězslava Nezvala jako o nedělním malování. 

S termínem „insitní“ pracuje také Terezie Zemánková v článku INSITA 2007 uveřejněném 

v periodiku A228. V roce 2008 v Café galerie Černá labuť proběhla výstava „Insitní umění 

z Haiti“29. V rozhovoru s Pavlem Konečným, který vedl a dne 12. července 2010 uveřejnil 

Roman Dobeš pod názvem Pavel Konečný: Zajímá mě umění vznikající z vnitřního 

popudu, ...,  Pavel Konečný krátce pojednává o vzniku termínu „insitní“. Dne 22. září 2011 

                                                 
23 ČIERNA, Katarína a kol. Insita 04, s. 9. 
24 S největší pravděpodobností se zde jedná o překlep a řeč je o polském insitním malíři Nikiforovi. 
25 ČIERNA, Katarína a kol. Insita 04, s. 134. 
26 http://www.radio.cz/cz/rubrika/kultura/existuji-jeste-v-cr-autori-naivniho-umeni (navštíveno dne 13. 9. 
2013). 
27 http://www.radio.cz/cz/rubrika/kultura/vitezslav-nezval-i-jako-inzitni-malir-a-fotograf (navštíveno dne 15. 
10. 2013). 
28 http://www.advojka.cz/archiv/2007/38/insita-2007 (navštíveno dne 24. 6. 2013) 
29 http://www.cernalabut.cz/galerie/obrazy-z-haiti-insitni-umeni-z-haiti (navštíveno dne 14. 11. 2013). 
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vyšel článek Jiřího Dunděry Sto let od narození insitní malířky Cecilie Markové30 o životě 

medijní malířky, dnes častěji řazené do kategorie art brut. Dne 28. listopadu 2012 byl na 

stanici Český rozhlas Dvojka odvysílán pořad o umělci Liborovi Vojkůvkovi, ve kterém 

mimo jiné zaznělo: „V uměleckých začátcích Libora Vojkůvky popisovali kritici jeho díla 

jako „folklór“ nebo „insitní malůvky s prvky nepochopitelné, pedantní minuciozity“.31 Zda 

Vojkůvka skutečně patří mezi insitní umělce je otázka jiná a i on sám se zařazení do této 

kategorii brání. Dne 26. července 2013 byl na webových stránkách uveřejněn nekrolog 

Rudolfa Dzurky, jehož autorem byl Zbyněk Andrš. V článku mimo jiné stojí: „Dne 23. 

června 2013, týden před svými nedožitými dvaasedmdesátými narozeninami, skonal po 

těžké nemoci výtvarník Rudolf Dzurko. Jeho jedinečné obrazy, ale i sochy a plastiky, patří 

k tomu nejzajímavějšímu, co u nás ve výtvarném umění posledních několika desetiletí 

vzniklo. A není důležité, že je řazen mezi tzv. insitní umělce, ani to, že byl Rom, neboť 

skutečné umění tyto kategorie přesahuje. Dzurko byl samouk v nejlepším slova smyslu.“32 

V článku Historický přehled art brut v Českých zemích a na Slovensku, uveřejněném na 

webových stránkách artbrut.cz mimo jiné stojí: „Výběr z české insitní tvorby pod názvem 

Zrcadlo srdce, zrcadlo duše připravil pro Státní galerii výtvarného umění v Chebu, 

Severočeskou galerii výtvarného umění v Litoměřicích a Festival Uprostřed Evropy – 

Mitte Europa Antonín Jiráček.“33  

 

3. Insitní umělec 

Z jakého sociokulturního prostředí a z jaké části světa pochází? Co je vede k tomu, aby 

výtvarně tvořili? To jsou otázky, které jsou v rámci zkoumání insitního umění často 

řešeny. Pojďme si tedy představit názory, které zastávali teoretici výtvarného umění.  

3.1 Charakteristika insitního umění a jeho tvůrců 

V knize 1. trienále insitného uměnia Štefan Tkáč píše: „Je známe, že výtvarná tvorivosť  je 

prirodzený spôsob vyjadrovania sa človeka od najstarších čias. Podobne ako predtým sa aj 

dnes vyskytujú ľudia, ktorí nemajú žiadne špeciálne výtvarné vzdelanie a nerobia zo svojej 

činnosti profesiu. Pociťujú však vnútornú potrebu tvoriť. Tejto svojej záľube venujú často 

                                                 
30 http://www.islovacko.cz/Kultura/402-sto-let-od-narozeni-insitni-malirky-cecilie-markove (navštíveno dne 
13. 9. 2013). 
31 http://www.rozhlas.cz/dvojka/jejakaje/_zprava/malir-libor-vojkuvka-ma-jasny-cil-v-budoucim-zivote-
chce-byt-pygmejem--1142996 (navštíveno dne 11. 12. 2013). 
32 http://www.romea.cz/cz/kultura/zbynek-andrs-za-rudolfem-dzurkem (navštíveno dne 18. 9. 2013). 
33 http://www.artbrut.cz/index.php?cPath=8_11_75 (navštíveno dne 13. 11. 2013). 
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po veľkom odriekaní vzácne voľné chvíle, nedele a sviatky, ktoré sa pre nich takto stávajú 

dňom vysneného raja. Títo tvorcovia s mladistvým čistým srdcom sa neviažu na vlasť, 

neobmedzujú sa zemepisnou šírkou, podnebím, či prostredím, neregrutujú sa iba zo 

zanedbaných a nevzdelaných vrstiev. Tu totiž nerozhoduje ani stupeň vzdelania, ani vek, 

pohlavie, ani sociálne pomery, ale určitá dávka geniality.“34 

 „Vznik a existenciu tvorivosti insitních umelcov podmieňujú rôzne príčiny a 

okolnosti. Umelecká činnosť z vnútornej potreby, z pocitu nedostatku niečoho, čo 

umožňuje človeku udržať si duševnú rovnováhu. Často je to únik z nepríjemných, niekedy 

až drastických životných osudov (…). Takmer každý insitný umelec pri vstupe na výtvarnú 

scénu predstavuje si tvorbu ako duševnú hygienu, ako nástroj šťastia, ako hru, ako 

kedykoľvek prístupný „lunapark“.“35 Výtvarné umění je jejich životní potřebou, která se 

však nestává jediným smyslem životního úsilí. Stejně jako tvorba je pro ně závazná také 

práce v povolání. Jejich reflexe okolního světa se nedělí na dobro a zlo, díky jejich 

„dětským“ očím vše vnímají jako dobré a čisté. Žádnou roli zde nehraje věk, vzdělání, ani 

pohlaví, ale duševní stav a určitá stránka geniality. Jejich tvorba není závislá na zvládnutí 

techniky, ale na vnitřním zaujetí.36 

„Treba podčiarknuť, že naivní umelci len veľmi zriedkavo patria a patrili 

k robotníckej triede, že len zriedka pracujú v priemysle. Sú to takmer výlučne vidiečania, 

alebo v mestách malí úradníci, remeselníci, obchodní pomocníci, penzisti.“37 Matilde 

Visserová z Holandska se svým tvrzením liší oproti většinovému názoru. Respektive 

málokdo v 60. a 70. letech tvrdil, že většina insitních umělců nepochází z dělnické třídy. 

Zároveň životopisy mnoha dnes již známých insitních autorů jsou důkazem toho, že 

mnoho z nich pracovalo v dělnické profesi. Například Václav Beránek byl zaměstnán jako 

dělník na železnici, Natálie Schmidtová byla zaměstnána jako zemědělská dělnice, Antonín 

Řehák zastával různé dělnické profese ve stavebnictví, nebo Marie Kodovská, která 

pracovala jako zemědělská a textilní dělnice38. 

Milan Rúfus pojednává o insitním umění ještě trochu z jiného hlediska: „Insitné 

umenie. Najdemokratickejšie z umení, nezávislé na inštitucionizme škôl a tradícií, 

podmienených mocou. Prístupné spoločnosti na každej úrovni jej existencie, prístupné 

                                                 
34 TKÁČ, Štefan (ed.). 1. trienále insitného umenia. Úvodní část (publikace nečíslovaná). 
35 TKÁČ, Štefan. Svetové insitné umenie, s. 11. 
36 Tamtéž, s. 11-14. 
37 TKÁČ, Štefan (ed.). Bulletin INSITA 3, s. 9. 
38 KONEČNÝ, Pavel a kol.Umělci čistého srdce. 
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dokonca analfabetom. Zďaleka obchádza vysoké spoločenské triedy, pretože prichodí 

zdola.“39 

Úryvek z rozhovoru s Pavlem Konečným: „Insitní, nebo naivní tvůrce je samouk, 

většinou to jsou lidé začínající tvořit až po dosažení aktivního věku, kdy už na to mají čas, 

předtím se museli starat o rodinu a tak, viz ten Šteberl, pak odejdou do důchodu a teď jim 

vznikne nějaký prostor, vzpomenou si na mládí, kdy něco vyřezávali, nebo kreslili, tak se 

k tomu vrátí a začnou dělat. Ale nemůže si člověk říct, nebo stanovit si takovou tabulku, že 

teda je to samouk, začíná tvořit v důchodu, je to starší člověk a další takový věci a teď to 

přiložit třeba k Ladovi a řeknu „Tak to je naivní tvůrce.“, tak to prostě nejde.“40 

V západoněmeckém časopise Artis 2/1971 popisuje Siegfried Obermeier naivního 

malíře: „Primitívne, naivné a sviatočné maliarstvo nie je jedno a to isté. Sviatočný maliar 

je ten, čo pestuje maliarstvo ako hobby; sviatočný maliar môže maľovať naivne, 

abstraktne, primitívne, expresionisticky, impresionisticky – podstatné je, že pre neho je to 

rekreačná hra. Naivne maľuje ten, kto tvorí z vnútorného popudu, nezaťažený školami 

alebo slohovými smermi, ak k tomu pristúpi talent, vzniká naivné umenie. (…) 

Charakteristické pre naivnú maľbu sú svietivé farby, presná kresba, obľuba detailov – na 

obraze musí byť všetko, zanedbanie perspektívy, chýbajúce tiene. (…) Podozrivé 

v naivnom maliarstve sú „školy“; tu potreba diela je u kupca, nie u maliara. Naivné umenie 

sa nikdy nemôže stať nemoderným.“41 

Výtvarný teoretik Jean Cassou v článku Svet naivných maliarov píše, že „…za 

posledných sto rokov boli všetci umelci viac-menej samoukmi. Ale aj medzi nimi niektorí 

mohli mať veľmi vysoké intelektuálne ambície. Iní ich nemali vôbec, nepodrobovali sa 

nijakej sebadisciplíne, nechali sa prosto viesť inštinktom a uspokojovali sa svojou 

mierumilovnou, svätou nevedomosťou. A práve týchto umelcov nazývame naivnými, 

alebo, ak chcete, primitívnymi. Môj priateľ Wilhelm Uhde, ktorý ich mal tak veľmi rád, 

nazýval ich Maliarmi svätého srdca.“42 Podle Jeana Cassou je hlavní a možná jedinou 

hybnou silou uvnitř insitního umělce nevědomí. V jejich nevědomí vyvěrá touha tvořit, 

aniž by se zaobírali otázkou jak a proč.  

Úryvek z rozhovoru s Katarínou Čiernou: „Väčšinou títo naivní umelci začali tvoriť 

v neskoršom veku, po odchode na dôchodok, ako vyplnenie voľného času, hobby. Taký bol 

                                                 
39 TKÁČ, Štefan (ed.). Bulletin INSITA 6, s. 5. 
40 Celý rozhovor viz příloha č. 2. 
41 TKÁČ, Štefan (ed.). Bulletin INSITA 3, s. 33. 
42 Tamtéž, s. 3. 
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napríklad aj hádam najlepší slovenský umelec Ondrej Šteberl, ktorý začal maľovať v 

roku1965, už ako dôchodca a je taká spomienka na neho, on mal úraz, zlomil si nohu, no a 

bol taký nevrlý v domácnosti, tak jeho zať, tiež umelec vytvárajúci skulptúry z drôtu, dostal 

nápad, kúpil mu farby, štetce a myslím že aj plátna, no a do vtedy Šteberl nekreslil, 

nemaloval, tak to skúsil a vychrlil zo seba postupne viac než tisíc diel fantastickým 

spôsobom alla prima, nikým nepoučený, neštudovaný a keby nebolo tohto počinu, toho 

zaťa, pána Jurovatého, tak možno, že by sme tohto umelca ani nemali.“43 

3.2 Jak a proč tvoří insitní umělci 

Štefan Tkáč je toho názoru, že „Insitný umelec vo svojej tvorbe pretvára iba to, čo 

takrečeno zrástlo s jeho bytosťou a čo je akousi jej súčasťou. Je to vnútorné zaujatie, 

nerozlučne späté s podstatou bytia. Je to bezprostredný vzťah autora k skutočnosti, 

k ľuďom, predmetom a veciam, ktoré vidí prizmou úžasu a v ktoré tvorca úprimne verí ako 

v neomylnú pravdu. Pre neho je všetko pôvodné. Jeho prírodná filozofia, jeho základné 

predstavy o svete. Nič v sebe nediferencuje. Preto si sám vytvoril vlastný svet. Je to jeho 

vlastné univerzum, osobný svet, v ktorom okrem neho nikto nežije. Insitný umelec má 

v sebe čosi prorocké. Vyjavuje „pravdu“ iba zo svojho osobného duševného horizontu, 

obzoru umelca, zo svojho cituplného srdca. Tu nie je rozhodujúci ani stupeň všeobecného 

vzdelania, ani vek, pohlavie, ale duševný stav tvorcu, určitá dávka geniality a intenzita 

jeho tvorivej sily. Rozvinutie týchto ľudských vlastností ho činí subjektom diania a 

tvorcom samého seba, autorom „sebapoňatia“. Umenie sa takto stáva aktom ľudského 

objavovania vlastnej identity, a to v polohe pre človeka veľmi významnej a pritom 

nenahraditeľnej. Insitný umelec, ktorý nepozná normatívnu estetiku, realizuje svoju 

osobnosť, dosahuje vlastnú autentickosť a vyjadruje seba samého. Preto v každom prípade 

ide o sebaobjavenie, o svojské vyjadrenie, silne individualizované, nehistoricky osobné. 

Prejavom insitného umelca je skôr monológ ako hromadné nárečie. Nemôžeme teda 

hovoriť o špecifickosti štýlu insitného umenia, ale o umeleckej výnimočnosti, objavnosti a 

originalite každého autora.“44 Tvorba insitního umění je charakteristická svojí základní 

nevinností, čistotou, prostotou citu a upřímností výrazu45.  

Miroslav Míčko píše, že „Ich tvorba je (…) tak poznačená skúsenosťami dospelého 

veku ako infantilnými rysmi ich povahy. Mnohí jednoducho zobrazujú svet, v ktorom žijú, 

                                                 
43 Celý rozhovor viz příloha č. 1. 
44 TKÁČ, Štefan (ed.). Bulletin INSITA 5, s. 11. 
45 Tamtéž, s. 12. 
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pohybujú sa i vo svojej maľbe v okruhu svojich všedných dňoch a nedeliach. Pritom 

spravidla napodobňujú veci nie tak, ako ich bezprostredne vidia, ale skôr podľa toho, ako 

ich dôverne poznajú a ako si ich predstavujú. Ich mentálny realizmus čerpá z hĺbky 

afektívnej pamäti a odtiaľ má svoju poetickú moc. Iní sa nechávajú unášať rozprávkovou 

fantáziou. (…) Tvorba naivných umelcov má zaiste svoje spoločné znaky, ktoré vyplývajú 

z nevyspelosti (psychickej i technickej), ale nedá sa len tak ľahko zahrnúť do jedného 

priečinku. Nájdeme v nej práve tak obraz predmetnej skutočnosti, ako aj výraz vnútorného 

pudového a citového života, hovorí k nám prostou rečou faktov i rečou poetických 

symbolov; získava si nás svojou úprimnosťou a svojimi fantastickými výmyslami; udivuje 

nás bystrosťou životných postrehov a slobodnou invenciou farieb a tvarov, ktoré spája 

rytmický cit. Svedčí o bytostných silách, ktoré dávajú umeniu život.“46 

Činnost insitního umělce má občas pro samotného tvůrce dvojí efekt. Jednak 

uspokojí svoji touhu tvořit a zadruhé mohou svoji tvorbu převést v praktické zkrášlování 

svého okolí. „Potreba ozdobovať svoje okolie sa u nich [lidových malířu; pozn. E.O.], 

práve tak ako u niektorých dnešných naivných umelcov, mení niekedy priam na 

posadnutosť.“47  

Naděžda Melniková- Pelikánová tvrdí, „…že naivní umelci sa dívajú na svet vari 

tak, ako sa naň díval Adam, a maľujú z prostého vnútorného popudu. Nevedia odpovedať 

na otázku, prečo maľujú. (…) Naivní maliari sú hlboko presvedčení o všetkom, čo 

zobrazujú. Preto je na naivných obrazoch, najmä figurálnych, toľko detailov, ktoré majú 

potvrdiť pravdivosť. Naivné maliarstvo je protijedom v čase, keď človek slúži stroju a 

ľudský organizmus nestačí výplodom mozgu.“48 

Odlišná je charakteristika insitního umělce rumunského historika umění Iona 

Frunzettiho, který tvrdí, že „Neoprimitívi zobrazujú väčšinou celkom úprimne len to, čo im 

spôsobuje potešenie a o čom sa domnievajú, že sa bude páčiť aj iným ľuďom.“49 Oproti 

jiným autorům tvrdí, že insitní umělec netvoří pouze sám pro sebe, ale že cítí také nutnost 

zamýšlet se nad tím, jak jeho tvorbu přijme potencionální vjemový příjemce. Ovšem kdo je 

podle něj tím příjemcem? Autorka sovětské sbírky insitního umění Natália Škarovskaja, 

která poznávala a sbírala insitní artefakty na sovětském území, je toho názoru, že insitní 

umělci netvoří pro své okolí, ze kterého pocházejí, protože málo kdo z nich dokáže toto 

                                                 
46 TKÁČ, Štefan (ed.). Bulletin INSITA 1, s. 57-58. 
47 Tamtéž, s. 69. 
48 TKÁČ, Štefan (ed.). Bulletin INSITA 2, s. 34. 
49 Tamtéž, s. 35. 
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umění přijmout. „Vo vlastnom prostredí sa insitní autori stretávajú väčšinou 

s nepochopením. Okolie, ba aj blízki príbuzní, hľadia na nich ako na čudákov. O to väčší 

záujem však začínajú o nich prejavovať výtvarné kruhy, ktoré sú napokon najpovolanejšie, 

aby spoznali umelecké kvality diela.“50 Zde je třeba si uvědomit, že článek byl 

publikovaný na počátku sedmdesátých let. Přesto krásně vystihuje dvě věci. Zaprvé 

rozpačité vnímání tohoto druhu umění širokou veřejností. Za druhé je vidět důležitost a 

síla, jakou mají odborné výtvarné kruhy. Oni jsou vlastně těmi, kteří dovolili, aby insitní 

umění bylo vůbec nějak vnímáno. Zatímco před sto lety byl zájem o tento druh výtvarného 

projevu minimální, teď tomu bylo jinak. Podle autorky to tedy celé vlastně závisí na lidech 

zabývajících se uměním, protože oni přeci museli rozpoznat kvality, zatímco obyčejný 

člověk tím opovrhuje. Vše je tedy do značné míry závislé na teoreticích umění, kteří určují 

co umění je, a co už nikoliv. Zároveň však Natália Škarovskaja netvrdí, oproti názorům 

Iona Frunzettiho, že insitní umělec podřizuje svoji tvorbu jakémukoli potencionálnímu 

konzumentovi jeho umění, včetně těch z výtvarného prostředí. Na druhou stranu to, že to 

netvrdí, neznamená, že tomu tak skutečně u některých autorů není, to pak je ovšem otázka 

původnosti a také problematiky vlivu zájmu o insitní umělce na jejich tvorbu. 

Otázkou, zda je insitní umění novou školou, nebo jen vybočením z formálního 

moderního hledání, se v rumunském uměleckém časopise Arta 3/1970 zabývá Vasile 

Savonea a společně s Otou Bihalji-Merinem odpovídá, „…že umenie naivistov nie je 

smerom vo vnútri moderného umenia. Stojí mimo estetických sporov, ktoré vedú 

profesionálni umelci. Iba dekoratívna naivita a primitívny výraz nestačia na vytvorenie 

autentického insitného umenia.“51 

3.3 Insitní versus jiná umění 

Aleksander Jackowski rozlišuje dvě základní skupiny neprofesionálního umění. První, ve 

které hraje hlavní úlohu kolektivní vědomí a druhá, ve které se projevuje individuální, 

zvláštní a osobní vědomí, případně podvědomí. Do první skupiny patří tvorba dětská, 

lidová, amatérská a psychotická. Do té druhé pak umění spontánní, instinktivní.52 Insitní 

umění zastřešuje skupinu druhou.  

                                                 
50 TKÁČ, Štefan (ed.). Bulletin INSITA 3, s. 20. 
51 Tamtéž, s. 32. 
52 TKÁČ, Štefan (ed.). Galéria 2, s. 47. 
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3.3.1 Insitní versus lidové umění 

Rozdílem mezi lidovým a insitním umění se zabýval například Štefan Tkáč: „Pre diela 

ľudového umenia sú príznačné určité tradičné schémy ponímania motívu, farebnej 

harmónie, formy a určitý technický remeselný prístup. Základné remeselné a umelecké 

poznatky a výrazové schopnosti dedí generácia od generácie. V tradícii teda vystupuje 

kolektívny kontinuitný faktor; tvarová konvencia zakrýva osobitnú tvorivú individualitu. 

Taký výtvor má kolektívnu platnosť tak v ideovom, ako aj estetickom zmysle. Súhrn 

osvojených výrazových návykov ľudových tvorcov vytvoril výtvarný dynamický 

stereotyp. Ľudové umenia sa takto ustálilo ako vyhranená sústava, pomerne pomaly 

podliehajúca časovým zmenám. – Insitné umenie sa od ľudového odlišuje predovšetkým 

mierou a kvalitou zážitku. Estetické hľadisko je tu až druhotné, úžitkové hľadisko väčšinou 

celkom chýba. Realita je podrobená vnútornej transpozícii. Talent je tu potrebnejší o to 

viac, že sa autor nemôže opierať o tradičné postupy a schémy. Ľudové a insitné umenie 

vyviera teda z odlišných prameňov, pokiaľ ide o spoločenské prostredie a psychické 

uspôsobenie autorov a vzťah diela k úžitkovej funkcii.“53 Polský historik umění Ksawery 

Piwocki odpovídá na tuto otázku v časopise Sztuka ludowa 1-2/1968 takto: „Ľudové 

umenie sa opiera o tradície, používa tradičné vzory a vyžaduje technické znalosti. Naivný 

umelec sa usiluje prejaviť svoj vlastný názor na svet.“54  

Ve stejném časopise se k této problematice vyjadřuje také další polský historik 

umění Aleksander Jackowski, který má poněkud odlišný názor. Podle Jackowského insitní 

umění vychází z umění lidového a je s ním stále úzce spjato. Mají společnou nejen 

stylizační inspiraci, ale také povahu imaginace a způsob myšlení. „Temer všetka súčasná 

poľská ľudová skulptúra je na hranici naivného umenia. Na druhej strane umelci 

z mestského prostredia sa inšpirujú ľudovým umením.“55 Tyto diametrálně odlišné názory 

na jednu a tu samou otázku poukazují na problém, který provázel celou éru zájmu o insitní 

umění v 60. a 70. letech, tedy na marnou snahu nalézt shody na definici či charakteristiku 

insitního umění.  

Nejenom samotná činnost, ale i konzumenti umění jsou odlišní. Insitní umělec byl 

brán svým okolím jako podivín a jeho činnost ocenili až lidé zajímající se o „vysoké“ 

umění. Tvůrci a konzumenti lidového umění separovaní nejsou. 

                                                 
53 TKÁČ, Štefan (ed.). Bulletin INSITA 2, s. 36. 
54 TKÁČ, Štefan (ed.). Bulletin INSITA 3, s. 34. 
55 Tamtéž. s. 35. 



  26 

 

3.3.2 Insitní versus amatérské umění 

Oto Bihalji-Merin popisuje amatéry, jako někoho, kdo se snaží přebrat tradiční postupy, 

případně i nové stylové formy. Inspirují se svými vzory a snaží se dopracovat stejné 

dokonalosti. Insitní umělec zase chce ztvárňovat podněty z vlastního života, přičemž 

nebere v potaz hranice svých možností a vědomostí, protože o nich zkrátka nepřemýšlí. 

Pro insitního umělce jsou představy důležitou hnací sílou, ale díky složitosti představ je 

technicky těžké je ztvárnit, tím se však nenechají nijak omezovat. Vzniká tak napětí mezi 

technickou dovedností a vnitřními představami, mezi myšlenkovou prostotou a vizuální 

představou. Deformace a přeměny jevů tak nejsou záměrem insitního umělce, ale projekcí 

jeho vnitřní pravdy.56 Napodobování profesionálů nebo uměleckých stylů, které provádějí 

amatéři, je insitním umělcům cizí. „Maliar-amatér vníma prírodu a veci spod 

intelektuálneho zorného uhla – tento druh videnia je usmerňovaný poznaním vecí a 

ovládaním problémov perspektívy a anatómie. Naivného maliara charakterizuje naproti 

tomu citove podmienený prístup, pri ktorom nie je smerodajné poznanie, ale skôr 

intuícia.“57 Umění amatérů je spíše projevem aktivní asimilace, postřehem určitých 

konvencí umění, imitací.  

3.3.3 Insitní versus primitivní umění 

„Pojem „primitívne umenie“ bol pred začiatkom nášho [20.; pozn. E. O.] storočia 

používaný vždy pre pomenovanie tvorby z pradávnych prekonaných etáp. Išlo hlavne o 

označenie veľkých národných celkov menej vyvinutých oblastí, napríklad africké exotické 

umenie, prípadne určité etnické celky, ktoré nestáli na takej vysokej kultúrnej úrovni, aby 

sa vyrovnali európským všeobecným kultúrnym  snahám. Dnes, keď hovoríme o súčasnom 

primitívnom umení, nemyslíme na naväzovanie na túto tvorbu. Hľadáme iba určité 

analógie s naivným videním a zobrazováním skutočnosti, charakteristickej pre ich 

autorov.“58 

                                                 
56 TKÁČ, Štefan (ed.). Bulletin INSITA 5, s. 16. 
57 TKÁČ, Štefan (ed.). Galéria 2, s. 40-41. 
58 POHRIBNÝ, Arsén; TKÁČ, Štefan. Naivní umění v Československu, s. 8. 



  27 

 

3.3.4 Insitní versus dětská torba 

Dětská tvorba má s tvorbou insitního umělce společnou především hravost a fantazii. 

Ovšem u dítěte se jedná pouze o prozatímní stav, jelikož se nachází v určité fázi vývoje, 

která je biologicky daná. Není vůbec součástí historického vývoje.59 

„U dieťaťa hraje úlohu nedostatočne vyvinutá duševná schopnosť spájania 

senzorického a motorického pochodu duševnej činnosti. Poetická bezprostrednosť a 

dojemná naivita detskej tvorby je teda skôr psychologickým ako estetickým prejavom. 

Dieťa tvorí podľa fantázie a jeho tvorba je čiste ideografická. Pri primitívnej tvorbe 

dospelého človeka, u ktorého nemožno už predpokladať nevyvinutosť nervovej sústavy 

ako u dieťaťa a kde sa celistvosť dospievaním narušila a rozpadla (…) môže dôjsť aj 

k tvorbe fyzioplastického charakteru.“60 

3.3.5 Vztah insitního a profesionálního umění 

Vzájemné vztahy profesionálního a insitního umění chápou někteří teoretici rozdílně. Jurij 

Gerčuk ze Sovětského Svazu tvrdí, že insitní umění není nezávislé na profesionálním 

umění, ba naopak. „Je produktom dosť zložitého vzájomného pôsobenia tejto kultúry a 

estetického povedomia tých spoločenských vrstiev, ktoré sa rozvíjajú mimo jej určujúceho 

vplyvu. „Naivné“ umenie vzniká ako vyjadrenie názoru „zvonku“ na umenie 

profesionálne, názoru zainteresovaného, zameraného na osvojenie si hodnôt „veľkej“ 

kultúry, ale neschopného preniknúť do jej pravdivej štruktúry, ovládnuť jej prostriedky a 

metódy.“61 Insitní umělci vzhlížejí k profesionálnímu umění, proto se ho snaží 

napodobovat. Vznikají tak vlastně kopie vysokého umění provedené zcela odlišnou 

skupinou lidí a tím dochází k přeměně výsledné tvorby. Tato Gerčukova tvrzení se 

diametrálně liší od většiny ostatních teoretiků zabývajících se insitním uměním. Především 

se rozchází v názoru na motivaci insitních umělců tvořit. Zatímco Gerčuk ji vidí v pouhé 

snaze napodobit umění profesionálních umělců, většina se shoduje na vnitřním puzení 

ztvárňovat své představy a to bez jakéhokoliv ohlížení se na konvence profesionálního 

umění a na potencionálního konzumenta vznikajícího artefaktu. Jak již bylo jednou řečeno, 

zájem teoretiků a historiků umění ze SSSR o insitní umění byl malý, což může být jedním 

z důvodů, proč se jejich názor takto lišil. 

                                                 
59 TKÁČ, Štefan (ed.). 1. trienále insitného umenia. Oto Bihalji-Merin – Stretnutie naivných umelcov sveta 
v Bratislave (publikace nečíslovaná). 
60 POHRIBNÝ, Arsén; TKÁČ, Štefan. Naivní umění v Československu, s. 9. 
61 TKÁČ, Štefan (ed.). Bulletin INSITA 5, s. 22. 
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Zajímavým způsobem pojednává o insitním umění Luboš Hlaváček v článku 

Problém naivního umění, uveřejněném v Mladé frontě dne 11. září 1966, tedy v době, kdy 

se konalo 1.TIU. „Jak to, že vysoce oceňujeme výtvary, které jsou z hlediska tzv. vysokého 

umění akademicky vzdělaných profesionálů technicky mnohdy nedokonalé, školácké, 

těžkopádné, neumělé, primitivní? Odpověď není nikterak snadná a výtvarný kritik a 

historik tu musí vzít ku pomoci antropologa, sociologa, folkloristu, psychologa a nejednou 

i psychiatra. Problém naivního umění je speciální záležitostí moderní estetiky, k níž své 

slovo musí říci i ekonom a demograf. (…) Vědomi si nezbytnosti neprofesionality 

naivního umění, musíme velice citlivě odhadovat blízkost či vzdálenost jeho vztahu 

k současné profesionální umělecké tvorbě akademicky školených autorů. Mnozí dnes 

známí malíři začali jako skuteční naivní umělci, ale během určitého času si tak dokonale 

osvojili všechno tvarosloví moderního umění a jeho mluvu, že v určitém okamžiku se 

zařadili do té široké obce. Takovým příkladem je třeba malíř Vlastimil Beneš, původně 

úředník, nebo Karel Chaba, povoláním kuchař, kulisák a topič, před deseti lety opravdová 

hvězda českého naivního umění a dnes už významný představitel avantgardních tendencí 

našeho malířství. S touto promiskuitou souvisí i tzv. programová naivita mnohých 

profesionálních umělců, kteří se inspirují projevem dětí nebo choromyslných a jejich 

dosažený primitivizující výraz je pouze jedním z estetických cílů.“ 

Ze známých osobností české popkultury se v insitním umění zhlédly osobnosti jako 

Josef Hlinomaz62, Jiří Lír, Ivan Mládek, Iva Hüttnerová, Gábina Osvaldová, Emma 

Srncová, nebo František Ringo Čech. U každého z nich ale zůstává otázkou, kde přesně 

leží hranice autentičnosti a stylizace. Právě schopnost stylizovat se do určitého výtvarného 

stylu se zcela vylučuje s charakteristikou insitního umělce.  

Insitní umění oslovilo také filmaře. Vznikly tak dokumentární snímky jako Henri 

Rousseau z Ivančic, pojednávající o životě Jakuba Svobody63, film Tretie trienále insitného 

umenia Bratislava 72 o nejvýznamnějších exponátech 3. TIU64, Paleta čistého srdce, nebo 

                                                 
62 O tvorbě Josefa Hlinomaze a v krátkosti také o Karlu Chabovi píše Oto Bihalji-Merin v katalogu výstavy 
1. trienále insitného umenia toto: „Maliar Jozef Hlinomaz podáva v nesťaženom asociačnom slede udalosti 
svojej doby v bezperspektívnej významovej hierarchii. Má fantáziu; k naivite mu pravdepodobne chýba 
nevinnosť. Kubistická kulisa Prahy a sveta, ktorú maľuje Karol Chaba ohnivými farbami, je príliš virtuózna 
na to, aby mohla ešte plne prináležať do oblasti naivity. Chabovo myslenie a postavy predstavujú až vedomú 
umeleckú činnosť.“ 
63„V roce 1970 brněnská redakce pod vedením Kuby Jurečka s kameramanem Noskem československé 
televize uvedla v kinech i televizi barevný dokument pod názvem Henri Rousseau z Ivančic.“ 
http://is.muni.cz/th/104193/pedf_m/KE_KORENUM.txt (navštíveno dne 9. 9. 2013). 
64 Dokumantární film natočil režisér Vlado Kubenko s kameramanem Alexandrem Strelingerem. in: Film a 
divadlo, 1972, č. 13. 
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Naivní umění od Eduard Hofmana a další, které pojednávaly o fenoménu insitního umění 

obecně, případně o výstavě jako bylo TIU, nebo o životě a díle konkrétního umělce. 

Kromě dokumentárních filmů vznikaly také celovečerní filmy, ve kterých se tématika 

insitního umění objevila. Bylo tomu tak například ve zfilmované povídce Bohumila 

Hrabala Dům radosti, v celovečerním filmu Perličky na dně. 

Insitní umění se stalo inspirací také českému spisovateli Václavu Erbanovi při 

psaní detektivního příběhu Smrt talentovaného ševce. Kniha byla poprvé vydaná v roce 

1978 v sedmdesátitisícovém nákladu a v roce 1982 byl příběh zfilmován. Hlavní postavou 

je kapitán Exner, který vyšetřuje násilnou smrt naivního umělce Rambouska65. Případ se 

celou dobu jeví jako loupežná vražda, ovšem nakonec kapitán Exner přichází celému 

případu na kloub. Vraždil Vojtěch Matějka, akademický malíř, který neunesl 

Rambouskovu slávu. Usvědčující dialog kapitána Exnera a Vojtěcha Matějky možná 

určitým způsobem reflektuje skutečné nálady některých profesionálních umělců vůči 

umělcům insitním: „Vám šlo především o zničení Rambouska-umělce.“ „Směšné! 

Rambousek nebyl umělec! Byl mazal! Proč vraždit mazala diletanta?“ „Víte líp než já, že 

Rambousek byl talentovanější než vy. Začal být proslulý. Vás znají v krajském městě. 

Koneckonců studoval jste na Akademii. Ale takových malířů, jako jste vy, těch je! 

Rambousek byl originální. Sršel nápady. Barvami. Začal jste strašně nenávidět jeho dílo. 

Kdyby se to odehrávalo jen tady, v Opolné! To by se dalo odbýt mávnutím ruky. Ale ve 

světě! To nešlo. Tak jste sprovodil ze světa jak jeho, tak jeho dílo.“66 K problematice 

insitního umění se v příběhu vyjádřil také vedoucí Antikvy Průšek: „Jestliže vás zajímá 

moje osobní stanovisko,“ pravil suše Jan Průšek, „pak vám prostě řeknu, že ty patlanice 

nemám v lásce, že nevěřím v jejich budoucnost, a jejich přechodnou oblibu považuji za 

módní a snobskou záležitost.“67 Zájem profesionálních umělců o umění insitní tedy 

skutečně byl. Nejednalo se pouze o profesionální malíře, ale také spisovatele, nebo filmaře.  

 

4. Dějiny insitního umění 

4.1 Vývoj ve světě 

Je otázkou, jak moc je třeba zajít do minulosti, abychom mohli začít popisovat historii 

insitního umění. Pokud bychom definici insitního umění přenesli na pravěké umění, z větší 
                                                 
65 V příběhu je používán termín „naivní“. 
66 ERBEN, Václav. Smrt talentovaného ševce, s. 245. 
67 Tamtéž, s. 240. 
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části bychom našli shodu. Ovšem někteří historici umění začínají řadit první autory 

spadající do kategorie insitního umění až od 18. století. Podle Anatola Jakovského, 

výtvarného kritika a specialistu na insitní umění, vznikl tento okruh umělců ve Francii na 

začátku 19. století, po zrušení cechů, kdy se mimo okruh profesionálů nově vytvořila 

skupina samouků. Na územích, kde se o slovo přihlásil technický pokrok a demokratické 

prostředí, docházelo k opouštění klasických forem lidového umění a prosazování 

individuálnější formy projevu.  

S teorií Jakovského nesouhlasí holandská autorka Matilda Visserová. „Táto 

domnienka nie je veľmi presvedčivá. Oveľa pravdepodobnejšie je, že vo Francúzsku, tak 

ako inde, existovalo naivné umenie už dávno pred Francúzskou revolúciou mimo dielní. 

Diela naivných umelcov sa stratili, pretože sa nepokladali za „umenie“. (…) Našli sa iba 

niektoré maľby na skle a drevené plastiky z 18. storočia, ktoré sa začali zachraňovať až 

v tedy, keď už spoločnosť bola taká vyspelá, že naivné umenie pokladala za umenie.“68  

Vysvětlení Matildy Visserové se jeví jako logické. Ukazuje se tím, jak obrovský 

rozdíl je mezi vznikem a objevením a jak moc záleží na interpretaci. Z tvrzení Visserové si 

můžeme udělat závěr, že insitní umění není umělecký směr, jelikož ten je ohraničený 

časovým obdobím. Insitní umění se tak váže na samotnou evoluci člověka a vine se jak 

červená nit celou historií lidstva. V problematice objevení insitního umění už můžeme být 

mnohem konkrétnější. 

Podle Miroslava Míčka se insitní umění jako projev lidové tvořivosti jeví jako 

produkt přechodné situace, spadající mezi odumírající formy umění lidového a formy 

umění profesionálního.69 Podle Naděždy Melnikové-Papouškové mělo insitní umění 

uspokojit hlavně široké vrstvy obyvatel, které byly stále více ochuzeny o estetické požitky 

v důsledku bezohledné progresivní industrializace.70 Většinový názor na tento druh 

výtvarného projevu lidí pohybujících se v uměleckých kruzích byl nejprve takový, že se 

jedná o pokleslou a zkreslenou podobu umění vysokého. Moderní umění se začalo měnit, 

začalo se odklánět od městské kultury, začalo se vymezovat vůči akademismu a hledalo 

nové nezkažené inspirace. Na základě toho se pohled na insitní umění začal proměňovat. 

Profesionální umělci začali objevovat své inspirace v neovlivněné insitní tvorbě. Insitní 

umělci tvoří sami pro sebe, bez ambicí, pro své potěšení a výhradně v době volného času. 

Proto také vznikly termíny jako nedělní, nebo sváteční malíři.  Téměř současně byl „… 

                                                 
68 TKÁČ, Štefan (ed.). Bulletin INSITA 3, s. 7. 
69 TKÁČ, Štefan (ed.). Bulletin INSITA 1, s. 55. 
70 TKÁČ, Štefan (ed.). Bulletin INSITA 2, s. 34. 
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s černošskou plastikou objavený aj najväčší zjav medzi modernými primitívmi – Colník 

Rousseau. Podnietená dielom Rousseaovým, i rozmarne pôvabnou legendou, ktorou bol 

opradený jeho zjav, obracala sa pozornosť k „moderným primitívom“ už pred prvou 

svetovou vojnou a potom stúpala v rokoch povojnových.“71 Velkou roli zde sehrál 

Wilhelm Uhde, německý spisovatel, kritik a sběratel výtvarného umění, který o Henrim 

Rousseauovi napsal první posmrtnou monografii a ve světě umění se stal také známý 

objevením několika dnes již slavných autorů, jako je Camille Bombois, Séraphine Louis, 

nebo Louis Vivin.  

Teprve na začátku 20. století se některým z těchto umělců podařilo dostat do 

povědomí veřejnosti, díky čemuž se mohli tvorbě věnovat ve větší míře a insitní umění 

bylo v té době uznáno jako umění.72 V roce 1928 Wilhelm Uhde uspořádal v Paříži první 

samostatnou výstavu autorů spadajících do kategorie insitního umění, která se jmenovala 

„Malíři nejsvětějšího srdce“73 a skládala se z obrazů Henriho Rousseaua, Sérephiny 

Louisové, Andrého Bauchanta, Camilla Bomboisa a Louise Vivina. O deset let později se 

výstava konala opět v Paříži, jmenovala se „Lidoví umělci reality“ a byla na ní 

prezentována díla osmi autorů. V roce 1938 uspořádalo Muzeum moderního umění v New 

Yorku výstavu „Mistři lidové malby“, na které bylo vystaveno 170 děl od 23 autorů. 

Během druhé světové války a krátce po ní se konaly spíše jen malé výstavy insitního 

umění, ale zároveň se mu přizpůsobovaly instituce a vznikaly tak výstavní prostory 

zaměřené a vyhrazené pouze insitnímu umění. Například v roce 1948 byla v Národním 

muzeu moderního umění v Paříži vyhrazena výstavní síň „moderním primitivům“. Ke 

zlomu došlo v roce 1958 na „Světové výstavě EXPO 1958“ v Bruselu, kde byla 

prezentovaná velká mezinárodní výstava insitního umění, první svého druhu v Evropě. 

Expo 58 nastartovalo vlnu výstav insitního umění, které se nevyhnulo ani Československo. 

Největší zájem o insitní umění byl bezesporu v západních zemích, což určitým způsobem 

potvrzuje interpretaci vzniku zájmu o insitní umění až při určité fázi sociokulturního 

vývoje. 

                                                 
71 TKÁČ, Štefan (ed.). Bulletin INSITA 1, s. 56. 
72 „Rok 1907. Banket usporiadaný Picassom pri príležitosti akvizície obrazu starého colníka Rousseau. Je 
dojatý k slzám, prijíma trochu žartovne hold od svojich nových priateľov, vosk sviece mu steká po šatách, 
Picasso a Braque mu stískajú ruky, Apollinaire reční na jeho počesť. Je to sotva rok, čo nikto nebral vážne 
jeho obrazy, odmietali ich, vysmievali sa z nich… Rok 1907. Picasso maľuje Avignonské slečny. Dnes 
vieme, že to bol začiatok novej epochy v dejinách umenia, známej ako kubizmus.“ Takto popisuje průběh a 
vliv Rousseauovy výstavy v roce 1907 Aleksander Jackowski, Galérie 2, s. 46. 
73 Původně Les Peintres du Cœur sacré. Uvádí se také překlad Malíři svatého srdce, např. v publikaci SNG 
1. trienále insitného umenia. 
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Úryvek z rozhovoru s Katarínou Čiernou: „A potom sa to neskôr tak dostalo do 

takého štádia, že sa to veľmi skomercializovalo, hlavne v Nemecku, ale aj vo Francúzku 

začali toto naivné umenie ako keby napodobňovať, štylizovať a rôzni takí vzdelaní ľudia, 

alebo nejaké gazdinky v domácnosti, maľovali.“74 

V Sovětském svazu bylo na insitní umění nahlíženo jinak, než tomu bylo 

v Československu a v jiných zemích. Jak píše Natália Škarovskaja v příspěvku Majstri 

naivného realizmu75, termín naivní umění, ani primitivisti se v odborných kruzích neujal. 

Veškerá neprofesionální tvorba totiž spadala do lidového umění, případně do lidového 

dekorativního umění. Podle Oty Bihalji-Merina dochází ve východní části SSSR k splývání 

lidového a amatérského umění. Ideologie SSSR napomáhala vzestupu neprofesionálního 

umění, ale týkalo se to především umění lidového, amatérského, nebo užitého. Společná 

tvorba profesionálů i neškolených výtvarníků tak byla na konci 20. a na začátku 30. let 

demonstrovaná společnou tvorbou, kdy například zkrášlovali závody a ulice při 

manifestacích a svátcích. Na neprofesionální tvorbu bylo nahlíženo diametrálně odlišně. 

Insitní umělci nebyli obdivováni za svoji autenticitu, jejich podpora tkvěla v tom, že měli 

být vedeni a školeni k profesionálnímu zvládnutí techniky, aby tak mohli umělci z lidu 

doplnit řady profesionálů. Podle autorky sbírky insitního umění SSSR Natálie 

Škarovskajové teprve až v 60. letech začínají odborné výtvarné kruhy v SSSR vnímat 

insitní umění jako zdroj inspirace, jako něco skutečně se lišící od ostatních stylů uvnitř 

„lidového“ umění.76  

Natália Škarovskaja se v článku uveřejněném v časopise Dekorativnoje iskusstvo 

9/1968 vyjadřuje k problematice kritérií insitního umění, přičemž určitý problém 

demonstruje na Všesvazovém festivalu amatérského umění 1967. „Jubilejná výstava 

Všezväzového festivalu naznačila (…) problematiku kritérií umeleckého obsahu 

amatérskeho umenia. Ukázalo sa potrebným rozčleniť otázku profesionálnej pripravenosti 

autora od sily umeleckého zážitku. Na festivale bolo množstvo prác príznačných pre naše 

storočie, ktoré majú obdobu na celom svete ako osobitný prúd v súčasnom výtvarnom 

umení. Nekladie si formálne úlohy, ale chce vyjadriť podstatu veci, nestarajúc sa o zákony 

perspektívy a hru svetla. Také sú diela I. Nikiforova, N. Nosova (…) a celej jej školy 

„ľudových primitivistoch“ (…). Množstvo týchto prác a ich úroveň núti uvažovať o 

                                                 
74 Celý rozhovor viz příloha č. 1. 
75 TKÁČ, Štefan (ed.). Bulletin INSITA 3, s. 11-18. 
76 Tamtéž, s. 16. 
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zriadení osobitnej galérie, podobnej záhrebskej. Zaručili by tiež dôstojnú reprezentáciu 

Sovietskeho zväzu na bratislavskom Trienále insitného umenia.“77  

Alekseij Lazykin v článku Ne řemeslníci, ale mistři, uveřejněném ve 12. 

čísle sovětského časopisu Tvorčestvo v roce 1967, nastiňuje vývoj insitního umění 

v Sovětském svazu. První výstavy samouků se v SSSR objevily ve 20. letech 20. století a 

zasadili se o ně většinou již proslavení umělci. Zájem postupně upadal a znovu stoupl až 

v druhé polovině 60. let. Tvrzení se snaží doložit tím, že mnoho těchto děl bylo vystaveno 

na výstavě amatérské tvorby, věnované 50. výročí VŘSR v roce 1967. Zároveň však 

anonymně kritizuje metodiku vystavování některých svazových republik, kde prý uznávají 

pouze taková amatérská díla, která se co nejpřesněji podobají dílům profesionálů a nenesou 

tak žádné znaky osobnosti78.  

Stejně jako jiné i insitní umění se nevyhnulo komparaci s ideologií. Rumunský 

historik umění Ion Frunzetti poukazuje na to, že všichni insitní umělci „…vyšli z ľudu a 

vyjadrovali to, čo chcú v takejto tvorbe vidieť ľudia, ktorým je cudzie umenie horných 

buržoáznych vrstiev.“79 Natália Škarovskaja tvrdí, že „Problém života amatérského umenia 

bol jedným z najvýznamnejších problémov moderného socialistického sveta, kde voľný 

čas nemá byť iba časom zábavy, ale, ako povedal K. Marx, má sa využívať na dokonalejšiu 

činnosť. Bez amatérskeho umenia je nemysliteľný pokrok. Pravdaže, profesionálne umenie 

bude ešte dlho plniť svoju funkciu vyjadrovania spoločenských ideálov. No čím väčšmi 

budeme prechádzať do komunizmu, tým viacej ľudí, hoci nemaliarov, bude sa zaoberať 

„maľbou“ ako jedným z druhov svojej činnosti.“80 Holadnská historička umění Matilde 

Visser je toho názoru, že „…keby naivné umenie bolo iba únikom pred spoločenskou 

realitou, natískala by sa otázka, či nie je odsúdené na zánik, keď v budúcej etape 

socializmu zmizne zo spoločnosti odcudzenie človeka. Na druhej strane si treba položiť 

otázku, či naivné umenie nebude ďalej existovať a ešte sa rozvíjať práve preto, lebo je 

prejavom hlboko ľudským, lebo je ľudskou činnosťou v tej socialistickej spoločnosti, 

v ktorej už nie sú protikladné triedy a ktorá bude bez tried, v spoločnosti, ktorá sa musí 

usilovať o odstránenie každého odcudzenia a neobmedzený rozvoj človeka.“81  

V roce 1972 vydal anglický kunsthistorik Roger Cardinal publikaci Outsider Art, 

čímž vznikl další termín spjatý s neprofesionálním uměním, který se však oproti termínu 
                                                 
77 TKÁČ, Štefan (ed.). Bulletin INSITA 3, s. 31-32. 
78 TKÁČ, Štefan (ed.). Bulletin INSITA 2, s. 36. 
79 Tamtéž, s. 35. 
80 TKÁČ, Štefan (ed.). Bulletin INSITA 3, s. 18. 
81 Tamtéž, s. 9. 
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Štefana Tkáče celosvětově ujal. Původně se mělo jednat o anglický ekvivalent 

francouzského termínu art brut, který poprvé použil francouzský teoretik umění Jean 

Dubuffet82. Postupně však došlo k odchýlení se od přísných Dubuffetových kritérií a do 

kategorie outsider art tak byla zařazována různorodější díla, zcela neodpovídající kategorii 

art brut, ale zase blízká insitnímu umění. Termín outsider art se uchytil především 

v anglofonních zemích, ale uchylují se k němu i autoři z jiných zemí, včetně autorů z Čech. 

Zájem o neprofesionální umění ve světě byl a stále je a podle názoru Pavla Konečného 

oproti původním předpokladům úbytku autorů, se noví autoři stále nacházejí83. Oto Bihalji-

Merin je toho názoru, že „Vzhľadom na degeneráciu štýlových foriem profesionálneho 

umenia bude mať naivné umenie – vďaka elementárnej intenzite výrazu – čoraz väčší 

význam, aj keď treba poznamenať, že tvorba naivných umelcov nemôže ostať nedotknutá 

komerčnosťou či priemyselným a spoločenským vývinom.“84 

Při řešení problematiky insitního umění lze také narazit na polemiku o četnosti 

těchto autorů. Je jich málo, nebo hodně? Anatole Jackovsky o této problematice referoval 

na sympoziu 1. TIU. S námitkou, že je hodně insitních umělců, jsme se podle Jackovského 

mohli oficiálně poprvé setkat v roce 1933 v podání Raymonda Cogniata, zakladatele 

Biennale de Paris: „Naivnosť sa v maliarskom umení už niekoľko rokov zneužíva. Veľa 

ľudí sa nazdávalo, že ho objavili , alebo sami vynašli, iní si zase myslia, že sa začína 

colníkom Rousseauom a že je akousi vyššou formou umenia.“85 V té době, tedy v roce 

1933 bylo ve Francii známých půl tuctu insitních umělců. V roce 1966 bylo ve Francii 

podle Jackovského známo do šedesáti insitních malířů, a to včetně již zemřelých. 

„Vysoké“ číslo šedesáti insitních umělců dává do kontrastu k počtu malířů ostatních 

uměleckých směrů, kterých v té době ve Francii působilo minimálně šedesát tisíc. Přes 

veškeré těžkosti a očerňování se poměry od té doby zlepšily. „V tomto ohľade sme 

svedkami javu určite jedinečného v dejinách moderného maliarstva; ľudia si kupujú obrazy 

nie pre špekuláciu, nie preto, že ich ponúka reklama, ale jednoducho z tých istých 

                                                 
82 „Tvůrce art brut musel podle Dubuffeta splňovat dvě základní kritéria: Sociální kritérium: Muselo se jednat 
o člověka mentálně a/nebo sociálně marginalizovaného. Tuto premisu splňovaly v zásadě tři skupiny osob – 
společenští outsideři (vězni, důchodci v azylech, bezdomovci, lidé žijící v ústraní…), psychicky nemocní a 
spiritistická média – či rovnou průniky těchto skupin. Estetické kritérium: Díla art brut musela být vytvořena 
zcela mimo doménu institucionalizované kultury včetně jejích avantgardních projevů. Zároveň zde nesměla 
být patrná snaha přizpůsobit se požadavkům a vkusu diváka či současným i minulým uměleckým stylům a 
trendům.“ http://www.artlist.cz/?id=4223 (navštíveno dne 11. 11. 2013). 
83 Viz příloha č. 2. 
84 TKÁČ, Štefan (ed.). Bulletin INSITA 6, s. 44. 
85 TKÁČ, Štefan (ed.). Galéria 2, s. 62. 
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pohnútok, ktoré viedli k zrodu týchto obrazov, z lásky k nim. Preto, lebo sa im páčia.“86 

Přes tato tvrzení se nelze zbavit dojmu, že v 60. a 70. letech docházelo, pokud ne ke 

spekulativnímu, tak určitě nadměrnému obchodování s artefakty insitního umění. V článku 

Trienále v Bratislavě, uveřejněném dne 13. října 1972 v britském časopise The Spectator 

Sheldon Williams píše, že si Boris Kelemen ze Záhřebu, participující na organizaci 3. TIU 

stěžoval na příliš vysokou četnost obchodníků s uměleckými předměty, se stále 

připravenými šekovými knížkami.87 Obchodování s insitním uměním byl také důvod, proč 

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích v letech 1967 rozšířila svůj 

sběratelský zájem o insitní umění. „Její pracovníci byli znechucení praktikami 

zahraničních galéristů, kteří od sklonku šedesátých let vykupovali v Čechách a na Moravě 

obrazy a plastiky naivních autorů a odváželi je jako výhodný artikl do zahraničních 

soukromých sbírek (…).“88 V poslední publikaci vydané SNG – Medzi selankou a drámou, 

která se zabývá insitním uměním, stojí: „Už v 70. rokoch začala inflácia – predovšetkým 

v Juhoslávii – ale aj v Taliansku, Francúzku, Poľsku, Nemecku a v iných krajinách. Išlo o 

veľkoprodukciu „ľubivých obrázkov“, ktoré mali so skutečným neivným umením len málo 

spoločného. Koníček nedeľných maliarov a maľujúcich žien v domácnosti sa postupne stal 

ľahko dosiahnuteľným „biznisom“, ktorý sa dal výhodne speňažiť. Túto lukratívnu 

prednosť si uvedomili jednak sami výrobcovia týchto obrázkov a ich „lovci“ – rôzni 

„galeristi“. Tomuto vkusu nahrávali rôzne „šikovné“ imitácie originálneho naivného 

umenia.“89 

4.2 Insitní umění v Československu 

Přestože Adolf Kroupa v příspěvku Malá bilancia naivného umenia zmiňuje tezi o historii 

a vzniku insitního umění odpovídající teorii zmíněné v předchozí kapitole, tedy že insitní 

umění vzniklo pod vlivem společenských podmínek, které se začaly rýsovat na konci 19. 

století, přichází s teorií o takzvaných předchůdcích moderního insitního umění. „Ak sa ako 

charakteristické rysy naivného prejavu uvádzajú: prevažujúca citovosť, podmanivý 

lyrizmus neskazeného, rýdzeho pohľadu a čistého srdca, spojené s vnútornou a nespútanou 

fantáziou, môžeme u nás nájsť mnohých predchodcov moderného naivného umenia. Sú to 

priami a pomenovateľní predchodcovia súčaných naivných stvárňovatelov skutočnosti.90“ 

                                                 
86 Tamtéž. 
87 http://archive.spectator.co.uk/article/14th-october-1972/25/art (navštíveno dne 15. 9. 2013). 
88 DOLEJŠ, Jiří. Naivní umění. Publikace nečíslovaná. 
89 ČIERNA, Katarína; TAMÁSOVÁ, Alexandra.Medzi selankou a drámou, s. 20. 
90 TKÁČ, Štefan (ed.). Bulletin INSITA 1, s. 68. 
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Mezi předchůdce insitního umění jmenovitě řadí poličského lidového vedutistu Emanuela 

Bořivoje Kasparidese ze začátku 17. století, kronikáře Čeňka Vanžuru z 19. století, cukráře 

Jakuba Svobodu, kterého spisovatel Jan Skácel nazval Henrim Rousseauem z Ivančic91 a 

v neposlední řadě Aloise Beera. Již v obecnější rovině řadí mezi předchůdce moderního 

insitního umění také lidové malíře malující na sklo a kachlíky, tvůrce betlémů, křížových 

cest, vývěsních štítů, střeleckých terčů, kulis a dále také zkrášlovatele domů, hostinců, 

různých stánků, kolotočů, cirkusů, nebo také zkrášlovatele domácích předmětů typu 

hodiny, fajfky a další. Jedná se o názor, který v té době nejspíše odpovídal nebo byl hodně 

blízký názorům dalších historiků umění. Ovšem i zde je třeba uvést názor Matildy 

Visserové, že se dá určit pouze vznik zájmu o insitní umění a nikoli vznik insitního umění 

jako takového.  

Jako další důležitý milník ve vnímání insitního umění se jeví výstavní činnost, která 

dává prostor určitému druhu umění oslovit jeho konzumenty. Na výstavu Henriho 

Rousseaua v Salóně nezávislých v Paříži v roce 1911 vzpomíná český historik umění 

Antonín Matějček: „Výstava Colníka  Rousseaua bola vzrušujúcim zážitkom, pretože sme 

v jeho obrazoch videli typ maliarstva ohrozujúceho diletantskou naivitou cítenia a 

vyjadrenia cézanovskú výtvarnú metódu, v ktorú sme verili ako v neochvejnú dogmu.“92 

Intenzivní zájem o insitní umění propukl až v novém politicko-kulturním prostředí po roce 

1918. Insitní, ale i lidovou a dětskou tvorbou se inspirovali autoři patřící do hnutí 

poetismu, do kterého patřil Alois Wachsman, Adolf Hoffmeister, František Muzika, nebo 

Bedřich Piskač. Teoreticky se touto problematikou zaobíral Josef Čapek ve své studii 

Malíři z lidu, která je součástí knihy s názvem Nejskromnější umění vydané v roce 1919. 

Jeho charakteristika a hodnocení insitního umění jsou platné dodnes a podle Adolfa 

Kroupy patří Josef Čapek mezi nejstarší a nejvýznamnější teoretiky tohoto druhu umění. 

Josef Čapek je také autorem úvodní části katalogu k výstavě Aloise Beera, která se poprvé 

v Praze konala v roce 1937 v Alšově síni Umělecké Besedy, přičemž úvodního slova se 

zhostil Vítězslav Nezval. Ve stejném roce vychází v Československu první monografie o 

Henrim Rousseauovi, jejímž autorem je již zmíněný Vítězslav Nezval. Tento zájem 

profesionálních umělců a lidí z okruhu kulturního dění je teoretiky insitního umění hojně 

reflektován a interpretován jako zdroj inspirace, kterou profesionálům dává buď samotná 

insitní tvorba, nebo tvorba ve spojení s životními příběhy konkrétních autorů. 

                                                 
91 http://www.zrcadlo.info/view.php?cisloclanku=2013020029 (navštíveno dne 9.9.2013). 
92 TKÁČ, Štefan (ed.). Bulletin INSITA 1, s. 69. 
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Na počátku šedesátých let startuje v Československu druhá vlna velkého zájmu o 

insitní umění. V roce 1960 se konala na území Československa putovní výstava insitního 

umění z Jugoslávie. Ve stejném roce se konala v Bratislavě výstava amatérské výtvarné 

tvorby na Slovensku a hlavní reprezentující skupinou této výstavy se stali insitní umělci. O 

dva roky později byla instalována také v Praze a autorem byl Štefan Tkáč. V šedesátých 

letech se také začaly pořádat monografické výstavy insitních umělců, které do té doby 

probíhaly jen sporadicky93.  Českému insitnímu umění se od šedesátých let systematicky 

věnoval výtvarný kritik a teoretik Arsén Pohribný. V roce 1963 shromáždil menší počet děl 

insitních umělců z Čech a Moravy, ze kterých uspořádal diskusní výstavu, která byla podle 

Adolfa Kroupy velice přínosná.  

Teorií insitního umění se v té době zabývali především Miroslav Míčko, Arsén 

Pohribný, Štefan Tkáč, Adolf Kroupa, Vladislav Stanovský, nebo také Naděžda 

Melniková-Papoušková. Díky nim vznikaly různé odborné studie a články věnující se 

problematice insitního umění. V roce 1963 se konala v brněnském Domě umění první 

velká výstava zabývající se insitním uměním pod názvem „Naivní umění 

v Československu“. Protože se v této době jednalo o poměrně okrajový druh umění, 

kterému se v předchozích letech žádná instituce soustavněji nevěnovala, bylo těžké sehnat 

dostatečný počet výstavních exponátů. Arsén Pohribný i Štefan Tkáč proto absolvovali 

různé cesty po Československu, aby tak objevovali autory nové. Již při sestavování této 

výstavy došlo k problému, který trápí mnohé teoretiky umění dodnes. „Jej koncepcia 

nemala byť pre neujasnenosť teoretických kritérií zomknutá príliš úzkymi hľadiskami 

výberu. Kryštalizovala sa teda až v priebehu rokovania poroty, kde došlo k ostrým 

výmenám názorov a dlhým diskusiám, najmä o tom, ktoré prejavy patria a ktoré nepatria 

do naivného umenia.“94 Tato výstava pak byla instalována ještě v Bratislavě95, Praze a 

nakonec v Ostravě. Výběr autorů z této výstavy také reprezentoval československou účast 

na „1. Trienále insitného umenia“ v Bratislavě. Tím, že se konaly reprízy Brněnské 

výstavy, došlo podle Adolfa Kroupy k faktickému oficiálnímu uznání insitního umění. 

Zajímavou koncepci této výstavy měla repríza v Praze, kterou Arsén Pohribný doplnil o 

dvě části. V první části byla pozornost věnovaná předchůdcům insitního umění, v druhé 

byly vystavené převzaté exponáty z Brna a ve třetí části byla díla profesionálních umělců, 
                                                 
93 „V roku 1928 mal samostatnú výstavu v Prahe Robert Guttman, v roku 1946 a 1947 Natálie Schmidtová 
v Prahe a v Paríži. (…) Niekoľko zaujímavých prác bolo i na výstave Ľudové umenie baníkov, ktorá bola 
v Prahe v roku 1949.“ 93 Bulletin INSITA 1, s. 70. 
94 TKÁČ, Štefan (ed.). Bulletin INSITA 1, s. 71. 
95 Plakát výstavy viz příloha č. 6, plakát č. 1. 
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kteří se inspirovali insitním uměním. Koncepci konfrontace insitních a profesionálních 

umělců v současné době použily Katarína Čierna a Alexandra Tamásová při sestavování 

zatím poslední výstavy insitního umění v SNG „Medzi selankou a drámou – Príbeh 

zbierky insitného umenia v SNG“. Putovní výstava „Naivní umění v Československu“ 

vzbudila u veřejnosti zájem o insitní umění, stejně jako podnítila zájem v dalších 

uměleckých kruzích jako je divadlo či film. Eduard Hofman natočil barevný film Paleta 

čistého srdce a černobílý Naivní umění. „Mladí historici umenia, Nina Dvoráková a 

Jaroslav Kačer, ktorí spolupracovali tiež na výstave Naivné umenie v Československu, 

predstavili hneď v roku 1964 vtedy najvýraznejších predstaviteľov naivizujúceho 

maliarstva. Na výstave Básnici naivnej imaginácie, usporiadanej opäť Domom umenia 

mesta Brna a v roku 1967 uvedenej i v Štokholme, boli zastúpení: Černá, David, Chaba, 

Komárek, Matička, Mikula, Plicka, Richter…“96  

Zájem o insitní umění dokládá i vysoký počet vydaných knih s touto tematikou. 

V roce 1963 vyšla kniha Henri Rousseau od Vratislava Effenbergera, v roce 1966 

Slovenské insitné umeni od Štefana Tkáče, v roce 1967 Naivní umění v Československu od 

Arséna Pohribného a Štefana Tkáče a v roce 1969 Svetové insitné umeni od Štefana Tkáče. 

Nevycházely však jen odborné publikace zabývající se teorií umění a výčtem autorů. 

V roce 1969 vyšla například sbírka básní a příběhů insitních autorů Arséna Pohribného 

Bosé nožky – poezie a próza českých naivistů.  

Úryvek z rozhovoru s Pavlem Konečným: „(…) to bylo v té době konsolidace, po 

tom 68. roce, kdy jsem kromě jiného také pracoval v knihovně, ve které vyřazovali 

v uvozovkách závadné knihy a vyřadili také knížku Arséna Pohribného Bosé nožky. To bylo 

kvůli tomu, že Arsén Pohribný emigroval, jinak to byla zcela nezávadná literatura, kde byly 

kresby pana Beránka, paní Zemánkové a vůbec tady těch naivních tvůrců, kteří tenkrát v té 

době působili a zúčastňovali se těch výstav. Takže ty Bosé nožky tam byly vyřazeny a byly 

určeny ke skartování, tak jsem to tam samozřejmě osvobodil a byl jsem rád, že tu knížku 

mám.“97 

Bezesporu největší celosvětovou událostí zaměřenou na insitní umění bylo 

„Trienále insitného umenia“ v Bratislavě. Tomu předcházelo 1. září 1965 přičlenění 

Oddělení naivního umění k SNG, které do té doby zastřešoval Osvětový ústav Bratislava a 

                                                 
96 TKÁČ, Štefan (ed.). Bulletin INSITA 1, s. 71. 
97 Celý rozhovor viz příloha č. 2. 
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jehož vedoucím byl Štefan Tkáč a založení Mezinárodního kabinetu insitního umění při 

SNG v roce 1965 Štefanem Tkáčem98.  

První trienále se konalo v roce 1966, následující v roce 1969 a poslední v roce 

1972. Mezi prvním a druhým ročníkem trienále se v roce 1968 konala v brněnském Domě 

umění výstava Rusalka vystupující z tůně - Naivní a fantaskní obrazy z Čech a Moravy 

1964 -1968, jejímž autorem byl Arsén Pohribný a která retrospektivně mapovala vývoj 

insitního umění v období již probíhajícího systematického zkoumání. 

Na začátku 70. let se systematickému sbírání artefaktů insitního umění věnovala 

SNG, Národopisné oddělení Národního muzea, Oblastní galerie v Litoměřicích a několik 

dalších menších ústavů. Se sbíráním je spojený také prodej a vývoz do zahraničí, ovšem 

touto problematikou se zatím nikdo systematicky nezabýval. 

Úryvek z rozhovoru s Katarínou Čiernou: „Tak určite veľa sa vyviezlo dielo 

Ondreja Šteberla, aj do Nemecka v Heidelbergu, priamo od Ondreja Stéberla, aj Natálie 

Schmidtová, veľa, veľa diel. Teraz už je to pozostalosť Arséna Pohribného, Arsén Pohribný 

bol tiež partner pána Tkáča, spolu urobili jednu krásnu publikáciu, vlastne iniciátorom bol 

Arsén Pohribný, Naivné umenie v Československu, aj výstavy robili spolu a sám Arsén 

Pohribný bol zberateľom, takže keď potom emigroval do Nemecka, tak veľa českých 

umelcov je v jeho zbierke.“99 

  V roce 1972 uspořádali pracovníci SNG anketu, ve které pokládali teoretikům a 

historikům umění otázky vztahující se k problematice insitního umění. Anketa s 

odpověďmi je publikovaná v Bulletinu INSITA 5 a Štefan Tkáč ji hodnotí takto: „Takmer 

zo všetkých príspevkov [je; pozn. E. O.] cítiť, že padla priehrada medzi umením 

kultivovaným a umením samorastlým, medzi umením „vyšším“ a „nižším. Bola to 

prekážka, na ktorej sa zakladala mienka, že „optimum“ existuje len na jednej strane. Tým 

sa fakticky potvrdilo, že insitné umenie je fenoménom, dnes už vážne uznávaným.“100 Ve 

skutečnosti však tato „přehrada“ stojí dál i v dnešní době, tudíž se stále hovoří o 

profesionálním, nebo neprofesionálním umění. Odborníci zabývající se v dnešní době 

neprofesionálním uměním stále věří, že jednou se umění bude rozlišovat pouze na dobré a 

špatné.  

Úryvek z rozhovoru s Pavlem Konečným: „No ten trh vlastně neexistoval, tady 

bylo to Dílo, kde se prodávaly věci profesionálních výtvarníků, neprofesionálních se 

                                                 
98 http://www.sng.sk/sk/uvod/zbierky/insitne-umenie (navštíveno dne 17. 11. 2013). 
99 Celý rozhovor viz příloha č. 1. 
100 TKÁČ, Štefan (ed.). Bulletin INSITA 5, s. 8. 
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neprodávaly. Nemohl jste zajít do Díla a dát tam obraz, nebo mohl, ale ta komise to 

samozřejmě nepřijala. Takže tady vlastně trh s uměním nebyl, natož tady s tím druhem 

umění. Já osobně jsem se s tím nesetkal, že by se to vyváželo ven. Vím, že ten Arsen 

Pohribný, když odešel do Německa, takže nějaká díla vyvezl, ale on to vyvezl z toho 

důvodu, že to bude vystavovat a těm autorům udělá jméno, což se vlastně stalo. On je 

vystavoval v Itálii, Německu, to byla putovní výstava po celé Evropě. A prý snad si ty věci 

nechal, že mu to zůstalo. Nicméně on, jako vynikající teoretik a znalec, je zase svým 

způsobem uvedl na tu mezinárodní scénu a prosadil je. (…) Pašovat se to nemuselo, (…) 

když by to člověk vyvážel a ukázal celníkovi obrázek paní Natálie Schmidtové, tak by se 

nad tím zasmál a řekl „Prosím vás, tady ty šmejdy mi vůbec neukazujte! Běžte s tím 

pryč!“.“101 

  „V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch minulého storočia možno vnímaní 

významu insitného umenia badať posun vpred. V rýchlom tempe vychádza jedna 

publikácia za druhou a informácie sa dostavajú k širokému publiku. V deväťdesiatych 

rokoch platí to isté pre umenie outsiderov a umenie art brut.“102 „Kým v západnej Európe a 

v Spojených štátoch najmä po erbovej výstave „Outsider Art“ v Londýne v roku 1979, 

ktorej kurátormi boli Roger Cardinal a Victor Musgrave, nastala explózia záujmu o umenie 

„mimo normy“, paradoxne v Bratislave bol priaznivý rozlet periodických medzinárodných 

podujatí, napriek jeho pozitívnemu dopadu doma i vo svete v dusnej atmosfére 

pookupačnej normalizácie v bývalom Československu násilne prerušený.“103  

Milan Rúfus v článku O insitnom umení pojednává o propojenosti moci a 

výtvarného umění, kdy umění je tak závislé na vůli vládce, že některé artefakty by bez této 

propojenosti vůbec nevznikly. I když je umění kritické, posléze si svoji rivalitu rozmyslí a 

opět se stane poslušným vůči vládnoucí autoritě. „Na to, aby sa Beethovenova partitúra 

stala symfóniou, treba najmenej sto vysokokvalifikovaných pracovníkov. A kto ich 

zaplatí? Beethoven? Alebo Mozart, ležiaci kdesi v hromadnom hrobe mestskej chudoby? 

Môžete namietať, že u nás sa prednedávnom našli staré barokové partitúry. Asi podľa nich 

nikto nikdy nehral, a predsa sú tu. Avšak kde sa našli? V starých šľachtických archívoch. 

Nie na pôjde sedliackeho domku. Tam by sa našiel ešte tak starý kalendár a katechizmus. 

(…) Zdá sa mi však, že – z tohto uhla videné – predsa len existuje jedna družka, ktorá si 

dovolila utiecť od dvora. Insitné umenie. Najdemokratickejšie z umení, nezávislé na 

                                                 
101 Celý rozhovor viz příloha č. 2. 
102 ČIERNA, Katarína a kol. Insita 04, s. 134. 
103 ČIERNA, Katarína a kol. Insita 8, s. 10. 
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inštitucionizme škôl a tradícií, podmienených mocou.“104 Milan Rúfus tedy konstatuje, že 

vládnoucí autority určují, jaké umění bude podporováno a tím dochází k selekci, která je 

řízená určitou ideologií. Čtenář si mohl tento článek vyložit jako kritiku socialismu, za vliv 

moci na umění a tím pádem za vznik nedemokratického umění. Zároveň zmiňuje 

nezávislost insitního umění, což mohlo být v roce 1973 také jedním z důvodů, proč se nad 

TIU, Bulletinem INSITA a další badatelskou činností o insitním umění stáhla mračna. Je 

zajímavé, že byl tento příspěvek v Bulletinu INSITA 6 zařazen na první místo. 

Třetí trienále insitného umenia a Bulletin INSITA 6 jsou poslední realizované 

projekty insitního umění zastřešené SNG. Sbírkový fond s insitním uměním se však i 

nadále rozrůstal. „Kolekcia sa naďalej (…) dopĺňala o diela insitních autorov (…). Aj po 

nedobrovoľnom odchode Štefana Tkáča zo Slovenskej národnej galérie (1974), po 

„ideologickom“ zrušení trienále a bulletinov Insita, v dusnej atmosfére normalizácie sa 

pokračovalo popri výskume súčasných ľudových tvorcov aj v akvizíciách insitného 

umenia.“105 

Úryvek z rozhovoru s Katarínou Čiernou: „Podstatné bolo, že hoci bolo zrušené 

Trienále insitného umenia. Kabinet insitného umenia zrušený nebol, tak sme aj s kolegami 

pokračovali v jeho koncepcii. Jednak sme dopĺňali dielami autorov, ktorý už v zbierke 

zastúpený boli a objavovali sme nových. Trienále bolo zrušené vlastne v normalizácii, bolo 

vtedy povedané, že to je buržoázny smer, to bolo také paradoxné a nemohli sme v tomto 

trienále ďalej pokračovať. Medzi tým v osemdesiatom deviatom pán Tkáč tragicky zahynul. 

Trienále sme mohli obnoviť až po nežnej revolúcii. V deväťdesiatom druhom sme urobili s 

kolegyňou Zitou Kostrovou výstavu Návraty k INSITĚ, ktorá bola vlastne poctou pánovi 

Tkáčovi a na ktoré sa ukázalo, že diváci a odborná aj kultúrna verejnosť mala záujem o 

takéto umenie.“106 

SNG mohla tradici trienále znovu obnovit až po sametové revoluci, takže první 

porevoluční mezinárodní výstava insitního umění, u jejíhož obnovování stála Katarína 

Čierna, se konala v roce 1994. Další ročníky Insity se konaly v letech 1997, 2000, 2004, 

2007 a 2010.  

Od druhé poloviny 70. let do počátku let 90. se termín „insitní umění“ vyskytoval 

v odborné literatuře jen sporadicky. To ovšem neznamená, že by se o něm nepsalo vůbec. 

Stejně jako autoři výstav, tak i autoři odborné literatury se uchýlili k používání jiných 

                                                 
104 TKÁČ, Štefan (ed.). Bulletin INSITA 6, s. 4-5. 
105 ČIERNA, Katarína; TAMÁSOVÁ, Alexandra. Medzi selankou a drámou, s. 19. 
106 Celý rozhovor viz příloha č. 1. 
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termínů. Vycházely tak monografie, odborné články, či katalogy výstav pojednávající o 

naivním umění. V knize José Pijoana Dějiny umění – díl 9, je obsažena kapitola „Naivní 

umění“, jejímž autorem je Max-Pol Fouchet. Publikace vyšla v roce 1983 a následně v roce 

1986 ve 40 tisícovém nákladu a lze spekulovat, že na zájemce o umění měla veliký vliv. 

Jedná se krátký úvod do dějin naivního umění a o insitním umění se v oné kapitole nic 

nedočteme, stejně jako o konkrétním autorovi z Československa. V Encyklopedii 

světového malířství autorů Bohumíra Mráze a Marcely Mrázové se termín „insitní“ 

vyskytuje, ale autoři u něj rovnou odkazují na pojem „naivní malířství“. Jako zdroj, ze 

kterého autoři čerpali, je uvedena kniha Pohribného a Tkáče Naivní umění 

v Československu. Ti by však jen těžko zastávali názor, kterým autoři encyklopedie uvedli 

své pojednání o naivním umění: „Naivní malířství – Tohoto pojmu se dnes nejčastěji 

používá pro označení výtvarné tvorby neškolených amatérů; dříve se hovořilo také o 

primitivech nebo nedělních malířích; v poslední době byl navržen nový termín – insitní 

umění, který se však obecně neujal.“107 Že i v 80. letech bylo insitní umění reflektováno 

dokazují publikace jako je Naivisté od Jiřího Dolejše a Miroslava Horníčka, nebo Naivní 

malířství od Evy Matyášové. Teoretická část je však minimálně u první zmíněné publikace 

sporná.  

 

5. Trienále insitného umenia v Bratislavě 

Důvod, proč vůbec vznikla myšlenka uspořádat insitnímu umění mezinárodní výstavu, 

popisuje Štefan Tkáč jako snahu „Vydobyť insitnému umeniu čestné miesto vo vnútri 

súčasného výtvarného prejavu a tým súčasne dosiahnuť určitú rehabilitáciu inštinktu a 

opravdovému citu…“108. Součástí trienále byla sympózia, která sloužila k řešení především 

teoretických otázek problematiky insitního umění. Jednalo se o první mezinárodní setkání 

odborníků, kteří se zabývali fenoménem insitního umění. Uspořádat takovéto sympózium 

svědčí o snaze hledání teoretického konsenzu na základě výměny názorů a informací. 

V roce 1966 považoval Štefan Tkáč jako hlavní teoretické otázky vhodné k řešení na 

sympoziích především výtvarně-estetické, respektive výtvarně-noetické a terminologické. 

Dále apeloval na vymezení příbuznosti a vztahu insitního umění s jinými výtvarnými 

projevy. Při řešení těchto otázek mělo být na insitní umění nahlíženo prizmatem 

sociologie, psychologie, etnografie a historie. Otázkou dodnes zůstává, z jakého důvodu se 

                                                 
107 MRÁZ, Bohumír; MRÁZOVÁ-SCHUSTEROVÁ, Marcela. Encyklopedie světového malířství, s. 417. 
108 TKÁČ, Štefan (ed.). 1. trienále insitného umenia. Úvodní část (publikace nestránkovaná). 



  43 

 

trienále začalo pořádat právě v Bratislavě. Zasloužil se za to Štefan Tkáč? Například Karel 

Vaculík uvedl jako důvod pořádání TIU v Bratislavě silnou tradici neškoleného umění na 

Slovensku109. 

Úryvek z rozhovoru s Pavlem Konečným: „Já si myslím, že ano, do toho zákulisí 

samozřejmě člověk zpětně už nevidí, ale myslím si, že to byl opravdu Štefan Tkáč. (…) 

Proč? Možná, že ta Bratislava má tak výhodnou polohu, blízko je Vídeň, Dunaj spojuje 

země Maďarsko, Rakousko, Slovensko a je fakt, že tam žádná tradice do té doby nebyla, 

takže se to vybudovalo jako na zelené louce. (…) Možná, že sehrálo nějakou roli i to, že 

chtěla ta věrchuška, aby Slovensko bylo v něčem nej, předčilo i Čechy, takže si řekli „Tady 

by to šlo!“. A jaksi v pravý čas na správném místě, takže se to povedlo realizovat. Ale 

rozhodně ten Štefan Tkáč tam sehrál rozhodující roli.“110 

 

5.1 První trienále insitného umenia 

Datum a místo konání výstavy: 26. 8. – 2. 10. 1966, Bratislava – Dom kultúry. Celkem 

byla vystavena díla insitního umění z 22 států a při instalaci byl dodržen princip národních 

expozicí. Bylo vystaveno více než 600 artefaktů. 

Mezinárodní sympózium se konalo ve dnech 21. – 23. 9. 1966 a zúčastnili se ho 

výtvarní teoretici z ČSSR, Polska, Maďarska, Jugoslávie, SRN a Belgie. Předmětem zájmu 

sympózia byla témata zaměřená na terminologii, vznik insitního umění v jednotlivých 

oblastech a interdisciplinární vztahy. Ukázalo, že tématika sympózia byla příliš rozsáhlá na 

poměrně krátký časový rozsah. Proto byly vize organizátorů do budoucnosti takové, že 

buď bude sympózium prodloužené o více dní, nebo budou řešena užší témata. Součástí 

sympózia bylo také promítání filmů. 

V průběhu čtyř dní, od 10. do 13. 8. 1966, zasedala mezinárodní porota, která 

pracovala se dvěma kritérii výběru: naivní stylistika a všeobecná kvalita. V průběhu práce 

poroty se však ukázalo, že existují mimořádné případy různého druhu a jako palčivý 

problém se ukázala absence přesné definice, nebo uznávaného konsenzu charakteristiky 

insitního umění. 

Exponáty byly zapůjčené od sběratelů a institucí z 15 zemí – Belgie, Dánska, 

Československa, Francie, Indie, Jugoslávie, Maďarska, NDR, SRN, Polska, Rakouska, 

SSSR, USA, Švýcarska a Turecka. 

                                                 
109 Článek Naivná fantázia, deník Smena na nedeľu, 26. září 1969. 
110 Celý rozhovor viz příloha č. 2. 
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Při příležitosti 1. trienále byla udělena čestná uznání za teoretickou a organizační 

práci v oblasti insitního umění dvěma předním výtvarným teoretikům Anatolovi 

Jakovskému a Otovi Bihajli-Merinovi.111 

Personální obsazení: Generální komisař – Štefan Tkáč; Mezinárodní porota – 

předseda Emile Langui (Belgie), Andrej Barčík (ČSSR), Aleksander Jackowski (Polsko), 

Dietrich Mahlow (SRN), Miroslav Míčko (ČSSR), Júlia Szabó (Maďarsko), Štefan Tkáč 

(ČSSR), Karol Vaculík (ČSSR). Přípravný výbor čítal 21 pracovníků. 

5.2 Druhé trienále insitného umenia 

Datum a místo konání výstavy: 18. 9. – 16. 10. 1969, Bratislavský hrad. Celkem byla 

vystavena díla insitního umění z 22 států  Evropy, Afriky a Severní i Jižní Ameriky. 

Expozice jednotlivých států sestavovali národní komisaři, kteří podle svého rozhodnutí 

prezentovali díla co nejvyššího počtu umělců, nebo se zaměřili na tvorbu jednoho autora. 

Každá země se mohla prezentovat maximálně třiceti artefakty. 

Mezinárodní sympózium se konalo ve dnech 19. – 20. 9. 1969 a zúčastnili se ho 

různí výtvarní teoretici. Svůj referát přednesl například Boris Kelemen z Jugoslávie, který 

pojednával o terminologii a hraničních bodech insitního umění, dále Nevia Jori z Itálie, 

který přednášel referát o kontextu insitního umění a jeho tvůrcích a také Miroslav Míčko 

z Československa, který hovořil o vztahu insitního umění a současného výtvarného 

projevu. Oproti předchozím plánům se organizátorům nepodařilo zvýšit časovou dotaci na 

konání sympózia, ba naopak, tentokrát bylo o den kratší. 

Mezinárodní porota zasedala ve dnech 15. – 17. 9. 1969. Z řad insitních umělců 

jmenovala čestné členy TIU a to Adolfa Dietricha (Švýcarsko), Ivana Generaliča 

(Jugoslávie), Nikifora (Polsko) a Adolfa Trillhaasa (SRN). Čestní členové již nemohli 

získat jiná ocenění. Dále porota udělovala ceny. Cenu Celníka Rousseaua ve výši 10000 

Kčs získal jugoslávský malíř Ivan Rabuzin. Držitel této ceny měl automaticky zajištěnou 

účast na dalším TIU v podobě retrospektivní výstavy. Cenu Trienále Bratislava ve výši 

7000 Kčs získali autoři insitního umění Erich Bödecker (SRN), Ondrej Šteberl (ČSSR) a 

András Süli (Maďarsko). Čestné uznání porota udělila insitním autorům Michaelovi 

Christouvi Kasialosovi (Kypr), Rupertovi Jay Matamorosovi (Kuba), Ane Dulce Mautin 

Ninite (Brazílie), Teofilovi Ociepkovi (Polsko), Neculaiovi Popovi (Rumunsko), Brunovi 

                                                 
111 TKÁČ, Štefan (ed.). Bulletin INSITA 1, s. 95. 
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Rovestimu (Itálie) a Germainovi van der Steenovi (Francie). Oceněná byla také vystavená 

díla Nigérie.  

Prémii 5000 Kčs získali tři komisaři Reinhilde Hammacher van der Brande 

(Holandsko), Palma Ducarelli (Itálie) a Jean-Paul Morisset (Kanada), za nejlépe sestavené 

národní kolekce. Porota udělila také cenu 5000 Kčs za vědeckou, publikační a organizační 

činnost Štefanu Tkáčovi, Borisovi Kelemenovi a Arsénovi Pohribnému. Dále komise 

vyznamenala katalog výstavy Laická malba v Průmyslovém muzeu v Bazileji  (1961), 

sestavený Robertem Wildhabrem a knihu Ligabue od Cesara Zavattiniho. Za celoživotní 

dílo získal uznání Anatol Jackovský, který většinu svého odborného zájmu zasvětil 

problematice insitního, on by jistě použil termín naivního, umění. 

Mezinárodní komise zároveň vyslovila úkoly do budoucnosti a to vytvoření 

relevantní bibliografie a sepsání monografií umělců jako je Nikifor, Paps, Schmidtová, 

Rabuzin a dalších. Dále vznesla témata, kterými je třeba se v budoucnosti zabývat: insitní 

umění před obdobím industrializace, lidové a insitní umění v jeho diferenciaci ve 

venkovské tématice, primitivové v průmyslové společnosti a ve velkoměstě a nakonec také 

vzájemné vlivy mezi insitním a moderním uměním. Kromě toho také konstatovala, že by 

bylo do budoucna vhodné, kdyby v Bratislavě vzniklo studijní centrum pro řešení otázek 

insitního umění112.  

Současně s trienále uspořádala SNG výstavu „Elementy tvorivosti“, sestavenou 

z pěti expozic a to „Výtvarná tvorba detí“, „Kresby Juraja Putnu“, „Psychické zmeny a 

výtvarný prejav“, „Kmeňové umenie Oceánie a Afriky“ a „Ľudové výtvarné umenie na 

Slovensku“. Jednalo se tedy o konfrontační výstavu neprofesionálního umění, která měla 

pomoci uvědomit si rozdíly a znaky jednotlivých skupin – dětí, psychotiků, domorodých 

kmenů, lidových umělců a právě insitních umělců. 

„Oproti 1. Trienále insitného umenia, kedy československú účasť reprezentovala 

jedna kompaktná expozícia oboch národných kultúr, tentoraz Československo prezentujú 

dva samostatné súbory – český a slovenský. Realizovala sa tým snaha rešpektovať 

autochtónnosť insitného prejavu oboch národov a zdôrazniť odlišnosť jeho obsahovej i 

formálnej formulácie, vyplývajúcej z diferencovaného historického národného i sociálneho 

vývoja v Čechách a na Slovensku.“113 

                                                 
112 Z protokolu 2. TIU vyplývá, že během jednání zcela dominoval termín „naivní“. 
113 TKÁČ, Štefan (ed.). 2. trienále insitného umenia, nestránkováno, pojednání k československé expozici 
Jaroslava Polakoviče. 
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Personální obsazení: Generální komisař – Štefan Tkáč; Mezinárodní porota – 

předseda Oto Bihalji-Merin (Jugoslávie), Endre Bálint (Maďarsko), Andrej Barčík 

(ČSSR), Cérès Franco (Brazílie), Nevio Jori (Itálie), Vladimír Kompánek (ČSSR), Kurt 

Martin (SRN), Miroslav Míčko (ČSSR), Raoul-Jean Moulin (Francie); Mezinárodní výbor 

– předseda Karol Vaculík (ČSSR), Oto Bihalji-Merin (Jugoslávie), Renilde Hammacher 

van den Brande (Holandsko), Milan Jankovský (ČSSR), Nevio Jori (Itálie), Adolf Kroupa 

(ČSSR), Emile Langui (Belgie), Dietrich Mahlow (SRN), Naděžda Melniková Papoušková 

(ČSSR), Miroslav Míčko (ČSSR), Ksawery Piwocki (Polsko), Dominik Tatarka (ČSSR), 

Štefan Tkáč (ČSSR) a Marián Váross (ČSSR). 

5.3 Třetí trienále insitného umenia 

Datum a místo konání výstavy: 10. 9. – 10. 10. 1972, Bratislava – Dom umenia, Dom 

Zväzu československo-sovietskeho priateľstva (Esterházyho palác), Výstavná sieň ZSVU. 

Celkem byla vystavena díla insitního umění z  25 států světa. Výstavu uspořádala SNG za 

pomoci Československé komise pro spolupráci s UNESCO a probíhala pod patronátem 

předsedy vlády SSR Petra Colotky, ministra kultury SSR Miroslava Válka a primátora 

hlavního města SSR Bratislavy Ladislava Martináka.  

Mezinárodní sympózium se konalo ve dnech 11. – 12. 9. 1972. Zúčastnilo se ho 

více než 100 odborných pracovníků a celkem bylo předneseno 28 referátů. Předmětem 

jednání byla dvě hlavní témata a to historická retrospektiva a výtvarně-estetické problémy. 

V rámci prvního tématu byly předneseny referáty o otázkách historiografie insitního 

umění, o votivním umění a o střeleckých terčích. V rámci tématu výtvarně-estetických 

problémů insitního umění se účastníci zaobírali například charakterem a specifickými 

vlastnostmi insitního umění, naivností jako jedné z jeho estetických kvalit, někteří 

pojednávali o jednotlivých autorech a jiní zase o insitních projevech v jednotlivých 

uměleckých disciplínách jako je sklářství, literatura, nebo fotografie. Během diskuse 

narazili a řešili odborníci tyto základní problémy: typologie insitních tvůrců a jejich děl; 

vztah insitního umění k akademickému; existence insitního stylu; tvořivé vědomí insitních 

umělců; funkce insitního umění v dnešní společnosti; nebezpečí zkomercionalizování 

insitního umění; umělecká a společenská geneze insitní tvorby a její vztah k folklóru; 

etnické rozdělení insitního umění a estetika insitního umění. Referáty přednášejících měly 

být zveřejněny opět v Bulletinu INSITA, ale z důvodu zrušení jeho vydávání tomu tak 

nebylo. 
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Úryvek z rozhovoru s Pavlem Konečným: „Tenkrát to byla opravdu zcela 

mimořádná záležitost, co se týče rozsahu i kvality vystavujících a té pozornosti, jaká se 

věnovala prezentaci a propagaci toho druhu umění. Celé město tím žilo a všechno to na mě 

velice zapůsobilo (…). Nicméně se už nikdy to, co jsem zažil v dvaasedmdesátém, 

neopakovalo, protože to se opravdu Štefanu Tkáčovi povedlo něco zcela mimořádného. 

Hlavně tedy sehnal finance, protože to muselo stát kupu peněz, a potom musel získat 

kontakty na odpovědná vysoká místa, aby s tím tenkrát souhlasili, protože to byla opravdu 

obrovská mezinárodní akce, kde byly zastoupeny státy jako Venezuela, Argentina a další, 

byla to celosvětová akce. Museli dát spoustu peněz i do propagace, vzpomínám si, jenom 

když jsme vyšli z toho nádraží, tak tam byly obrovské poutače, takové válce oblepené 

plakáty, všude byly plakáty po celém městě, to město tím žilo. Instalace byla velkorysá, 

stejně tak i propagační materiály. U každé té expozice byl sloup barevných katalogů 

vytisknutých na křídě, který rozdávali zadarmo. To bylo prostě velkolepé. (…) Prostě to 

bylo něco opravdu zcela mimořádného, nakonec o tom psali i ti samotní účastníci, že to je 

něco jako benátské bienále v oblasti neprofesionálního umění. (…) Bylo to něco, co bylo 

myslím si náročné prosadit a že zatím musel být obrovský kus práce a osobního nasazení 

Štefana Tkáče.“114 

Součástí Trienále se poprvé stala soutěžní přehlídka filmů nazvaná Insitafilm, na 

které byly prezentovány filmové snímky tematicky zaměřené na insitní umění. Ve dnech 7. 

– 9. 11. 1972 mezinárodní porota filmové přehlídky shlédla celkem 34 soutěžících filmů a 

následně tajným hlasováním udělila ceny. Grand Prix Insitafilm získal film Dřevo, kámen, 

železo, beton, od režiséra Jana Ivána (ČSSR). První cenu získal film Pozdnij voschod, který 

režíroval Vladimír Orechov (SSSR), druhou cenu film La promenade enchantée režiséra 

Jeana Barrala (Francie) a třetí cenu získal režisér Vlado Kubenko (ČSSR) za film Insitné 

umenie. Čestné uznání získaly filmy Dziwni artysci po obu stronach Babiej Góry (Polsko), 

O’arte popular Brasilio (Brazílie), Merkmal: Naiv (SRN), Zanechať stopu (ČSSR) a World 

of a primitive painters (Honduras). 

Samostatnou část expozice tvořila monografická výstava Ivana Rabuzina, držitele 

Ceny Celníka Rousseaua z předchozího ročníku Trienále. Hlavní expozice nebyla nijak 

omezená z hlediska vzniku jednotlivých artefaktů, takže bylo možné shlédnout ukázky 

                                                 
114 Celý rozhovor viz příloha č. 2. 
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votivního umění, vývěsních štítů, střeleckých terčů, nebo pouťových obrazů115. Při výběru 

děl byl kladen důraz na různorodost tvorby před věhlasností jmen autorů. Cílem bylo 

ukázat širokost kategorie insitního umění. Jednotlivá vystavovaná díla vybírali národní 

komisaři, kteří sestavili expozici reprezentující zemi, ze které pocházeli. Celkem bylo 

dvacet národních komisařů. Poradním orgánem 3. TIU byl Mezinárodní výbor v čele 

s předsedou Československé komise pro spolupráci s UNESCO, náměstkem ministerstva 

zahraničních věcí ČSSR Ivanem Roháľem-Iľkivem. 

Mezinárodní porota, která zasedala ve dnech 7. – 9. 9. 1972, udělila ceny a čestná 

uznání. Hlavní cenu 3. TIU Cenu Celníka Rousseaua za soubor vystavených děl získal Petr 

Halák z Československa a stejně tak jako vítěz 2. TIU měl mít i on na příštím TIU 

samostatnou retrospektivní výstavu, jenže kvůli zrušení dalšího trienále se již výstava 

nekonala. Tři ceny Trienále za nejlépe sestavené národní kolekce získali Ceres Franco z 

Brazílie, Anatole Jakovsky z Francie a Aleksandr Jackowský z Polska. Čestné uznání in 

memoriam, získal irácký sochař Munaim Furat a zvláštní cenu obdržel rumunský sochař 

Stan Patras. Čestné uznání s přáním uspořádat na dalším Trienále vlastní retrospektivní 

výstavu získal Ilija Bašičević Bosilj z Jugoslávie. Oceněni byli také Ota Bihalji-Merin 

z Jugoslávie za jeho knihu Die Naiven der Welt, dále autoři Bulletinu INSITA, za práci 

věnovanou oblasti insitního umění a také Galerie primitivního umění v Záhřebu, za její 

výstavní a publikační činnost. Osobní cenu za celoživotní dílo v oblasti insitního umění 

získal Adolf Kroupa z Československa. Organizační komise čítala 24 členů z různých 

zemí, především Československa a dále Polska, Holandska, Finska, Jugoslávie, Kanady, 

Kypru, SSSR, Anglie a Rumunska. 

Personální obsazení: Generální komisař – Ján Hraško, Zástupce – Štefan Tkáč; 

Mezinárodní porota – předsedkyně Renilde Hammacher van den Brande (Holandsko), 

Andrej Barčík (ČSSR), Michel Butor (Francie), Gert Claussnitzer (NDR), George 

Kyriakou (Kypr), Jiří Mašín (ČSSR), Štefan Tkáč (ČSSR), Janina Makotová (Polsko), 

Mária Zintzová (Rumunsko); Mezinárodní porota filmové přehlídky – předseda Karel 

Zeman (ČSSR), Ceres Franco (Brazílie), Emma Zlatica Galambošová (ČSSR), Zita 

Kostrová (ČSSR), Lubomír Linhart (ČSSR), Nikola Minčev (Bulharsko), Abdul Hamid 

Raji (Irák), Daniel Szczechura (Polsko), Mária Golaszewska (Polsko); Mezinárodní výbor 

– předseda Roháľ Iľkiv  (ČSSR), Oto Bihalji-Merin (Jugoslávie), Nouri Al-Rawi (Irák), 

                                                 
115 Samostatná výstava českých a slovenských střeleckých terčů 18. – 20. století byla další akcí pořádanou 
v rámci 3. TIU.  
 



  49 

 

Sunil Kumar Bhattacharya (Indie), Atanas Boškov (Bulharsko), Gert Claussnitzer (NDR), 

Ján Čajak ml. (ČSSR), Colette Ducluzeau (Francie), Hatim Elmekki (Tunisko), Ida Fehér-

Mihály (Maďarsko), Ceres Franco (Brazílie), Mária Golaszewska (Polsko), Renilde 

Hammacher van den Brande (Holandsko), Ján Hraško (ČSSR), Aleksander Jackowski 

(Polsko), Maaretta Jaukkuri (Finsko), Boris Kelemen (Jugoslávie), Adolf Kroupa (ČSSR), 

Jiří Mašín (ČSSR), P. Chr. Serghis (Kypr), Natalia Škarovskaja (SSSR), Štefan Tkáč 

(ČSSR), Sheldon Williams (Velká Británie), Mária Zintzová (Rumunsko)116. 

5.4 Insitafilm 

Součástí 3. Trienále insitného umenia, byla mezinárodní soutěžní přehlídka 

dokumentárních filmů o insitním umění Insitafilm. 

Celkem bylo přihlášených 47 filmů z osmnácti států světa, ale v termínu bylo 

doručeno mezinárodní porotě 34 filmů z patnácti států a to z ČSSR, SSSR, Francie, SRN, 

Polska, Hondurasu a Brazílie, které získaly cenu nebo čestné uznání a dále Rumunska, 

Jugoslávie, Itálie, Finska, Švédska, Maďarska, Velké Británie a USA. Mezinárodní porota 

sestávala z devíti členů a hlasování probíhalo tajně.  

Nejvyšší cenu Gran Prix Insitafilm získal český film režiséra Jana Ivána a 

kameramana Karla Kopeckého Dřevo – Kámen – Železo – Beton. Z mezinárodní poroty 

hlasovalo pro tento film osm členů z devíti. Vesele laděný snímek pojednává o dílech tří 

autorů, kteří používali materiál uvedený v názvu filmu. Atmosféra snímku je občas i 

komická a celkově je radostně laděná.  

První cenu získal sovětský film režiséra a kameramana Vladimíra Orechova 

Pozdnij voschod. Film představuje tvorbu sovětského insitního umělce Ivana Nikiforova. 

Porota se pro tento snímek nadchla především pro způsob, jakým je sestřihán a 

zkompletován. Díky střihu získá divák dojem, že objekty na obraze jsou v pohybu. 

Druhou cenu získal francouzský film režiséra Jeana Barrala a kameramana Marca 

Verdiera La promenade enchantée, který pojednává o Henrim Rousseauovi. Podle 

filmového historika a kritika Lubomíra Linharta získal druhou cenu z toho důvodu, že byl 

natočený už v roce 1962, tedy deset let před promítáním na Insitafilmu. Přesto si snímek 

zachoval půvab a svěžest, občasné detailní záběry na Rousseauovy obrazy odkrývaly různé 

                                                 
116 Seznam jmen mezinárodního výboru i mezinárodní poroty je čerpán z Bulletinu INSITA 6 a liší se oproti 
informacím z publikace 3. trienále insitného umena, kde je zmíněná zhruba jen polovina jmen. Druhá 
jmenovaná publikace však byla vydaná jako katalog výstavy, tudíž před samotným zahájením, zatímco 
Bulletin INSITA 6 vyšel ex post.  
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polohy vyobrazených objektů. Hudba, různé zvuky a dobové fotografie dokreslovaly 

celkovou atmosféru filmu. Kamera najíždějící na detaily maleb jakoby dávala obrazům 

pohyb. 

Třetí cenu získal slovenský film režiséra Vlada Kubenky a kameramana Rudolfa 

Ferky Insitné umenie, jehož tématem je 1. TIU. Film byl natočený v roce 1967 a již v roce 

1968 získal na Cork film festivalu v Irsku cenu Sv. Finbarra v kategorii filmu o umění. 

Snímek byl úspěšný již v roce vzniku na filmovém festivalu v Cannes, kde byl kladně 

přijat novináři i diváky117.  

Čestné uznání získal honduraský film World of a primitive painters, jehož 

režisérem byl José Gómez-Sicre a kameramanem Ángel Hurtado. Snímek pojednává o 

tvorbě honduraského insitního malíře José Antonia Velásqueza. Čestné uznání získal také 

slovenský film režiséra Dušana Hanáka a kameramana Jozefa Grussmana Zanechať stopu, 

který pojednává o jedenácté generaci bardejovských hrnčířů. Stejnou cenu získal i 

západoněmecký film Horsta Alexandera Merkmal: Naiv, brazilský snímek Paula Gil 

Soarese O’arte popular Brasilio a polský film Mirosława Marcinkiewisze Dziwni artysci 

po obu stronach Babiej Góry. 

Úryvek z rozhovoru s Pavlem Konečným: „(…) my jsme tam přijeli až poté, kdy 

proběhla ta vlastní soutěž, to byla soutěžní přehlídka. Ale oni tam měli projekční sál, kde ty 

filmy běžely jako takový pás, kde to pořád dávali dokola.“118 

Autoři filmů z Československa získali na Insitafilmu celkem tři z devíti 

udělovaných cen. Ján Hraško zhodnotil soutěžní filmovou přehlídku takto: „Priniesla veľa 

zaujímavých informácií o procese a tvorbe insitného umenia, tak pre záujemcov z radov 

odborníkov, ako aj neodborníkov. Význam týchto filmov je okrem iného aj propagačný, 

náučno-didaktický, privádzajúci k insitnej tvorbe občana, pre ktorého je obraz 

subjektívnych osobných zážitkov, obraz humanistickej čistoty a jednoznačnosti protiváhou 

zhonu, nerestí a protivenstiev v každodennom živote.“119 

                                                 
117 Smena, 16. 5. 1967, v článku Jerry Lewis – zlatým klincom festivalu. 
118 Celý rozhovor viz příloha č. 2. 
119 TKÁČ, Štefan (ed.). Bulletin INSITA 6, s. 2. 
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5.5 Některá kritika a jiná reflexe trienále v Bratislavě 

5.5.1 The Spectator – Trienále v Bratislavě 

Trienále v Bratislavě se jmenuje článek Sheldona Williamse – účastníka 3. TIU, 

uveřejněný 13. 10. 1972 v britském týdeníku The Spectator120. Přestože je v článku 

kombinace kritiky a chvály, zaměřme se spíše na negativa, či excesy o kterých se autor 

podělil se svými čtenáři. Článek začíná takto: „Může být těžké si představit ředitele 

národní galerie, jak tančí s atraktivní blondýnou z Düsseldorfu, přičemž jeho trup je 

obnažený až k ramenům a košili má kolem krku, ale přesně to se stalo v rušné 

Františkánské restauraci v Bratislavě. Samozřejmě že to nebyl ředitel naší národní galerie, 

ale stejně významný slovenský ředitel Slovenské národní galerie.“ Kromě večírku se 

delegáti trienále účastnili také dalších akcí. Williams vzpomíná na návštěvu Slovenského 

národního divadla v doprovodu své oficiální průvodkyně, která mu na konci druhého 

dějství sdělila: "Nikdy nezapomeňte, že jsme spolu spali během Figarovy svatby." Prý se 

jednalo o skutečně špatný výkon. A článek hned pokračuje: „Všechny tyto pitky proběhly 

v zázemí obrovského Trienále…“. V tomto případě se nejedná přímo o kritiku, možná 

naopak, třeba autor vnímal takovouto neformálnost jako velké pozitivum celé akce. Ovšem 

zařazení těchto postřehů a zážitků na začátek článku, navíc když zabírají více než čtvrtinu 

celého pojednání o trienále, poněkud sráží na serióznosti celé výstavy. Na druhou stranu 

Williamsův příspěvek je ve své podstatě velice cenný pro dokreslení skutečné atmosféry 3. 

TIU. Pokud bychom brali v potaz pouze pojednání z dobového tisku ČSSR, či z 

vydávaných bulletinů, jevilo by se nám trienále jako velice užitečná a monstrózní akce, 

uznávající krásy a hodnoty neprofesionálního umění, akce, které se účastní odborníci 

z celého světa, kteří se po celou dobu trvání snaží najít konsenzus nad otázkami týkajícími 

se teorie insitního umění. Nic víc, nic míň. Ale jak z článku vychází, trienále pořádali a 

účastnili se „normální“ lidé, nestranící se společnosti a veselé zábavě.  

 Dále Williems kromě popisu charakteru výstavy vznáší nezodpovězenou otázku: 

„Dvacet osm referátů, přednesených téměř ve stejném počtu jazyků a diskuse, která 

následovala, nevedla k nalezení přesnější definice 'Insitní', ale proč?“ Přestože odpověď se 

zde čtenář nedozví, opět je tento výrok určitým způsobem signifikantní pro průběh a 

výsledek sympózií, na kterých se termín „insitní“ nikdy neprosadil tak, aby jej přijala a 

identifikovala se s ním odborná veřejnost.  

                                                 
120 http://archive.spectator.co.uk/article/14th-october-1972/25/art (navštíveno dne 15. 9. 2013). 
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 Williams nakonec vzpomíná na jednotlivé účastníky, kteří vyjádřili určitou 

nespokojenost s průběhem či podmínkami trienále. Ceres Franco z Brazílie prý vřela jako 

sopka, protože většina brazilských děl určených pro trienále, zmizela. Ke ztrátě snad mělo 

údajně dojít během přepravy do Bratislavy. K peripetiím ohledně ztráty či prozatímní 

ztráty exponátů skutečně docházelo. Z archivních materiálů vyplývá, že sběratelé, nebo 

přímo autoři děl korespondenčně urgovali SNG, že jim jejich předměty nebyly po skončení 

trienále vráceny. Boris Keleman ze Záhřebu zase konstatoval, že insitní umění příliš 

zkomercializovalo, což mělo za následek přítomnost velkého množství obchodníků s 

uměleckými předměty, kteří se trienále účastnili. V poslední částí článku Williams 

pojednává o konkrétních autorech a jejich tvorbě a na konci o trienále píše: „Milé, 

fantastické, globální a v Bratislavě.“ 

5.5.2 Bulletin INSITA 

Lehce kritickou sebereflexi samotných pořadatelů 3.TIU lze nalézt v Bulletinu INSITA 6. 

Ředitel SNG Ján Hraško píše: „Vlastná prehliadka, najmä jej výberová, retrospektívna časť 

(vo význame kontinuitnom, ak chceme sledovať aspoň v náznaku prúdy a prejavy 

insitného umenia), bola – zdá sa nám – torzálna a jej výber postrádal časovo hlbší ponor a 

reprezentáciu autorských individualít, ktoré predstavujú určité vývojové medzníky.“121 

5.5.3 Udělení Ceny Celníka Rousseaua 

„Na 3. Trienále insitného umenia v Bratislave, rozhodnutím medzinárodnej poroty, veľkú 

cenu – Cenu Colníka Rousseaua – získal dvadsaťštyriročný Petr Halák. Okolo udelenia 

tejto ceny sa rozprúdila široká diskusia, ktorá však nikdy nevyslovila pochybnosť o kvalite 

Halákových obrazov. Diskutovalo sa predovšetkým o tom, či jeho umenie je, alebo nie je 

„insitné“.“122 Po sedmi letech od doby, kdy se konalo 1. TIU, byla udělena hlavní cena 

autorovi, který není jasně uchopitelný z hlediska zařazení do kategorie123. Jiného názoru je 

například Jiří Dolejš ze Severočeské galerie v Litoměřicích, který napsal: „Nevidím žádný 

důkaz neserioznosti mezinárodní poroty, která před 10 lety udělila v Bratislavě nejvyšší 

uznání – velkou cenu Celníka Rousseau Petrovi Halákovi, kterého je dnes možno 

považovat (…) za profesionála. (…) Deset let je dlouhá doba a ve vývoji tak talentovaného 
                                                 
121 TKÁČ, Štefan (ed.). Bulletin INSITA 6, s. 2. 
122 Tamtéž, s. 30. 
123 Na aukci výtvarného umění, která proběhla v roce 2008, byl obraz Petra Halák popsán tato: „Petr Halák 
(1948), Chodci, olej na plátně, dat. 1982, (…) zajímavá ukázka insitní tvorby současného malíře, (17 000-20 
000 Kč).“ http://www.galeriekodl.cz/doc/katalog/aukce75.pdf (navštíveno dne 6. 11. 2013). Zůstává otázkou, 
zda je pojem „insitní“ použit na základě charakteristiky tvorby Petra Haláka, nebo kvůli Ceně Celníka 
Rousseaua. S největší pravděpodobností je správná druhá varianta.  
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a přirozeně inteligentního autora může dojít k takovým změnám, které profesionální 

zařazení plně zdůvodňují.“124 Ve stejném článku se také krátce vyjadřuje k termínu 

„insitní“ a to v době, kdy jej nepoužívali ani na Slovensku v rodné SNG, po jeho násilném 

vytěsnění. „Kdysi byly a dosud jsou rozpaky nad samotným termínem insitní. Domnívám 

se ale, že stále existují mimořádně výrazné individuality, které natolik vybočují z hranic 

běžné amatérské produkce a z dosud známých kritických a teoretických přihrádek a 

klasifikací natolik, že nakonec rádi sáhneme k termínu, který správně postihuje původnost, 

přirozenost a spontánnost takového talentu.“125 Jedná se skutečně o ojedinělé zastání se 

termínu „insitní“ v období 1973-1989. 

5.6 Z archivních materiálů 

V archivu SNG lze k řešené problematice nalézt materiály, jako je korespondence, 

přihlášky na TIU, statut TIU, seznamy účastnících se TIU, zápisy z jednání, hodnotící 

zprávy, pozvánky, faktury, objednávky, žádosti atp., které dokáží událost vykreslit jiným 

způsobem. V této části bych proto rád zmínil a citoval některé materiály vztahující se 

k mezinárodní výstavě TIU. Z důvodu velkého množství archivních materiálů a vzhledem 

k rozsahu této práce jsou vybrány pouze fragmenty dokumentů, které vypovídají o pozadí 

TIU, nebo poukazují na aspekt, který doposud nebyl nijak reflektován.  

5.6.1 Archiv a 1. TIU 

Dne 21. ledna 1967 napsal Štefan Tkáč dopis panu Otovi Bihalji-Merinovi, ve kterém si 

pochvaluje pozitivní reakce ze zahraniční na 1. TIU a paradoxně si stěžuje na ohlasy doma: 

„Okrem toho dostávame veľmi mnoho ďakovných a pochvalných listov, len doma, najmä 

z Prahy, som vystavený veľkým a nepríjemným kritikám, v ktorých sa nenachádza nič 

kladného. Verím však, že tieto útoky nebudú mať nejaké vážne následky. Bránim sa tomu, 

aby som sa dal týmto znechutiť a teraz po nástupe do práce popri inej robote zamýšľame sa 

už nad prípravou druhého ročníka.“ 

Součástí archivních materiálů je i korespondence s insitními umělci. „Slavkov u B. 

16.-5.-66. Vážený soudruhu! Hned v pondělí, po Vaší návštěvě u nás jsem odeslala 

sazeničky o které jste měl zájem. Dostal jste je? Kdy nám vrátíte ty staré deky? Vím, máte 

pilno, snad teď, když je i sjezd K.S.Č. u Vás ukončen najdete chvíli k odpovědi pro mne. 

Zdraví L. Procházková.“ Dopis adresovaný Štefanu Tkáčovi, který není jediný od paní 

                                                 
124 ČIERNA, Katarína (ed.). Bulletin ARS POPULI 3(8), s. 44. 
125 Tamtéž. 
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Ludmily Procházkové, dokresluje osobní vztah, který se mezi zájemcem o umění a 

insitním autorem vybudoval. Ne vždy však byly tyto vztahy vřelé. Toho je důkazem dopis 

Václava Kudery, v němž reaguje na to, že od SNG nedostal odpověď na své psaní: „(…) 

Bohužel......!!! Do dnešního dne! Marně čekám nějakou odpověď! Třeba zamilovanou!! Už 

za „Rakouska“ - bylo zvykem, když ne povinností – u slušných lidí, na „zvláště“ 

doporučený dopis – dát odpověď – ať jakoukoliv – „Ale mlčí Pověřenictvo a mlčí 

Galerie“! (…)“ Stálo v dopise ze dne 6. září 1966, tedy v době, kdy právě probíhalo 1. 

trienále insitného umenia. 

Některá čísla: Plakát výstavy byl vydaný v nákladu 1500 kusů126, katalog 2500 

kusů, plánovaný rozpočet výstavy byl v roce 1965 stanoven na 400 tisíc Kčs a dalších 

40380 Kčs za hostování zahraničních delegátů. Co se týká rozpočtu, schválená částka na 

uspořádání TIU byla nejdříve stanovena na 250 tisíc Kčs a po žádosti o navýšení rozpočtu 

pak 15. března 1966 dostala pořádající organizace – Osvetový ústav v Bratislavě dopis se 

schváleným navýšením rozpočtu o 100 tisíc Kčs, tedy na 350 tisíc Kčs. Celkem 

disponovala výstava 1600 m2 výstavní plochy. 

 

5.6.2 Archiv a 2. TIU 

Původní rozpočet na výstavu 2. TIU byl v roce 1968 Slovenskou národní galerií 

vypracovaný na 944 tisíc Kčs. V polovině roku 1969 zjišťuje Štefan Tkáč, že rozpočet byl 

upravený na částku 529 tisíc Kčs, přitom z toho 130 tisíc Kčs, kterých je součástí celkové 

sumy, jsou vlastně plánované příjmy z výstavy, takže čistá dotační částka měla být 399 

tisíc Kčs. Proto Štefan Tkáč dne 12. srpna 1969 píše dopis ekonomickému náměstkovi 

SNG Vojtěchu Šmotlákovi, kde jej seznamuje s touto skutečností, zároveň se skutečností, 

že s kolegy navštívil Ministerstvo kultury, kde byli ujištěni, že rozpočet SNG nebyl nijak 

krácený, a dotační částka na rok 1969 byla stanovena na 2,5 milionu Kčs. Následně Tkáč 

vyjmenovává, jaké jsou plánované výstavy na rok 1969 a dochází k závěru, že na ostatní 

výstavy jsou náklady minimální a proto nechápe krácení rozpočtu na 2. TIU. V důsledku 

dalších komplikací, které Tkáč jmenuje, svůj dopis končí slovy: „(…)som nútený touto 

cestou vyhlásiť, že počnúc dnešným dňom, neberiem ako komisár 2. Trienále insitného 

umenia za jeho ďalšiu realizáciu žiadnou zodpovednosť. Iste netreba zdôrazňovať, aké 

dôsledky vyplynú z tohto stavu pre Slovenskú národnú galériu najmä v medzinárodnom 

dosahu.“ Peripetie ohledně financí se prozatímně vyřešily, ovšem mělo to svoji dohru. Dne 

                                                 
126 Plakát výstavy viz příloha č. 6, plakát č. 2. 
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22. července 1971 poslalo MK SSR dopis adresovaný řediteli SNG Jánu Hraškovi. 

Doručený byl 26. července a stálo v něm: „Vážený súdruh riaditeľ, zistili sme, že ste po 

viacerých urgenciách do dnešného dňa nevyúčtovali príspevok Kčs 95000,-, ktorý sme 

Vám dňa 12. 12. 1969 poukázali na II. Trienále insitného umenia. Žiadame Vás, aby ste 

najneskoršie do 31. 7. 1971 tento príspevok vyúčtovali. V prípade, že tak neučiníte, 

budeme nútení vyvodiť z toho dôsledky.“ 

Některá čísla: katalog výstavy byl vydán v počtu 3500 kusů127. 

5.6.3 Archiv a 3. TIU 

Před samotným konáním se o 3. TIU zajímal Jurij Ľvovič Asaturov, vicekonzul 

Generálního konzulátu SSSR v Bratislavě. Na základě předchozího setkání se Štefanem 

Tkáčem, píše Tkáč Asaturovi dne 3. srpna 1972 informativní dopis, ve kterém jej 

seznamuje se statutem TIU a dále jej informuje jaké země se výstavy zúčastní a co vůbec 

znamená insitní umění. Z dopisu je cítit respekt Štefana Tkáče vůči adresátovi. V dopise 

mimo jiné stojí: „Tohtoročné Trienále nadviaže na tradíciu dvoch predošlých výstav a bude 

túto tradíciu ďalej rozvíjať v zmysle ďalšieho prehlbovania tvorivých kontaktov najmä so 

socialistickými štátmi a s krajinami Ázie a Afriky, ktoré iba nedávno získali slobodu a 

nezávislosť. Zo Sovietskeho zväzu sme na tohoročné Trienále pozvali výtvarníkov aj 

výtvarných teoretikov, s ktorými už dávnejšie udržiavame pracovné i priateľské kontakty.“  

Přestože publikace pojednávající o 3. TIU vyjmenovávají laureáty všech 

obdržených cen, většinou již nezmiňují výši finanční částky, která je s cenou spojená. K 

hlavní ceně TIU tak Petr Halák získal 12000 Kčs. Následně byly rozdány tři ceny Trienále 

- po 5000 Kčs za nejlepší národní kolekce obdrželi Ceres Francová, Anatol Jakovský a 

Aleksander Jackowski. Osobní cenu 5000 Kčs získal rumunský sochař Stan Patras a částku 

5000 Kčs získali také Ota Bihajli-Merin za jeho knihu „Naiven der Welt“, Galérie 

primitivního umění v Záhřebu za její výstavní a publikační činnost v oblasti insitního 

umění a nakonec „zostavovateľ“ Bulletinu INSITA, kterým byl Štefan Tkáč za vykonanou 

práci v oblasti insitního umění. Poslední peněžní částku ve výši 4000 Kčs získal Adolf 

Kroupa za celoživotní dílo v oblasti insitního umění.  

V bulletinu výstavy 3. TIU je termín ukončení trienále stanoven na 31. 10. 1972 a 

stejné datum bylo uveřejněné na plakátech trienále vylepených v Bratislavě,128 nebo také 

                                                 
127 Plakát výstavy viz příloha č. 6, plakát č. 3. 
128 Viz fotografická příloha uvnitř Bulletinu INSITA 6. 
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v dobovém tisku129. V archivním dokumentu, který pojednával o organizaci výstavy 3.TIU 

je nejprve napsán termín ukončení výstavy 30. 10. 1972, který je však škrtnutý a nový 

termín je stanoven na 10. 10. 1972. V závorce je dodatek, že je tomu tak na příkaz 

Ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky. Z dokumentu však není jasné, kdy 

byl sepsán a na základě chybějících informací tak není jasné, z jakého důvodu tomu tak 

bylo. Faktem ale zůstává, že mezinárodní výstava byla skutečně zkrácena o 21 dní. 

Některá čísla: V Bratislavě bylo vylepeno celkem 100 kusů plakátů k výstavě 3. 

TIU130 a 100 kusů k výstavě „Strelecké terče“. Plánovaný rozpočet na realizování 3. TIU 

předložený MK SSR dne 22. 3. 1971 dosáhl výšky 3,177 mil. Kčs.  

5.6.4 Archiv a 4. TIU 

Na začátku roku 1974 rozeslal ředitel SNG Fedor Gavula pozvánku na předběžnou poradu 

o přípravě nové mezinárodní výstavy pořádané SNG a Ústrediem ľudovej umeleckej 

výroby (ÚĽUV) – Trienále ľudového umenia. Porada se měla konat 11. ledna 1974 a 

adresáty byli: Ľ. Petranský (vedoucí oddělení výtvarného umění MK SSR v Bratislavě), P. 

Michalides (vedoucí katedry dějin umění UK v Bratislavě), E. Režucha (ředitel ÚĽUV), B. 

Mazáková (vedoucí výzkumu a dokumentace ÚĽUV) a S. Koreň (hlavní výtvarník 

ÚĽUV). 

V roce 1974 a 1975 dostávala SNG dopisy s dotazy týkající se 4. TIU. Odpovědi 

ředitele SNG, rozesílané v roce 1974 nejsou příliš konkrétně formulované. Dne 24. září 

1974, píše Fedor Gavula dopis, jehož adresátka byla Marinka Dallos z Říma, zakladateka 

skupiny Romanaïf131. „Váš list sme si prečítali s veľkým záujmom. Potešil nás Váš vzťah i 

forma, akými sa venujete naivnému umeniu. Pokiaľ ide o účasť Vášho kolektívu na 

Trienále naivného umenia v Bratislave, veľmi radi by sme Vás privítali. Žiaľ, Trienále sa 

nebude konať v roku 1975, nakoľko sa teraz pracuje na novej koncepcii tejto akcie. 

Rátame, že by sa toto nové Trienále realizovalo v roku 1976. O ďalšom Vás budeme 

informovať neskôr.“ O rok později již byly jeho odpovědi mnohem konkrétnější, píše o 

zrušení TIU a zároveň zmiňuje novou koncepci mezinárodní výstavy, která se měla konat 

v roce 1976. Gavula někdy rovnou projevil zájem o adresátovu účast na této akci, nebo 

uvedl, že o konání Trienále ľudového umenia jej budou ještě písemně informovat.  

                                                 
129 Například dne 11. září 1972 v deníku Smena v článku „COLNÍK“ Petrovi Halákovi, kde mimo jiné stojí 
„O ďalších cenách (…) budeme informovať počas trvania Trienále – do 31. októbra t.r.“ 
130 Plakát výstavy viz příloha č. 6, plakát č. 4. 
131 http://it.wikipedia.org/wiki/Marinka_Dallos (navštíveno dne 11. 11. 2014). 
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Dne 21. ledna 1975 napsala SNG MK SSR: „Ako Vám je známe na rok 1976 

pripravuje SNG ďalší ročník bývalého Trienále insitného umenia v novej koncepcii 

Trienále ľudového umenia, ktorá kladie dóraz na výrobky ľudového umenia. Popri nich by 

sa vystavovali aj tie predmety neškoleného výtvarného prejavu, ktoré vycházejú 

z národných a ľudových tradícií. I keď koncepciu tejto akcie nemáme celkom hotovú, 

považujeme za potrebné v záujme jej dokončenia zistiť niektoré základné údaje zo 

socialistických a najmä z rozvojových krajín, ktoré by v predbežnej koncepcii mali byť 

hlavnými piliermi účasti. Preto Vám v prílohe posielame koncept listu, ktorý odporúčame, 

aby MK SSR poslalo kultúrnym ataché diplomatických zastupiteľstiev všetkých krajín 

Ázie, Afriky, Latinskej Ameriky, Austrálie a Oceánie v Prahe.“ K dopisu byl přiložen text, 

který měl být rozeslán na velvyslanectví rozvojových zemí. V úvodu stálo: „Slovenská 

národná galéria ako vrcholná inštitúcia výtvarného umenia na Slovensku plánuje založiť 

v Bratislave novú medzinárodnú prehliadku výtvarnej tvorby. Pri tejto akcii, ktorá by sa 

opakovala každé tri roky, by dôraz bol na exponátoch autentického ľudového výtvarného 

umenia a jej cieľom je jednak zhromaždiť a konfrontovať umelecké predmety z tejto 

oblasti a tak napomáhať k udržaniu ľudových výtvarných tradícií v dnešnom 

priemyselnom svete a upevniť tradície ľudového umeleckého prejavu pred 

nebezpečenstvom komercializácie a gýču. Popri týchto tradičných výtvoroch by sme chceli 

vystavovať aj diela, vytvorené neškolenými umelcami, ktorí čerpajú z národných a 

ľudových tradícií. Našou snahou ďalej je priblížiť československej verejnosti tieto druhy 

umenia aj z Vašej krajiny, ktorá má staré a hlboké tradície vysokej vyspelosti aj v tejto 

oblasti – v jej historickej minulosti a súčasnosti.“ Výstava Trienále ľudového umenia se 

nikdy nekonala. 

 

5.7 Zrušení TIU 

Důvodů, proč bylo „Trienále insitného umenia“ zrušené, existuje více a jsou průběžně 

zmíněny v následujících kapitolách. Uveďme alespoň jejich výčet: ekonomické problémy, 

restrukturalizace a personální obměny ve SNG, sovětská neúčast na TIU, kritika absence 

výstavy podobně velkých rozměrů věnující se profesionálnímu umění, označení insitního 

umění za buržoazní směr, popření existence insitního umění v socialistickém zřízení. 

 Úryvek z rozhovoru s Katarínou Čiernou: „Tak to aj tomu režime zrejme 

vyhovovalo taká neškolená, ako kvázi ľudová tvorivosť, tak dal tomu taký priestor. (…) Ale 

paradoxne potom sedemdesiatom druhom roku, kedy sa traduje, že sa neprihlásili do 
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trienále ruskí bratia, že zrejme aj to bol dôvod na zrušenie a tiež že sa ozývali 

profesionální výtvarníci, prečo oni nemajú prehliadku takéhoto rangu a vlastne neškolené 

umenie ho má. (…) A potom už neviem kto to vyhlásil, že buržoázny smer tu predsa na 

čistej socialistickej pôde prezentovať nebudeme.“132 

Ke zrušení TIU se prostřednictvím emailové komunikace vyjádřila Oľga Danglová: 

„Ako si spomínam prispel k nemu aj postoj vtedajšieho riaditeľa SNG Štefana Mruškoviča, 

profesiou etnológa, ktorý vnímal insitné umenie, myslím že vtedy v súlade aj s niektorými 

vtedajšími umenovedcami,  ako jednu z odnoží tzv. neprofesionálneho umenia. Podobne 

pod neprofesionálnym umením sa rozumeli aj prejavy ako napríklad ľudové umenie, 

prejavy kreativity duševne chorých etc. Aj po zániku Trienale SNG naďalej artefakty tohto 

druhu nakupovala, hoci stále prevládali postoje, že je to druh výtvarnej produkcie ktorý do 

SNG nepatrí a jeho miesto by malo byť skôr v múzeu.“ 

Úryvek z rozhovoru s Pavlem Konečným: „Asi tam sehrály roli i peníze, že to 

začalo opravdu s velkým rozmachem a asi už na to nebyly peníze jednak, a jednak že už 

nebyli ani ti lidé, kterým by byl blízký tento druh umění. Nevím, těch důvodů mohlo být víc. 

Potom i ten ideologický, vím, že přestaly vycházet i ty sborníky a začal místo toho vycházet 

jiný sborník, stejný formát, ale směřoval spíš od toho naivního k tomu lidovému. A už tam 

zase cpali ty partyzány a cpala se tam ta ideologie. To byly asi ty důvody a možná, že se to 

sečetlo všechno dohromady, nebyl Tkáč, nebyly peníze.“133 

5.8 Změny uvnitř SNG ze zápisů z jednání grémia rady ředitele SNG 

Knihu 60 rokov otvorené – Vidíme vás radi, která je kolektivním dílem pracovníků SNG, 

sestavila Katarína Bajcurová. Jedná se o publikaci pojednávající o historii fungování SNG 

vydanou k 60. výročí od otevření. Kromě personálního obsazení, přehledu výstavní 

činnosti galerie a dalšího, obsahuje kniha kapitolu „Kalendárium SNG 1948 – 2007“, ve 

které jsou chronologicky zařazeny zápisy ze zasedání grémia rady ředitele SNG, nákupních 

komisí a další. Právě ze zápisů ze zasedání grémia ředitele SNG vychází tato kapitola.  

Sledované období je 1972 – 1975 a pozornost je zaměřena na dramatické strukturální 

změny uvnitř SNG, které mohly mít případný vliv na zrušení TIU a vydávání Bulletinu 

INSITA. 

                                                 
132 Celý rozhovor viz příloha č. 1. 
133 Celý rozhovor viz příloha č. 2. 



  59 

 

5.8.1 Dění před zahájením revize MK SSR uvnitř SNG 

Dne 29. března 1972 na zasedání grémia rady ředitele134 a v souvislosti se státní kontrolou 

v SNG byli vedoucí oddělení osloveni, aby splnili požadavky vyplývající ze závěrů 

kontroly a poskytli tak požadované dokumenty a podávali pravidelné informace, čímž by 

předešli osobnímu osočování. Na základě jednání ÚV KSČ, o jehož závěrech jednal OV 

KSS, který informace zprostředkoval dále, byla v SNG přijata opatření týkající se pracovní 

disciplíny, důsledného dodržování pracovní doby, zákazu oslav a požívání alkoholu na 

pracovišti. Dne 24. dubna 1972 na zasedání grémia rady ředitele dostal Štefan Tkáč za úkol 

předložit seznam členů mezinárodního výboru, poroty a ostatních orgánů na MK SSR. Dne 

12. prosince téhož roku na 96. zasedání nákupní komise se při hodnocení některých 

uměleckých děl členové komise pozastavovali „…pri výške požadovaných honorárov a pri 

cenách umeleckých prac ohodnotených oceňovacou komisiou SFVU Dielo. Po porovnaní 

cenových relácií diel zakúpených na jednotlivých nákupných komisiách SNG boli 

upravené ceny niektorých umeleckých diel.“135 Dne 2. dubna 1973 na zasedání gremiální 

rady ředitele informoval Ján Hraško o návštěvě u ředitele správy umění MK SSR J. Kota, 

který přislíbil urychlit jmenování nákupních komisí. Dne 3. května téhož roku Ján Hraško 

přivítal nově jmenované členy nákupní komise a seznámil je se sběratelským programem 

SNG. Ve stejný den se sešlo několik nákupních komisí. V pořadí 97. nákupní komise 

nakoupila od soukromých vlastníků, římskokatolického farského úřadu a antikvariátů 25 

obrazů, 20 plastik, 8 kreseb a 82 grafik. Na 9. zasedání nákupní komise pro lidové umění, 

insitní umění a dětskou tvorbu, koupila celkem 195 artefaktů. O den později zasedala 98. 

nákupní komise a nakoupila opět stovky uměleckých předmětů. 

5.8.2 Bod zlomu 

Úsporná a restrukturalizační opatření, která najednou dolehla na SNG, byla usnesena na 

poradě MK SSR dne 26. května 1973. Dne 26. června téhož roku se konalo zasedání 

grémia rady ředitele SNG, na které ředitel Ján Hraško informoval členy rady stávající 

z vedoucích pracovníků odborných pracovišť, že od 15. července do 15. srpna provede MK 

SSR revizi činnosti SNG. Vedoucím oddělení bylo nařízeno pozastavit veškerou nákupní 

činnost. Štefan Tkáč dostal na starost vypracovat zprávu o činnosti SNG za první dva 

kvartály roku 1973. Dne 16. září 1973 na zasedání gremiální rady Ján Hraško informoval o 

proběhlé revizi MK SSR a o nápravných opatřeních SNG. Na základě výsledků této revize 

                                                 
134  V období 1. srpna 1971 až 1. října 1973 vykonával funkci ředitele SNG Ján Hraško. 
135 BAJCUROVÁ, Katarína a kol. 60 rokov otvorené, s. 58. 
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došlo 1. října k odvolání ředitele Jána Hraška a vedením galerie byl nově pověřen Fedor 

Gavula. Na prvním zasedání grémia rady nového ředitele v říjnu téhož roku vydal Fedor 

Gavula nařízení, podle kterého se musely předkládat všechny publikace nejméně jeden 

týden před odevzdáním do tisku na „korekturu“ k rukám ředitele. Na zasedání grémia SNG 

dne 19. listopadu 1973 bylo sděleno, že z rozhodnutí vyšších orgánů bylo pozastaveno 

organizování TIU, s možností vytvořit nové Trienále lidového umění. Vypracovat novou 

koncepci trienále dostal za úkol Štefan Tkáč a to do 15. prosince. „F. Gavula ďalej 

informoval o zásadách ideovej kontroly v oblasti výtvarnej, edičnej a vedeckej činnosti 

SNG a v oblasti nákupu umeleckých diel. Interný podnikový systém ideovej kontroly mal 

byť vydaný ako riaditeľský príkaz. Riaditeľ F. Gavula tiež informoval o príkaze MK SSR, 

podľa ktorého každý prípad prezentácie českých umelcov treba konzultovať s MK 

ČSR.“136 Štefan Tkáč byl z tohoto jednání omluven a následujících jednání grémia SNG se 

již neúčastnil. Pod záštitou nařízení MK SSR došlo 28. května 1974 k zasedání nákupní 

komise, která znovu přehodnocovala výtvarná díla zakoupená 95. nákupní komisí137, která 

zasedala 12. prosince 1972. Dále mělo toto zasedání přehodnotit díla starého umění, která 

byla zakoupena v období 1971-1973 bez zasedání nákupní komise.  

Dění uvnitř SNG v následujícím roce odpovídá snaze restrukturalizovat a získat 

dohled MK SSR nad veškerou činností pracovníků SNG. V důsledku toho byla pod 

drobnohledem MK SSR nákupní komise, výstavní činnost, nebo také vyplácení odměn. 

SNG musela veškerá svá tisková prohlášení nejprve konzultovat s tiskovým tajemníkem 

MK SSR. 

Dne 22. března 1975 se konalo zasedání grémia rady ředitele, na kterém byli 

přítomní informováni o příkazu MK SSR inventarizovat sbírkový fond do 30. dubna, při 

kterém měli pracovníci SNG vytřídit a uložit sbírky insitního a lidového umění do 

samostatných místností. Na tomto zasedání také informovala K. Schreiberová o koncepci 

Trienále lidového umění. Dne 14. července téhož roku skončil Fedor Gavula na pozici 

ředitele SNG a na jeho místo nastoupil Štefan Mruškovič. Z následujících zápisů ze 

zasedání grémia vedení SNG vyplývá, že chod galerie byl ve smyslu požadavků MK SSR 

již stabilizovaný.  

                                                 
136 BAJCUROVÁ, Katarína a kol. 60 rokov otvorené, s. 61. 
137 12. prosince 1972 se konal nákup jedenácti obrazů, devatenácti plastik, tří kreseb a jedné grafiky od 
farského úřadu, z antikvariátu, od autorů a soukromých vlastníků. 95. schůzi nákupní komise pro staré umění 
vedl Ján Hraško. Materiál pro nákupní komisi zpracovala a podklady pro nákup vypracovala M. Keleti. 
Členy komise byli: A. Güntherová, L. Šásky, K. Kahoun, A. Petrová, E. Hrašková, M. Spoločníková, J. 
Fabíni a O. Ivan. Čerpáno z knihy 60 rokov otvorené, s. 58. 
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6. Bulletin insitného umenia INSITA 

Bulletin INSITA je odborné periodikum sestavované Štefanem Tkáčem a zastřešené 

Mezinárodním kabinetem insitního umění při SNG v Bratislavě, který měl také na starost 

organizaci a přípravu Trienále insitného umenia a Sympózií. V Bulletinu INSITA je na 

insitní umění nahlíženo optikou různých vědních oborů a nauk jako je historie, estetika, 

sociologie, ale i třeba terminologie a dalších. Kromě teorie pojednává také o výstavách 

insitního umění, publikacích a konkrétních autorech. Autorem textů není pouze Štefan 

Tkáč, ale mnoho různých českých, slovenských i světových odborníků na výtvarné umění. 

Bulletin INSITA 1 byl vydaný v roce 1971, stejně jako INSITA 2.  Bulletiny s označením 

3, 4 a 5 byly vydány v roce 1972 a poslední Bulletin INSITA 6 byl publikovaný v roce 

1973. Přestože v prvním čísle Bulletinu INSITA bylo avizováno, že se má jednat o 

půlročník, v roce 1972 byla vydaná čísla tři. Jak jsou bulletiny koncipované a o čem 

pojednávají je popsané v příloze č. 3 – Bulletin INSITA 1–6. Stejně jako bylo zrušené TIU, 

náhle skončilo také vydávání bulletinu.  

Poslední příspěvek Adolfa Kroupy v Bulletinu INSITA 6, který nese název Malé 

zamyslenie sa nad Insitou, se z dnešního hlediska jeví jako volání o pomoc na záchranu 

Bulletinu INSITA. Adolf Kroupa totiž velice pateticky popisuje hlavně jeho přínos. 

„Vydávanie bulletinu Insita Slovenskou národnou galériou je činom mimoriadne 

záslužným a chvályhodným. A to nielen preto, že je prvým tohto druhu na svete. (…) Jej 

doterajších päť čísel svedčí o tom, že si je vedomá svojej priekopníckej práce a svojich 

úloh a že ich napĺňa skutkami. Po počiatočnom, celkom zákonitom hľadaní vykazuje Insita 

nesporný kvalitatívny vzostup, včítane grafickej úpravy, čistej a prehľadnej. Štúdie 

z prvých troch čísiel, spolu s odpoveďami na otázky ankety, prispeli k prehĺbeniu teórie 

insitného umenia, rozšírili naše znalosti, priniesli nové a osobité postrehy. Iste to nebude 

ináč ani s diskusnými príspevkami zo sympózií z doterajších Trienále, ktoré bude postupne 

vydávať Medzinárodný kabinet insitného umenia.“138 Toto je jen krátká ukázka toho, 

v jakém duchu je psán celý příspěvek. A teď je otázkou, zda bylo toto Kroupovo vyznání 

chvály sepsáno pouze z vlastního popudu a potřeby, nebo zda tam byl i jiný záměr. Je třeba 

mít na paměti, že garantem bulletinu byl Štefan Tkáč. Zatím bez dalšího podložení by se 

mohlo zdát, že lidé sestavující Bulletin INSITA pocítili tlak z vyšších míst a že myšlenka 

na zrušení vydávání bulletinu již byla nastolena.  
                                                 
138 TKÁČ, Štefan (ed.). Bulletin INSITA 6, s. 45. 
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6.1 Z archivních materiálů 

6.1.1 Bulletin INSITA 7 

Bulletin INSITA 7 nikdy nevyšel, ale archivní materiály dosvědčují, že k tomu chybělo 

skutečně málo. Dne 30. ledna 1973 odeslal ředitel SNG Ján Hraško do vydavatelství Obzor 

objednávku: „Objednávame týmto tlač, vydanie a expedovanie 7. čísla bulletinu INSITA, 

včítane zabezpečenia prekladov nami dodaných textov do francúzštiny, angličtiny a 

ruštiny. Celkový náklad vyhotovte v 4.000 exemplároch. Rozsah jedného štorjazyčného 

čísla bude 15 autorských hárkov okrem 60 fotografií, z toho 20 farebných. Termín vydania 

a expedovania 7. čísla bulletinu INSITA podľa nami dodaného adresára: 15. decembra 

1973. Texty v slovenčine a fotografie dodáme Vám do 15. júna 1973. Žiadame o 

potvrdenie objednávky a jej termínov a oznámenie aproximatívneho rozpočtu.“ Štefan 

Tkáč průběžně písemně oslovoval odborníky, kteří by případně mohli přispět do bulletinu 

svým článkem. Dne 23. 1. 1973 napsal například Naděždě Melnikové-Papouškové 

(ČSSR), S. K. Bhattacharyovi (Indie), Ottovi Kallirovi (USA) a 29. března 1973 Jánu 

Dekanovi (ČSSR). Dne 13. září psal Štefan Tkáč fotografovi Jozefu Krátkymu: 

„…prevzali  sme z redakcie týždenníka ŽIVOT 5 Vašich prác – 3 farebné diapozitívy a 2 

čiernobiele fotografie s témou slovenských Venuší. Všetkých päť záberov uverejníme v 7. 

čísle nášho bulletinu INSITA, ktorý vyjde v prvej polovici roku 1974.“ Ovšem v té době, 

přesně od 15. července do 15. srpna již probíhal uvnitř SNG audit, Ján Hraško byl odvolán 

a na jeho místo ředitele nastoupil dne 1. října 1973 Fedor Gavula. Nejspíše v důsledku 

auditu, personálních změn, ředitelových nových opatření a kvůli změnám postojů 

v politicko-kulturním prostředí bylo vydání Bulletinu INSITA 7 zrušeno.  

Nejenom kvůli Bulletinu INSITA, ale také kvůli celé budoucnosti insitního umění 

psal Štefan Tkáč 1. náměstkovi primátora hl. města SSR Bratislavy Augustínu 

Michaličkovi. „…dnešnou poštou posielame Vám zborník GALÉRIA 2, venovaný 

problémom insitného umenia ako aj 5 doterajších čísel nášho bulletinu INSITA; posielame 

Vám ich ako významnému kultúrnemu pracovníkovi, s ktorého menom sú spojené 

počiatky našej činnosti a zrod takého významného medzinárodného podujatia, akým je 

bratislavské Trienále insitného umenia. Aj Vašou zásluhou stala sa Bratislava metropolou 

svetového insitného umenia; v tejto súvislosti iste ste si povšimli, že každé z doterajších 

čísiel nášho bulletinu prináša na prvých stranách obraz Bratislavy v podaní súčasných i 

starých umelcov. Veríme, že Vás tieto publikácie uspokoja po obsahovej i po výtvarnej 

stránke a že znovu oživia Váš dávny záujem o túto sféru výtvarného prejavu; boli by sme 
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radi, keby sa nám touto cestou podarilo obnoviť naše dávne kontakty a keby sme mohli aj 

v budúcnosti počítať s Vašou pomocou a spoluprácou. S priateľským pozdravom Štefan 

Tkáš Vedúci Medzinárodného kabinetu insitného umenia.“ Dopis byl datován 5. září 1973, 

tedy opět těsně před výměnou ředitele a zřejmě v atmosféře, která pro insitní umění nebyla 

nijak příznivá. Tato snaha Štefana Tkáče zvrátit situaci dovoláváním se na vyšší místa 

vyšla bohužel do prázdna.  

6.1.2 ARS POPULI 

Přestože Bulletin INSITA 7 byl již sestavený, po celý rok 1974 nedala SNG schválení 

k jeho vytisknutí, ale ani jeho tisk nezrušila. Z toho důvodu započala korespondence mezi 

vydavatelstvím Obzor a SNG. Dne 17. září obdržela SNG dopis od vydavatelství Obzor, ve 

kterém se dotazuje, zda může po poslední korektuře text bulletinu imprimovat. SNG ovšem 

na tento dopis nereagovala, proto dne 31. ledna 1975 posílá vydavatelství Obzor svůj dotaz 

znovu. Dne 2. dubna oznamuje Fedor Gavula, že SNG předložila MK SSR ke schválení 

nový název bulletinu z důvodu změny jeho koncepce, tudíž souhlas k vytisknutí nevydal. 

Dopis se stejným obsahem obdrželo vydavatelství opět 13. května téhož roku. Ke změně 

dochází dne 26. června 1975, kdy Fedor Gavula souhlasí s imprimováním, ale za určitých 

podmínek. Požaduje změnu názvu na ARS POPULI, dále vyloučení dvou článků a sice 

Najstaršie umenie od Štefana Tkáče a Obrana a chvála naivného maliarstva od Anatola 

Jakovského. Následně požaduje změnit v článku Staré bulharské insitné umenie od Tatiana 

Vučeva termín „insitní“ za „naivní“. Poslední úprava se týkala úvodu, ve kterém měla být 

vložena informace o změně koncepce bulletinu. Dne 28. srpna 1975 písemně odeslal 

objednávku bulletinu ARS POPULI již nový ředitel SNG Štefan Mruškovič. Jednalo se 

vlastně o obnovení objednávky z 30. ledna 1973 na vydání bulletinu INSITA 7, se 

změnami uvedenými v dopise ze dne 26. června 1975 a dalším upřesněním: celkový náklad 

je 4000 exemplářů, přičemž 2 tisíce v jazykové mutaci slovensko-ruské a 2 tisíce 

francouzsko-anglické; titul Bulletin INSITA 7 se mění na ARS POPULI 1(7) a vyřazeny 

jsou články autorů Š. Tkáče, A. Jakovského, H. Rousové139 a T. Vučevej; bulletin bude 

vydán do II. kvartálu roku 1976; vydavatelství zajistí překlady všech článků a před tiskem 

ještě předloží na odsouhlasení SNG. Přílohou této objednávky byl obsah ARS POPULI 

1(7): „1) krátky úvod o zmene koncepcie bulletinu, 2) Miroslav Kšica, ČSSR – Umenie 

diluviálnych lovcov mamutov v ČSSR, 3) Miroslav Kšica, ČSSR – Praveký človek – 

                                                 
139 Jedná se o článek s názvem „Strelecké terče pražských ostrostrelcov“. 
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tvorca krásy, 4) Vincent Bounoure, Francia – Pôvodné a tradičné v umení Oceánie, 5) 

William Taylor, Kanada – Predhistorické umenie kanadských Eskimákov, 6) Andeas 

Lommel, NSR – Umenie piateho svetadielu, 7) Oto Bihalji-Merin, Juhoslávia – Sochárstvo 

bogomilcov, 8) Kim Skalickij, ZSSR – Staré ukrajinské umenie a jeho majstri, 9) Jurij 

Gerčuk, ZSSR – Ruská naivná maľba a remeslá, 10) Jean Lipman, USA – O ľudovom 

smere v americkom umení, 11) Natálie Škarovská, ZSSR – Ruské vývesné štíty, 12) Erich 

Herold, ČSSR – Jeden z inšpiračných zdrojov nigérijských maliarov vývesných štítov.“ 

Dne 4. listopadu 1975 posílá SNG dodatek k objednávce. Požaduje, aby vydavatelství 

Obzor zajistilo korespondenci se zahraničními autory článků a aby proplatili honoráře i za 

ty články, které v bulletinu nebyly uveřejněné. V příloze tohoto dopisu je seznam 

neuveřejněných článků. Kromě již dvou výše zmíněných zakázaných článků přibyly ještě 

další dva: „1) Oto Bihalji-Merin, Juhoslávia – Umenie prírodných národov, 2) Almayda 

Catá, Kuba – Zobrazovatelia poézie a sna.“ Dne 20. listopadu odeslal ředitel SNG ještě 

jednou dopis, ve kterém potvrdil tisk bulletinu za předpokladu vykonaných úprav, které 

požadoval v předchozí korespondenci. Bulletin ARS POPULI 1(7) v roce 1976 skutečně 

vyšel a výzkum insitního umění definitivně skončil, stejně jako dříve ukončený pracovní 

poměr Štefana Tkáče ve Slovenské národní galerii. Na teoretickou i výstavní činnost bylo 

možné navázat až po sametové revoluci v roce 1989, té se však již Štefan Tkáč nedožil. 

Jiné to bylo se zájmem o insitní umělce. Jejich díla byla nadále vystavovaná, což například 

dokazuje obrazová příloha Bulletinu ARS POPULI 2(8) a 3 (9), jejichž sestavitelkou je 

Katarína Čierna, a kde jsou fotografie děl Mateje Čupce, Štefana Siváňa, Jozefa Kemka, 

Márie Žilavé, Ondreje Šteberla, Jozefa Heji a dalších. Jejich tvorba však nebyla ve většině 

případů prezentovaná jako insitní tvorba, ale jako neprofesionální, nebo lidové umění. 

Výjimku lze najít v Bulletinu ARS POPULI 2(8) z roku 1985, kde byl uveřejněn článek 

Jiřího Dolejše, pracovníka Severočeská galerie v Litoměřicích – Smysl kategorie lid 

z hlediska proměn sociálně ekonomické struktury socialistické společnosti ve vztahu 

k naivní a insitní tvorbě současnosti140. Zatímco slovenští autoři termín „insitní“ ze svého 

slovníku vytěsnili, Jiří Dolejš jej použije rovnou v samotném názvu článku.  

                                                 
140 Jiří Dolejš v úvodní části pojednává o důvodu, proč Severočeská galerie rozšířila svůj zájem o 
„…specifickou oblast současného lidového neprofesionálního projevu – o naivní a insitní tvorbu. Začalo to 
bezradností okresních porot lidové umělecké tvořivosti, které si nevěděly rady se zařazením takových 
osobností, jako je Josef Paul, Antonín Pařík, Rudolf Dzurko, Horymír Zelenka, jejichž dílo se v řadě 
podstatných znaků odlišovalo od amatérského i profesionálního projevu. Nebylo nikoho, kdo by o tuto 
nesporně pozoruhodnou výtvarnou aktivitu projevil zájem, kdo by ji dokumentoval. (…) Ujali jsme se této 
role sice bez národopisných zkušeností, ale s bezpečným vědomím, že v nejvýraznějších případech je pro 
budoucnost, pro studium jejich specifičnosti. Uplatňovali jsme při výběru poněkud odlišná kritéria než jsou 
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7. Insitní umění v dobovém tisku 

Stejně jako archivní materiály i dobový tisk nám nabízí zcela nový pohled na řešenou 

problematiku. Byl jakousi zpětnou vazbou autorům a také bojištěm názorů, kde své 

příspěvky psali jak zastánci, tak kritici insitního umění. Již samotná četnost článků určitým 

způsobem vypovídá o tom, jak byl fenomén insitního umění reflektován a přibližován 

veřejnosti.  

Slovenská národní galerie se o reflexi svých výstav v tisku samozřejmě zajímala a 

velice jí v tom pomáhala výstřižková služba, která procházela nejen československá, ale i 

některá zahraniční periodika. Články, ve kterých se objevila jakákoli zmínka o výstavě, 

byly následně vystříhávány a poté předávány SNG. Výstřižky těchto textů nebo jejich 

kopiemi pojednávajícími o výstavách SNG disponuje archiv SNG.  

7.1 Naivné umenie v Československu (1964) 

O výstavě „Naivné umenie v Československu“, která se v předchozím roce uskutečnila 

v Brně a která byla instalována v prostorách SNG ve spolupráci s pracovníky Osvetového 

ústavu v Bratislavě, referoval československý tisk minimálně dvacetkrát a to v rozmezí od 

8. ledna do 16. dubna roku 1964. Jedná se o informativní zprávy, pojednávající o datu a 

místě konání, ale také články popisující expozici. O výstavě psali – Rudé právo, Mladá 

fronta, Smena, Práca, Večerník, Pravda, Ľud, Új Szó a Zemědělské noviny. Autoři článků 

píší o výstavě většinou v superlativech. Někteří reflektují i rostoucí zájem o tento druh 

umění ve světě. Dva dny před vernisáží dne 10. ledna vyšel v deníku Práca článek 

Nevinnými očami, kde stojí: „Umenie, nazývané „naivným“, budí dnes veľkú pozornosť vo 

svete. Ba stalo sa dokonca do istej miery aj akousi módou – hádam ako protiklad k príliš  

rafinovanému, často zložitému umeniu oficiálnemu.“ Dne 14. ledna referoval Večerník o 

výstavě v článku Naivné umenie v galérii s podtituly Veľká energia sviežeho inštinktu, 

Cenná iniciatíva Osvetového ústavu, Bude v Bratislave stála expozícia naivného umenia?. 

Autor článku opět reflektuje „celosvětový“ zájem o insitní umění. „Naivní umelci – tento 

termín sa udomácnil najmä v zahraničí a doteraz sa u nás neujal vhodnejší – tvoria teda 

                                                                                                                                                                

ta, jimiž se řídí pracovníci vlastivědných institucí, kteří se daleko více zajímají o to, jak se v díle insitních 
autorů odráží dokumentační zřetele. Nás zajímají díla těchto současných autodidaktů pro svůj jedinečný 
výraz, specifické umělecké kvality, které je činí v současné výtvarné tvorbě neprofesionálních autorů 
neopakovatelnými.“ ARS POPULI 2(8), s. 40-41. Odůvodnění vzniku sbírky insitního umění se liší oproti 
v této práci již citovanému odůvodnění, publikovaném o sedm let později, v publikaci Naivní umění (1992). 



  66 

 

svoje diela nezviazaní výtvarnými školami a smermi, ba v súvislosti s moderným umením 

sa tvrdí, že tvoria opozíciu proti jeho krajnostiam. Tento fakt zrejme motivuje aj hromadný 

záujem, aký dnes tomuto umeniu venujú v zahraničí.“ Vernisáže se účastnili i malíři z řad 

profesionálů a své pocity s autorem článku sdílel Imro Weiner-Kráľ: „Dobre sa tu cítim, je 

to pre mňa akoby návrat do strateného raja. Myslím si, že je tu množstvo inšpiračných 

zdrojov pre každého umelca.“ Po skončení výstavy byla expozice převezena do Národní 

galerie v Praze. 

7.2 První trienále insitného umenia (1966) 

Informace o 1. trienále insitného umenia se hojně vyskytovaly v mnoha periodikách, v 

československých i zahraničních. Výstřižková služba dohledala k této události necelých sto 

článků. Z československých periodik jmenujme například Rudé právo, Smena, Mladá 

fronta, Večerník, Práca, Hlas ľudu, Ľud, Pravda, Sloboda, Kultúrny život, Kulturní tvorba 

anebo také časopis Výtvarnictvo, fotografia, film (Bratislava). Ze zehraničních zase Neue 

Presse, Volksblatt, Le Monde Paris, Vorwärts, Neunkirchener Zeitung, Gazette des Beaux-

Arts, Volksstimme Wien, Esti Hírlap a další. Koncepce článků jsou různorodé, jedná se o 

krátké tiskové zprávy o konání trienále, dále o rozhovory s organizátory, články zaměřené 

na konkrétní autory, ale také třeba aktuální pojednání o zasedání mezinárodního sympozia. 

V deníku Ľud dne 30. 8. 1966 je čtenářům položena otázka: „Prosíme našich čitateľov, a to 

tých, čo majú k naivnému (insitnému) umení blízko, aby nám napísali, či názov naivné 

umenie pokladajú za nevyhovujúci. Vopred ďakujeme!“ Odpovědi čtenářů zřejmě nebyly 

v novinách zveřejněny. Statistické údaje jsou pro novináře atraktivní, takže ve zprávách 

nechybějí údaje o počtu vystavených děl (600), ani počtu návštěvníků (přes 25 tisíc). 

Dne 22. října 1965 poskytl Štefan Tkáč pro deník Smena rozhovor, ve kterém 

mimo jiné říká: „Čo sa týka tzv. naivného umenia toto nebolo u nás donedávna populárne, 

ba dlho malo štatút nelegálneho decka. Považovalo sa stále za okrajový zjav veľkého 

umenia, takže jeho presadzovanie do života sa vyvíjalo v pomerne zložitej situácii.“ 

V následujících rozhovorech Štefan Tkáč naráží na otázku, proč zvolil termín „insitní“. 

Častá odpověď zní, že „naivní“ a jiné termíny jsou dvojsmyslné a mají pejorativní nádech 

a také že termín „naivní“ lidé často chápou jako výrazovou formu, kterou využívají i 

někteří profesionální umělci.  

Novináři píší o TIU jako o jedinečné výstavě exponátů z celého světa, s účastí 

světových kapacit a odborníků na výtvarné umění. Také se můžeme dočíst o upevnění 

spolupráce socialistických a kapitalistických zemí, právě díky nadnárodní expozici a 
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mezinárodnímu sympóziu. Dočteme se také o obecné kritice malého zájmu médií o 

výtvarné umění, díky čemuž dochází k neinformovanosti veřejnosti v této oblasti. Co se 

týká terminologie, tak autoři článků používají termín jak „naivní“, tak „insitní“, napříč 

periodiky. Redaktoři také často zmiňují, že SNG dostala nabídku od USA, aby 

připravovanou expozici, případně jen její československou část, zapůjčila pro výstavu 

v New Yorku. 

Kritický článek uveřejněný 2. října 1966 v deníku Práca napsal Móric Mittelmann 

Dedinský. O insitním umění píše jako o nejnovějším nejmilejším chráněnci výtvarných 

teoretiků. „Ak si niekto vo voľnej chvíli maľuje, jaho vec, no neviem, neviem, či to patrí 

na výstavy. Uverejnil by súdruh Tkáč, keby bol redaktorom nejakého literárneho časopisu, 

verše a poviedky stoviek grafomanov, čo si myslia, že píšu dobré verše a pekné prózy? 

Alebo sa mýlim? A ešte niečo v súvislosti s týmto naivným umením. V Bratislave 

vymysleli pre túto dolce-far-niente činnosť názov insitné umenie. (…) To za každú cenu 

byť originálny, vymyslieť niečo nového nie je veru ani trochu originálne. Nečudujem sa, 

že veľmi vážni a vážení teoretici sa postavili proti názvu „insitné umenie“. Slovo „insitus“ 

má v latine oveľa ohraničenejší význam a jeho sémantika nezodpovedá celkom slovu 

nativus, naivní. Mali by sme zostať pri naivnom umení.“.  Reakce na tento článek na sebe 

nechala čekat 11 dní. Dne 13. října vyšel v deníku Ľud článek Jána Čajaka. Ten se nejprve 

zaměřil na superlativní popis 1.TIU a dále pokračuje „Jediným rušivým momentom 

sympózia bol prejav Alexa Klusaka141 z Prahy a záverečná bodka k výstave, uverejnená v 

PRÁCI 2. X. t. r. (…).“ Následuje ostrá kritika článku M. M. Dedinského, při které Čajak 

v bojovné náladě zkreslí autorova slova: „Prečo „vravievate“, že „veľmi vážni a vážení 

teoretici“ sa zúčastnili na činnosti „dolce far niente“? Na sympóziu sa predsa zúčastnili 

poväčšinou naozaj významní zahraniční poznávatelia umenia a pracovali. (…) Čo si o nás 

Slovákoch budú myslieť? Len zle. (…) Zaslúžili si Musée National ďart Modern v Paríži, 

Lalit kala Akademi v New Delhi, Galeria primitivne umetnosti v Záhrebe, Österreichische 

Galerie vo Viedni, Puškinovo múzeum v Moskve a mnohí iní, že diela, ktoré prechovávajú 

a ochotne poslali na prvú medzinárodnú výstavu 1. trienále insitného umenia do Bratislavy, 

sú také obrazy, ktoré „ neviem, neviem, či to patrí na výstavy“, lebo nie sú veľmi ďaleko 

od plodov „stoviek grafomanov“?“ V takovémto duchu se nese celý Čajakův příspěvek. 

Z článků vyplývá, že v názorech na insitní umění skutečně neexistoval konsenzus, nicméně 

jinak tomu není ani v současnosti. 

                                                 
141 S největší pravděpodobností se zde jedná o překlep, takže se nejedná o Klusaka, ale Kusáka. 
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Prostor říci svůj názor získal také již zmíněný Alexej Kusák, autor článku Naivní 

umění v Bratislavě, který byl uveřejněn v periodiku Výtvarná práce dne 26. 1. 1967. 

Článek je koncipovaný jako rozhovor s účastníkem 1. TIU. Kusák je k problematice 

značně kritický. Československá expozice je podle něj neobhajitelně nevyvážená poměrem 

7:19 českých a slovenských autorů, navíc zaměřená na jednu rovinu, tedy naivního umění 

navazujícího na slovenské lidové umění. „Redukce na jednu rovinu znamenala výrazové 

ochuzení celé československé expozice a v podstatě její diskvalifikaci v mezinárodní 

soutěži. Vznikl paradox, že na mezinárodní přehlídce pořádané v Československu nebylo 

Československo vinou československých organizátorů reprezentativně zastoupeno. Byly 

vyřazeny právě ty tendence, které byly v jiných národních expozicích velice zvýrazněny a 

které učinily světovou přehlídku tak zajímavou.“ Vytýká absenci děl Karla Chaby, Josefa 

Hlinomaze, Cecílie Markové a dalších. Zmiňuje také absenci děl Vladimíra Holuba, autora 

podle něj spadajícího do kategorie art brut142. Další výtka patří nově vzniklému termínu 

„insitní“, který nahrazuje termínem „naivní“. „A tak máme trienále insitního umění, nikdo 

z nezasvěcených neví, oč jde, a druhý den se na symposiu tento pojem ani jednou neobjeví. 

Propadl a právem, stejně nebylo možné převést tento pojem do francouzštiny a tak oficiální 

titul zněl francouzsky Première triennale d`art naïf.“ Sympoziu Kusák vytýká především 

nepozvání Arsena Pohribného a Naděždy Melnikové-Papouškové, nesmyslné promítání 

filmů s tematikou netýkající se výstavy (např. film o Ľudovítu Fullovi). Kusákova poslední 

výtka patří překlepům, kterých se dopustili autoři katalogu výstavy. Tento Kusákův článek 

nenechal Štefana Tkáče chladným, takže stejné periodikum otisklo dne 1. 6. 1967 Tkáčův 

článek O ohlasoch na Trienále insitného umenia v Bratislave. Na obranu proti osočení ze 

špatně sestavené expozice říká: „Našu expozíciu na 1. trienále chceli sme vytvoriť z diel, 

ktorým je vlastná spontánnosť, akási duchovná čistota. Tejto koncepcii sme podriadili aj 

výber exponátov, pritom čs. predkolo predstavovala brnenská celoštátna výstava.“ Dále 

vysvětluje, proč nebyla vystavena díla Karla Chaby a Josefa Hlinomaze. Nakonec se 

vyjadřuje i k termínu „insitní“ a na jeho obranu cituje část dopisu od Jeana Cassoua: 

„Myslím si, že v súčasnej dobe je výraz „naivisti“ u nás dosť ustálený. Ale chápem veľmi 

                                                 
142 Ve skutečnosti Vladimír Holub naivním umělcem nikdy nebyl a už vůbec jej nelze řadit do kategorie art 
brut. Od mládí inklinoval k surrealismu a jeho tvorba tomuto směru také odpovídá. Po únoru 1948 byl 
totalitním režimem perzekuován a odsouzen na dva roky. V padesátých letech tvoří a píše, vždy ale jen do 
šuplíku. Z této úplné izolace se zkusí dostat oklikou. „Rozhodne se nasadit si jednou provždy mimikry, 
masku naivního malíře, která je tak hodnověrná, že jí někteří jeho přátelé věří i po jeho smrti. „Umělec lidové 
tvořivosti" - pod touto hlavičkou může nakonec o pár let později vystavovat své objekty a koláže, nejdříve na 
venkově, později díky přátelům a obdivovatelům v Brně …“. http://www.revolverrevue.cz/vladimir-holub-
zapomenuty-autor-avantgardy (navštíveno dne 17. 11. 2013). 
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dobre, že v iných krajinách sa používajú iné termíny. Slovenské slovo, ktoré zodpovedá – 

naivnému – môže skutočne mať pre Vás aspekt trochu pejoratívny. Angličania a Nemci 

hovoria „primitívy“. Ale ako som Vám to už povedal, chápem veľmi dobre, že v ostatných 

jazykoch sa hľadá iný termín, a ten, ktorí Vy navrhujete pre Váš jazyk, sa mi zdá skutočne 

adekvátny.“ V tom samém článku reaguje Štefan Tkáč také na kritický článek Ladislava 

Lutovského, otištěný v časopise Plamen. Lutovský mimo jiné o 1.TIU napsal, že „…dělat 

tímhle parádu před světem je trapné…“. Štefan Tkáč na tyto výtky reaguje citacemi 

z dopisů, které obdržel od světově známých zahraničních teoretiků umění. Tkáčův článek 

zřejmě doprovázel i ostřejší průvodní dopis, jelikož redakce měla potřebu uveřejnit své 

stanovisko k této názorové přestřelce. Redakce mimo jiné píše: „Hlas našeho 

spolupracovníka A. Kusáka jsme tiskli jako jeho osobní stanovisko. Jediný časopis našeho 

druhu nedovoluje jinou formu výměny názorů. Zdá se, že jsme v této souvislosti našim 

čtenářům dlužni ubezpečení v jednom smyslu, že totiž redakce kromě osobně 

vyslovovaných soudů, které respektuje, hlásí se k plné odpovědnosti k zásadním otázkám. 

Mezi ně patří i otázka vztahu obou našich kultur i ve formách výtvarného projevu, jejich 

společného růstu a vzájemného respektu.“ 

Lehce kritický je také článek Mariána Városse uveřejněný v deníku Pravda dne 11. 

září 1966. Stojí v něm, že „Niektoré národné kolekcie sú slabšie, a to najmä tam, kde sa 

nevidela dosť citlivo hranica medzi insitným  a diletantským. (Táto výčitka platí čiastočne 

aj na československý materiál.)“ Autor si také pokládá otázku: „… ako zabezpečiť, aby 

budúce trienále nekleslo pod úroveň tohtoročného. Vidím v tom vážny problém, pretože na 

terajšej výstave sa „vystrieľala“ už väčšina „tromfov“, s ktorými môže medzinárodná 

výstava insitného umenia narábať: sú tu prakticky všetci klasici naivného umenia z prvej, 

ešte objaviteľskej vlny, ale aj z druhej, súčasnej vlny (…); väčšina zúčastnených štátov sa 

usilovala prísť s tým najlepším, čo v oblasti insitného umenia má (…).“  

7.3 Druhé trienále insitného umenia (1969) 

Tiskových zpráv a článků pojednávajících o 2. TIU bylo v médiích uveřejněno méně než o 

1. TIU, ale nijak výrazně. Vesměs převažovaly zprávy a články obecně popisné a kladně 

laděné.  

Dne 6. července deník Práca uveřejnil článek Prípravy II. trienále insitného umenia 

Juraje Fuchse. „Keď pred piatimi rokmi schválili ideu usporiadania Trienále insitného 

umenia v Bratislave, (…) nastali rozpaky, ba aj aktívny odpor práve tam, kde to málokto 

čakal. Niektorí výtvarní teoretici podcenili význam tohto umenia. (…) voľbu Bratislavy 
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ako sídla medzinárodného trienále insitného umenia považovali za nešťastnú, lebo bude 

údajne na prekážku iným medzinárodným podujatiam v oblasti výtvarnej kultúry u nás. 

Táto argumentácia, hoci demagogická, našla aký-taký ohlas, lebo nesmiem zabúdať, že to 

bolo ešte v časoch direktívneho riadenia, kedy ešte naše profesionálne umenie 

prebojovávalo také samozrejmé princípy, ako je všestranná komunikácia so svetovým 

umením, možnosť sebarealizácie mladého moderného slovenského umenia na rozličných 

medzinárodných výstavách, kde sme mali šancu získať ceny a odmeny v konfrontácii so 

svetovým umením. (…) Argument proti usporiadaniu trienále insitného umenia za takejto 

situácie vyznel ľúbivo, vábne, hoci nebol správny.“ 

Ani při 2. TIU nechyběl v tisku rozhovor s jedním z organizátorů. V deníku 

Rolnícke noviny byl dne 16. září 1969 uveřejněn rozhovor se Štefanem Tkáčem. Jednalo 

se o otázky typu: jaký ohlas vyvolalo 1. TIU, jak dlouho organizátoři připravují takovouto 

výstavu, kolik a jaké státy se zúčastní, kolik bude vystaveno děl, jaké obrazy z minulého 

trienále se budou opět vystavovat, jaké ceny udělí porota, nebo „Aký rozdiel sa vám zatiaľ 

javí medzi tohoročným a minulým Trienále? – Treba povedať, že tohtoročné Trienále na 

rozdiel od minulého sa líši v koncepcii. Zatiaľ, čo pri I. Trienále sme sa opierali o 

súkromných zberateľov, ktorých diela pre výstavu vyberala medzinárodná jury, tentoraz si 

každá krajina zostavovala národnú kolekciu sama (…).“ 

Zajímavou titulní stranu měl časopis Život vydaný 17. prosince 1969, na které byly 

reprodukce insitních malířů a uprostřed nápis „Vianoce v insitnom umení“.  

Na otázku proč se vůbec koná TIU v Bratislavě narazili zahraniční novináři a 

odpověď uveřejnila Smena na nedeľu dne 26. září 1969 v článku Naivná fantázia. 

„Odpovedal im dr. Karol Vaculík, predseda medzinárodného komitétu: „Na Slovensku je 

veľmi živá tradícia naivného umenia, ľudové umenie tu má veľmi silné korene. Preto sme 

sa rozhodli robiť takúto prehliadku práve v Bratislave. Okrem toho pri SNG vzniklo 

špeciálne stredisko insitného umenia. V budúcnosti mienime urobiť stredisko 

s dokumentačným materiálom a študijným materiálom“.“ Nezodpovězenou otázkou 

zůstává, do jaké míry tato odpověď novináře uspokojila.  

Že 21. srpen roku 1968, tedy vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa, 

měl vliv na organizaci 2. TIU potvrzuje Štefan Tkáč v rozhovoru pro deník Smena, 

uveřejněném 13. 3. 1969. „Prípravy sú dlhodobého charakteru. Pôvodne malo byť druhé 

Trienále zahájenie už v máji, no vlaňajšie augustové udalosti zapríčinili porušenie 
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viacerých zahraničných kontaktov, takže sa celkové prípravy predĺžili a posunuli termín 

zahájenia.“ 

V době konání 2. TIU probíhala také výstava „Elementy tvorivosti“, které se média 

také věnovala. Výstava byla tematicky rozdělená na 4 samostatné části a jako „zajímavou“ 

hodnotila média část věnovanou tvorbě psychiatrických pacientů, ve světě označované 

jako art brut. 

7.4 Třetí trienále insitného umenia (1972) 

O 3. TIU informoval československý i zahraniční tisk obdobným způsobem jako o 

předchozích. Součástí třetího ročníku byla soutěžní přehlídka filmů Insitafilm a také 

výstava střeleckých terčů a i na tyto události se autoři článků zaměřovali. Zmiňovali se 

také o činnosti Mezinárodního kabinetu insitního umění a publikaci Bulletinu INSITA.  

Ještě před konáním 3. TIU vyšel 11. července 1972 v Rudém právu článek Malé 

zamyšlení – Neznámé malířství, který velice kladně hodnotí činnost a cíle Mezinárodního 

kabinetu insitního umění a zároveň se snaží posílit význam insitního umění: „Insitní umělci 

(nebo, jak se jim mnohdy říká, lidoví mistři skutečnosti, naivní realisté, naivní umělci) jsou 

tu a před tímto faktem nelze zavírat oči.“ Tento článek částečně vyvrací tvrzení, že 

důvodem zrušení TIU byl negativní postoj státního aparátu vůči insitnímu umění. 

„Prejavy záujmu o insitné umenie v Československu neustále rastú. Po akejsi 

nevšímavosti spred dvadsaťročia si aj u nás od šesťdesiatych rokov začínajú (…) všímať aj 

umenovedci tvorbu neškolených umelcov (…). Rozhodne nie je nelogické, že v storočí 

revolučného rozvoja vedy a techniky, v storočí intelektu sa nástojčivo hlási k slovu, popri 

profesionálom výtvarnom umení aj nekonvenčné  umenie insitné, umenie srdca, ktoré je 

súčasne svojskou opozíciou proti krajnostiam moderného umenia.“ Takto o insitním umění 

pojednává Dušan Kačáni v článku Sugestívne umenie uveřejněném v deníku Smena dne 

27. září 1972. Dokonce píše o módní záležitosti, kterou se insitní umění stalo.  

V deníku Sloboda dne 20. října 1972 popisuje výstavu 3. TIU Viera Budská. „Za 

mesiac navštívilo túto prehliadku viac ako tridsaťtisíc návštevníkov. A atmosféra, ktorá na 

výstave prevládala, to potvrdila najlepšie. Bolo tu stále plno ľudí, vo všedný deň, vo 

sviatok, doobeda i poobede. Na ich tvárach bola badať uvoľnenosť, často úsmev (…).“ A 

zároveň se také vyjadřuje k Ceně Colníka Rousseaua, která byla udělena „…mladému, 

dvadsaťštyriročnému pražskému výtvarníkovi, Petrovi Halákovi z Prahy. Tento fakt na 

jednej strane potvrdzuje, že dnešní insitní umelci sa svojou tvorbou budú stále viac 

vymykať dosiaľ ustáleným (či neustáleným?) posudzovacím kritériám, na druhej strane 
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však bude nutné tieto kritériá nejako presnejšie definovať, pretože práce Petra Haláka sa 

svojou prílišnou dokonalosťou z rámca insitnej tvorby akosi vymykajú.“ 

Ve stejném duchu píše o 3. TIU Helena Dvořáková v deníku Nové slovo 28. září 

1972. Zabývá se také možným úbytkem insitních umělců: „Spýtala som sa jedného 

z organizátorov výstavy dr. Štefana Tkáča, či teoretici umenia nepociťujú takéto obavy. 

Ubezpečil ma, že majú stále nových autorov, ktorí sa buď sami prihlásia v Slovenskej 

národnej galérii, alebo na nich upozornia príbuzní. Často sú to mladí ľudia najrozličnejších 

profesií (…).“ K udělení Ceny Celníka Rousseaua píše „(…) zdá sa mi, že porota sa tejto 

základnej črte insitného umenia trocha spreneverila, keď udelila hlavnú cenu inak 

sympatickému i talentovanému Petrovi Halákovi z Prahy.“ Popularita insitního umění je 

podle Dvořákové nejen aktuální módní záležitostí. Svoji pevnou pozici si prý insitní umění 

v Bratislavě upevní až poté, co se otevře specializovaná galerie v ulici Nálepkovej 39 po 

rekonstrukci budovy. Stát se tomu mělo do dvou let, ale nikdy k tomu nedošlo. 

Že 3. TIU mělo velkou propagaci, potvrzuje článek Malování pro radost, 

uveřejněný v Mladé frontě dne 29. září 1972. „Po celé republice najdeme velké plakáty 

oznamující, že v Bratislavě probíhá třetí ročník mezinárodního trienále INSITA 72.“ 

Článek Pripravujú Trienále insitného umenia – Dvadsaťpäť štátov v Bratislave, 

uveřejněný 6. června 1972 v deníku Práca potvrzuje, že insitní umění mělo v tisku 

podporu. V úvodu píše autor článku Juraj Fuchs toto: „Idea vznikla v Bratislave. Jej otcom 

bol Štefan Tkáč s kolektívom nadšencov. Táto idea sa najprv považovala za dosť 

utopistickú a kurióznu. No po prehliadkach prvých výstav s prekvapivým výsledkom si 

našlo zázemie a plnú podporu kultúrnej politiky KSČ. Dnes ju možno považovať za jednu 

z najvydarenejších – a popri BIB Bienále ilustrácií Bratislava – aj najúspešnejších 

medzinárodných podujatí v oblasti výtvarnej kultúry.“ Následuje rozhovor s organizátory 

Jánem Hraškem a Štefanem Tkáčem, ve kterém mimo jiné zmiňují termín ukončení 

výstavy 3. TIU a to 31. říjen 1972, ve skutečnosti byla na popud MK SSR výstava 

ukončena již 10. října.  

Z dnešního pohledu je velice zajímavý článek Popularita je záväzok ze dne 15. září 

1972 v deníku Smena, kde autor Štefan Vraštiak uveřejnil krátký rozhovor s vítězem Ceny 

Celníka Rousseaua Petrem Halákem: „(…) Odkedy sa venujete umeleckej tvorbe? – Asi od 

svojich devätnástich rokov. Zdokonaľovali ste sa vo výtvarníctve v nejakých kurzoch? – 

Nie. Máte vlastný ateliér? – Nie. Najradšej kreslím v prírode. Zmenil sa spôsob vašej 

tvorivej práce oproti začiatkom? – V podstate nie, ale teraz som zručnejší. Ako ste sa 
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dostali na trienále? – „Objavil“ ma Adolf Kroupa a Jiří Mašín… Toto víťazstvo zrejme 

ovplyvní váš další život… – Bojím sa, že áno.“ Takto heslovité odpovědi však nejsou 

signifikantní pro Petra Haláka, neboť v deníku Sloboda byl 22. září 1972 v článku Cena 

„Colníka“ mladému kuričovi uveřejněný další rozhovor, vedený Vierou Budskou. „Ako 

ste sa vôbec k účasti na Trienále dostali? – Objavil ma Adolf Korupa143, ktorý získal 

Osobitnú cenu za svoje celoživotné teoretické dielo v oblasti výtvarného umenia. Vybral 

najlepšie z mojich obrazov, povedal o mne Jiřímu Mašínovi – a tak som sa dostal na túto 

medzinárodnú prehliadku insitnej tvorby. (…) Vaše obrazy sú na takej vysokej výtvarnej 

úrovni, že vás podozrievam, či ste nenavštevovali nejaké výtvarné kurzy. – Výtvarný 

prejav mám veľmi rád, už od detstva a netvrdím, že som z tých insitných maliarov, ktorí 

v živote nevideli žiadnu výstavu a nečítali žiadne knihy o výtvarnom umení. Ale do 

nejakých kurzov som v živote nechodil. A sledovanie výtvarného diania, myslím, patrí 

k našej súčasnosti, obzvlášť, ak človek žije v meste, akým je Praha.“ 

Přestože někteří autoři psali o veliké publicitě celého 3. TIU, Štefan Vraštiak byl 

jiného názoru. V článku Medzinárodný festival insitného umenia – INSITAFILM 1972, 

uveřejněný v deníku Práca dne 15. září 1972 píše: „Teda konečne má aj Bratislava 

medzinárodný filmový festival. Vstúpil do života bez fanfár, bol to vari najutajenejší 

filmový festival na svete. Ťažko usporiadateľom zazlievať, že ho pripravili tak, ako 

prebiehal. Je však na škodu veci, že nezískal väčšiu publicitu.“ 

Objevila se i kritika. Již zmiňovaný autor článků o TIU Juraj Fuchs, napsal 15. září 

článek Medzinárodné sympózium o insitnom umení – Nedoriešené problémy do deníku 

Práca: „Nedostatkom bola absencia diskusie, polemiky o sporných otázkach, o presnej 

kategorizácii insitných umelcov, o stieraní hraníc medzi jednotlivými umeniami v oblasti 

výtvarnej kultúry. Napokon aj trienále, či niektorí vystavujúci insitní umelci vzbudili 

svojím dokonalým výtvarným prejavom pochybnosti, že patria do kategórie insitných 

umelcov. To sú otázky, ktoré veľmi úspešné Medzinárodné sympózium o insitnom umení 

nedotknuté a bude sa musieť k ním vracať, a to aj pomocou iných vedných odborov, najmä 

etnografie, sociológie, psychológie a estetiky.“  

„Ne všichni naivní malíři naivními malíři zůstávají. Komerce trhu a zvýšený zájem, 

vlivy teoretiků, změna prostředí ovlivňují jejich malování, práce některých naivistů ztrácejí 

na prostotě a nabývají na rafinovanosti. I tento proces ukázalo bratislavské Trienále. 

V daleko větší míře však tu najdete kouzelné projevy životního optimismu, životní 

                                                 
143 Jedná se překlep, ve skutečnosti jej objevil Adolf Kroupa. 
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moudrosti a zakleté mnohdy do kouzla nechtěného půvabu.“ Píše František Brüstl v článku 

Trienále oživené skutečnosti v deníku Práce dne 3. listopadu 1972. Autor vlastně 

poukazuje na fakt, že TIU určitým způsobem ničí insitní umělce. 

„Napriek zvýšenému záujmu odborníkov i širokej verejnosti o insitné umenie, 

nemožno sa však práve po zhliadnutí výstavy ubrániť dojmu o kríze, ktorou toto umenie 

v súčasnosti prechádza. Obrazy naivných sa stále viac stávajú módou, poprípade 

výhodným obchodným artiklom. Počet naivných i pseudonaivných stúpa ako huby po 

daždi. Naivné umenie dnes nešokuje, neprovokuje a vcelku prináša málo nového. Zostalo 

však stále oázou pokoja, ktorá je pre súčasníka tak veľmi potrebná. Najmä preto má toľko 

obdivovateľov a konzumentov.“ Píše zase Oľga Danglová v článku K III. trienále 

insitného umenia – širší pohľad na tvorbu uveřejněném v Roľníckych novinách dne 22. 

září 1972.  

Ve Večerníku dne 1. srpna 1972 se čtenář mohl dozvědět, že přihlášku na 3. TIU 

poslalo také Chile, které tak mohlo být 26. účastnícím se státem. Protože však tato 

přihláška přišla pozdě, organizátoři již pro Chile nedokázali zabezpečit výstavní prostory.  

7.5 Výstavy s menší publicitou 

Ondrej Šteberl, insitný maliar (1968) – O monografické výstavě Ondreje Šteberla zřejmě 

tisk příliš nereferoval. Na základě dodaných materiálů, které výstřižková služba dodala 

SNG vyplývá, že o výstavě krátce referovaly celkem třikrát dva deníky. Jednou deník 

Práca a dvakrát Večerník. 

Juraj Lauko (1972) – O výstavě 57 děl Juraje Lauka, která byla pořádána 

v Budapešti, píší čtyři deníky a vesměs se jedná o krátké informativní zprávy bez širšího 

pojednání. O Laukovi je psáno většinou jako o insitním malíři.  

Slovak insite art (1972) – Výstava nazvaná jako Slovesnké insitní umění, se konala 

v Československém kulturním středisku v Bagdádu. Ovšem jak z novinových článků 

vyplývá, výstava se nesestávala pouze z děl slovenských autorů, ale také českých. 

V deníku Smena ze dne 23. února 1972 v článku Trinásť v Bagdade stojí, že 40 výtvarných 

prací vystavili „Bavlna, Beránek, Hruška, Kochol, Korkoš, Lauko, Ličková, Pařík, manželé 

Procházkovi, Šteberl, Virágová a Žilavá.“ Seznam vystavovaných autorů se v dřívějších 

článcích lišil, ty však byly napsány ne po výstavě jako tento, ani během výstavy, ale 

několik týdnů až měsíců před jejím zahájením, proto je nejpravděpodobnější, že tento 

seznam autorů je platný a konečný. O výstavě referovala celkem 4 periodika v pěti 

zprávách. 
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Naiv kunst Louisiana (1972-1973)144 – Dne 21. listopadu 1972 vyšlo v deníku 

Smena: „V týchto dňoch vyexpedovali pracovníci Slovenskej národnej galérie väčšiu časť 

výstavnej kolekcie III. trienále insitného umenia do Dánska. Výstavu otvoria 2. decembra 

1972 v múzeu Louisiana v Humlebeku a potrvá do 28. decembra. Z Dánska prenesú 

expozíciu do Nórska.“ Téměř totožný článek vydal o den později deník Luď. Potřetí a 

naposledy o putovní expozici pojednávalo Nové slovo dne 26. dubna 1973. V Dánsku 

nakonec výstava zůstala až do konce ledna 1973, následně byla instalována v Norsku a 

poté měla putovat do Finska. 

Odbojové tradície v neprofesionálnom výtvarnom umení (1976) – Materiály z tisku 

k této výstavě výstřižková služba zřejmě nedodala žádné. Ovšem v archivních materiálech 

byl nalezen seznam vystavených prací, ze kterého vyplývá, že na této výstavě byla 

vystavena díla Matěje Čupce, Márie Žilavé, Juraje Lauka, nebo také Ondreje Šteberla. 

Insitní umělci tak byli „schováni“ do „nové“ kategorie neprofesionálního umění. Zmíněný 

seznam byl navíc rozdělen na tři kategorie – Ľudoví umelci (tam figuroval Matej Čupec a 

Mária Žilavá), Naivní umelci (J. Lauko, O. Šteberl) a Amatérski umelci. Dříve tolikrát 

skloňovaná kategorie „insitní umění“, prozatím definitivně zmizela.  

Súčasný neprofesionálny výtvarny prejav na Slovensku (1985-1986)145 – O této 

výstavě se mohli zájemci o výtvarné umění dočíst v periodikách Práca, Smer, Život, 

Pravda a Tvorba. Výstava je prezentována jako výběr lidového umění ze Slovenska. Stejně 

jako na výstavě „neprofesionálů“ v roce 1976, i na této výstavě byla vystavena díla 

insitních umělců, tentokrát tedy označovaných jako „lidoví“.  

7.6 Návraty k insite (1992) 

Návrat velkého zájmu o insitní umění propukl znovu až po sametové revoluci. Hned v roce 

1990 měl v SNG výstavu Rudolf Dzurko, Štefan Siváň a Ondrej Šteberl. Poslední výstavu, 

která ještě spadá do éry Československa, uspořádala SNG v roce 1992. Jmenovala se 

„Návraty k insitě – Pocta Štefanovi Tkáčovi“ a konala se po dvaceti letech od 3. TIU146. 

Autorkami byly Katarína Čierna a Zita Kostrová, vernisáž proběhla 30. července 1992, 

vystaveno bylo kolem 300 děl od 48 autorů a otevřena byla do 13. září stejného roku. 

Výstava je také prezentovaná jako pocta hlavnímu protagonistovi Štefanu Tkáčovi, který 

v roce 1989 tragicky zahynul. 

                                                 
144 Plakát výstavy viz příloha č. 6, plakát č. 5. 
145 Plakát výstavy viz příloha č. 6, plakát č. 6. 
146 Plakát výstavy viz příloha č. 6, plakát č. 7. 
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Informace o konání či průběhu této výstavy se v tištěných médiích objevila více než 

patnáctkrát. Kromě krátkých tiskových zpráv byly publikovány i delší články, které 

nejenom popisovaly její průběh, ale také samotnou historii insitního umění, na kterou také 

tato výstava navazovala. Delší články se tak nevyhnuly pojednání o důvodu zrušení TIU. 

Jiří Olič v článku Návrat k insite?, vydaný v periodiku Kultúrny život 20. srpna 

1992 mimo jiné píše: „Táto úctyhodná tradícia bola pred dvadsiatimi rokmi prerušená 

(dodnes sa nezistil hlavný stranícky vinník) a nasledovalo hlúpe ignorantstvo a bojkot.“ 

Výstavu Jiří Olič chválí a zároveň upozorňuje na její nedostatky: „…chýbajú akékoľvek 

životopisné údaje, fotografie, dokumenty a v neposlednom rade – katalóg. Diela boli 

vyzdvihnuté z depozít a vystavené; najvýznamnejší autori vedľa umelcov skromného 

talentu, ktorí sa na vlne naivizmu len konjunkturálne viezli. Tiež však umelci, ktorí 

v skutočnosti naivistami nikdy neboli a celým svojím dielom smerovali inde (Šafránek, 

Halák). V slovenskej časti je takým omylom prezentácia temer dvoch desiatok obrazov 

Júliusa Považana, nepochybne umelca, ale patriaceho do inej výtvarníckej kategórie. 

Uvedomujeme si, že už pred dvadsiatimi rokmi bolo očividné, že naivné umenie sa stáva 

korisťou imitátorov a je súčasťou módnych trendov i výnosných obchodov. (…) Spornou 

otázkou je aj termín insitný; vývoj za dve desaťročia ukázal, že vhodnejšie slovo je naivný. 

Všetky slovníky a monografie používajú slovo naivný.“ Shrňme si, co Jiří Olič píše o 

insitním umění zcela bez skrupulí. Petr Halák, držitel Ceny Colníka Rousseaua, není 

insitním malířem, stejně jako Július Považan. V sedmdesátých letech bylo insitní umění 

mimo jiné byznysem a módním trendem. A termín „insitní“, protože se od druhé poloviny 

70. let nepoužíval, není tak vhodný jako termín „naivní“. Ve dvou bodech by bylo pro 

Jiřího Oliče těžké argumentačně své názory obhájit. Především odůvodnění, proč se raději 

přiklání k používání termínu „naivní“ a také vyřazení Júlia Považana z kategorie insitní 

tvorby.  

Článek Pocta Š. Tkáčovi, vydaný 24. srpna 1992 v deníku Práca, ve svém úvodu 

také pojednává o historii TIU. „Nápor normalizácie, žiaľ, vyčiarkol z kalendára toto 

podujatie a ľudsky i profesijne tvrdo postihol aj Š. Tkáča. Obnova Trienále, o ktorej sa 

uvažuje, by znamenalo zadosťučinenie pamiatke ich inšpirátora, ktorý tragicky zahynul 

pred troma rokmi.“ 

V rozsáhlém článku Návraty k insite Oľga Danglová mimo jiné píše: „O firemnú 

značku Trienále insitného umenia sa po jeho zániku v Česko-Slovensku uchádzala 

Juhoslávia, zmienky o akcii a jej organizátoroch, teoretikoch, najmä Š. Tkáčovi, ilustrácie 
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diel naivistov zo Slovenska a Čiech sa ocitli na stránkach zahraničných publikácií.“ Dále 

se také vyjadřuje k důvodu zájmu o insitní umění v 60. a 70. letech. „Odôvodňovalo sa to 

jednak neuspokojením potrieb súčasného človeka moderným umením. Uprostred sveta 

rozmáhajúcej sa automatizácie, počítačov prahlo sa po mágii a fantázii pôvodného 

myslenia, po oáze, v ktorej sa zastavil čas, po starej krajine detstva.“ K důvodu zrušení 

Oľga Danglová píše: „U nás sa však v nivelizačných sedemdesiatych rokoch dostalo 

naivné umenie pod značku „zákaz vjazdu“. Odôvodnenie bolo paradoxne insitné: „Naivné 

umenie v socializme neexistuje, lebo v socializme neexitujú naivní ľudia.“ A tak sa zrušilo 

Trienále, popretrhali medzinárodné kontakty, Š. Tkáč bol nútený opustiť SNG i svoje 

zbierky. Napriek tomu sa v SNG v zberateľskej aktivite – i keď s oslabenou intenzitou – 

pokračovalo v duchu predchádzajúceho smerovania pod krycou hlavičkou „ľudového 

umenia“ či „folklorizmu“.“ Přestože autorka nezmiňuje prameny, ze kterých vychází, jeví 

se odpověď na otázku, proč bylo zrušeno TIU, jako věrohodná a velice pravděpodobná. 

V poslední části článku autorka píše: „Ozvali sa hlasy podporujúce znovuobnovenie 

Trienále. Do toho sa však miešajú i pochybnosti. Ak obnoviť, tak až po zmapovaní situácie 

vonku, po oprášení informácií, znovunadviazaní zahraničných kontaktov. Za dvadsať 

rokov pretieklo veľa vody, niektorí naivní umelci sa stihli skomercionalizovať, vyrábajú na 

bežiacom páse kópie samých seba. Odlišná je i situácia v súčasnom výtvarnom umení, kde 

sa inšpirácie hľadajú už skôr v iných sférach než v naivnej psychike a obrazotvornosti.“ 

Celkově hodnotí autorka článku výstavu jako velice povedenou i díky vystaveným dílům, 

které postupem času získaly i historickou hodnotu. 

S lehkou nostalgií napsala svůj příspěvek do Nového slova, uveřejněný dne 7. září 

1992 již jednou citovaná Helena Dvořáková, která v minulosti psala dobovou reportáž o 3. 

TIU. Při vzpomínce na Štefana Tkáče píše: „On navrhol aj názov insitné umenie, ktorý sa 

zaužíval.“ Vžil se tedy Tkáčův termín, nebo má pravdu Jiří Olič, tvrdící opak. Diferenciace 

názorů tak zůstává stále živá.  

O budoucím vývoji a možném znovunavázání na tradici TIU bylo také možné 

v článcích narazit. V článku Návraty k insite – Hovoríme s komisárkou výstavy insitného 

umenia v SNG pani Zitou Kostrovou, jehož autorkou je Bela Lisáková a který byl 

uveřejněný v deníku Smena dne 13. srpna 1992 mimo jiné stojí: „Na II. trienále insitného 

umenia odznel návrh vytvoriť pri SNG Medzinárodný kabinet insitného umenia, ktorý by 

sa stal svetovým dokumentačným  a študijným centrom, začal sa vydávať bulletin Insita. 
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Ako pokračujete v tejto činnosti? – Bulletinov vyšlo sedem147 a slúžil na propagáciu 

insitného umenia. Teraz si ujasňujeme či poriadať Trienále, pretože dvadsať rokov sa 

v tejto oblasti nerobil seriózny výskum. Výstavou chceme otvoriť diskusiu, aby to ľudia 

videli, potom sa rozhodneme, ako ďalej.“ 

Juraj Lauko mladší popisuje své vzpomínky na vlastní tvorbu v článku Nikdy nie je 

neskoro. S umělcem vedl rozhovor Mikuláš Maťašej a vyšel dne 20. srpna 1992 v 

časopise Kultúrny život. „Pamätáte sa ešte na svoj prvý namaľovaný obraz? – Spomínam 

si naň veľmi dobre. Bol to obraz Žatva, ktorý odkúpila Slovenská národná galéria. 

Povzbudený pochvalou národnej umelkyne Margity Figuli, začal som maľovať 

s dvojnásobným elánom. Onedlho sa dostavili prvé úspechy: samostatná výstava mojich 

insitných obrazov v Nitre (1982), výstavy v Bratislave (1984), v Znojme (1985), v Senici a 

Holíči (1986), v Prahe (1987), v Trenčíne (1988) a v Mestskej galérii v Bratislave (1989). 

(…) Pokiaľ ide o zahraničie, svoje obrazy som prezentoval na výstavách v Maďarsku 

(Tótkomlós, Sarvaš) a v Poľsku (Štetín, Krakov). Zúčastňovali ste sa aj na výstavách 

AMA? – Áno, a úspešne! Na šiestich výstavách v hlavnom meste Slovenskej republiky - 

v Bratislave som obdržal päť diplomov, u nich jednu prvú cenu na obvodnej súťaži AMA. 

V rámci štyroch výstav „Výtvarná Dubnica“ mi udelili dva diplomy a dve Čestné uznania. 

V roku 1987 som „vysúťažil“ Čestné uznanie od Odboru kultúry vtedajšieho Národného 

výboru mesta Bratislavy. (…) V roku 1986 uviedli v televízii príhovor pani Sarvašovej o 

význame mojich obrazov. V Česko-Slovesnkom rozhlase to bol zasa príhovor redaktora B. 

Olaha na tému „Nikdy nie je neskoro“.“ Výpověď Juraje Lauka ml. je cenným důkazem 

toho, že výstavní činnost a zájem o insitní umění rokem 1972 neskončil. Jen se používala 

jiná terminologie – neškolený, amatérský, lidový. 

Poslední delší článek vztahující se k výstavě Návraty k insitě vyšel 19. září 1992 

v Literárnom týždenníku, uveřejněném v rubrice Výtvarnictvo pod názvem Návraty 

k insite – K výstave v SNG od Jaroslava Čiljaka148. Autor článku naráží na několik 

důležitých momentů, ktéré je nutné zmínit. Nejprve pojednává o vzniku samotné výstavy: 

„Jednoducho vnikla výstavná medzera, ktorú na naše pomery skutočne nevídano rýchlo 

vyplnili jedinečnými dielami nášho i svetového umenia odborné pracovníčky SNG 

Katarína Čierna a Zita Kostrová. Pri definitívnom výbere, ale najmä pri nápaditej inštalácii 

im radou, ale aj rukolapne pomáhali nadšenci a obdivovatelia tohto umenia, ale aj 

                                                 
147 Ve skutečnosti vyšlo bulletinů celkem šest, sedmý byl již připravený k vytisknutí, ale na poslední chvíli 
byl tisk zrušen.  
148 Jaroslav Čiljak patřil již od počátků mezi organizátory TIU. 
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dlhoroční priatelia tragicky zosnulého (…) Štefana Tkáča. Vo výstavnej komisii okrem 

akad. maliara Ignáca Kolčáka, akad. sochára Andreja Rudavského a výtvarného teoretika 

Fedora Krišku bola po práve pre svoje zasvätené poznatky aj manželka nebohého Štefana 

Tkáča Erika Tkáčová.“ A následně se vyjadřuje ke zrušení TIU: „Je v tom aj akýsi priam 

neuveriteľný paradox, že trienále zrušil vôbec nie druhotriedny slovenský básnik z pozície 

ministra kultúry, a to vraj z vyššieho záujmu. (…) Roku 1965 vznikol pri SNG 

medzinárodný kabinet insitného umenia pod vedením Štefana Tkáča až do roku 1972, kedy 

ho neprávom vďaka „normalizátorom“ postihla nielen strata zamestnania, ale aj zákaz 

publikovania na niekoľko rokov, kým nebol súdnou cestou úplne rehabilitovaný.“ Onen ne 

druhořadý básník a dlouholetý ministr kultury SSR, o kterém byla řeč, je Miroslav Válek. 

Jaroslav Čiljak dále také vyjadřuje podporu termínu „insitní“.  

 

8. Závěr 

Jak je z teoretické části patrné, Štefan Tkáč svoji teorii o instním umění stále rozvíjel a 

prohluboval, takže zatímco v roce 1966 nepracoval s žádnými podkategoriemi, v roce 1972 

dělil insitní umění na čtyři podkategorie, a to na insitní umění naivní, poeticko-realistické, 

metaforické a fantaskní. Zůstává otázkou, jakým způsobem by se Tkáčova teorie insitního 

umění vyvíjela, kdyby nebylo „Trienále insitného umenia“ zrušené. Nabízejí se minimálně 

dva scénáře. V prvním případě by se teorie insitního umění vypracovala do dokonalosti a 

postupem času by se ujala včetně termínu „insitní“ a v uměnovědném slovníku by tak 

nahradila termín „naivní“. Druhým scénářem by byl úplný rozklad této teorie. Lze nabýt 

dojmu, že se již na počátku 70. let nacházela teorie insitního umění na jakémsi pomezí. 

V roce 1972 se konalo již 3. TIU, ale mezi teoretiky umění stále nebylo možné nalézt 

shodu. Netýkalo se to pouze terminologie, ale samotné podstaty teorie – co to vlastně je 

insitní umění a kdo je insitní umělec. Teoretický rámec stanovený v té době dovolil udělit 

hlavní Cenu Celníka Rousseaua Petru Halákovi, jehož tvorba se díky způsobu zvládnutí 

techniky podobala tvorbě profesionálního umělce. Za úvahu stojí také hlavní podmínka, 

která je podle teorie insitního umění kladena na insitního umělce, a sice neškolenost. Kde 

je přesně míra neškolenosti splňující podmínky, aby dotyčný autor mohl být označen za 

insitního a případně jakým způsobem má být tento stav ověřen? Stejnou otázku lze položit 

také na tolikrát skloňovanou pudovost. Existují autoři spadající do kulturně-umělecké 

obce, kteří však neabsolvovali žádné výtvarné školení, ale stylem jsou blízcí insitnímu 

umění. Jsou však tito autoři skutečnými insitními umělci? A pokud ne, tak proč Henri 



  80 

 

Rousseau ano, cožpak se také nepohyboval v uměleckém prostředí?  Z kapitoly o historii 

vyplývá, že historie insitního umění je postavená na totožných základech jako naivní 

umění. Tento postup se jeví jako poněkud nešťastný, jelikož ztěžuje snahu udržet pevné 

základy a hranice insitního umění. Snaha Štefana Tkáče vytvořit „čistou“ kategorii 

sdružující pouze skutečné insitní umělce dopadla zcela obráceně. Postupem času začalo 

insitní umění zastřešovat stále větší množství autorů, včetně tvorby psychotiků (art brut). 

Tento trend se také projevil v samotné definici insitního umění, která tak byla schopná 

zastřešit různorodější výtvarné projevy. 

Samotný termín „insitní“ se mezi teoretiky umění obecně neujal. Snaha Štefana 

Tkáče zavést nový termín do běžné uměnovědné terminologie vyvolávala mezi teoretiky 

umění rozporuplné emoce. Jen malá část teoretiků se s termínem „insitní“ ztotožnila a 

aktivně jej využívala. Mezi československými teoretiky využívající tento termín 

převažovali Slováci, což lze interpretovat jako určitý patriotismus a jednotu panující mezi 

slovenskými teoretiky umění. Z průzkumu elektronických zdrojů však vyplývá, že se 

nejedná o zcela zapomenutý termín a i v současné době se v pojednání o výtvarném umění 

vyskytuje. Přes všechnu kritiku vztahující se k termínu „insitní“ je třeba ocenit snahu 

Štefana Tkáče „očistit“ naivní umění od pejorativního podtextu. Zároveň je však třeba 

upozornit na postupnou redefinici pojmu. Paralelně s rostoucím zájmem o insitní umění se 

proměňovala jeho definice, čímž docházelo k zastřešování stále většího množství 

neškolených umělců. Zatímco v polovině 60. let byl termín „insitní“ zaveden 

s odůvodněním snahy zbavit se v kategorii naivního umění termínu s pejorativním 

podtextem, v roce 1972 již byl redefinován a svým záběrem převyšoval kategorii naivního 

umění. Insitní umění tak zastřešilo umění naivní i jiné druhy neškoleného umění.  

Pro některé profesionální umělce uznávající insitního tvůrce jako jakési médium, 

skrze které se pudí neznámá výtvarná síla, se insitní umění stalo skutečným zdrojem 

inspirace. Někteří umělci šli ještě dál a kromě inspirace zvolili stylizaci jako způsob 

uměleckého vyjadřování. Zájem o insitní umění projevili také spisovatelé nebo režiséři. 

Veliký zájem profesionálních umělců i široké veřejnosti o insitní umění měl bohužel 

neblahý vliv na samotné tvůrce a na kategorii jako takovou. Již pouhá výstavní činnost 

měla vliv na tvorbu insitních umělců. Dále se začali objevovat autoři napodobující tento 

druh umění. Ti byli k tvorbě puzeni pouhou vidinou možného výdělku. Obchodování 

s těmito artikly rapidně stoupalo a zájem o insitní umění v 70. letech minulého století je 

dokonce označován za módní vlnu.  
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Štefan Tkáč nebyl „pouze“ teoretikem umění, ale také otcem myšlenky pořádat 

v Bratislavě „Trienále insitného umenia“ a vydávat periodikum Bulletin INSITA. Analýza 

archivních materiálů dokládá, že se jednalo o velkolepou akci, velice náročnou na 

organizaci, která byla jedinečná nejenom svým obsahem, ale také rozsahem. Jednalo se o 

jedinou mezinárodní výstavu svého druhu na světě. Finanční rozpočet se při každém 

novém ročníku navyšoval a koncepce výstavy se rozrůstala. Nejen československý dobový 

tisk projevoval o „Trienále insitného umenia“ zájem a celou akci většinou kladně 

představoval široké veřejnosti.  Bylo by však s podivem, kdyby se nevyskytlo také kritické 

mínění. Autoři kritických  článků pojednávajících o 1. TIU zpochybňovali například 

kvalitu, teorii, či terminologii insitního umění a dokonce i samotný smysl odborného zájmu 

o insitní umění. Další výtka patřila koncepci československé expozice, která neměla 

reprezentativní zastoupení z důvodu vyššího počtu slovenských autorů oproti českým. 

Kritika nezůstávala bez povšimnutí a prostřednictvím dobového tisku tak docházelo mezi 

zastánci a kritiky trienále k názorovým „přestřelkám“. Ale je opět nutné zdůraznit, že 

kritických článků vyšlo minimum. V případě 2. TIU se v denním tisku neobjevila kritika 

snad vůbec žádná. Poslední 3. TIU  bylo poznamenáno dobovými tendencemi. Proto se 

někteří autoři článků uchýlili k nutné reflexi komercionalizace insitního umění, která 

ovlivnila samotnou uměleckou tvorbu a proměnila celkovou atmosféru výstavy. Dále se 

kritika zaměřila na nedostatky teorie insitního umění a z toho vyplývající udělení hlavní 

Ceny Celníka Rousseau Petrovi Halákovi. Oba tábory, jak autoři oslavných, tak kritických 

článků se shodli na tom, že o 3. TIU projevila veřejnost obrovský zájem.  

 Z analýzy archivních materiálů SNG je patrná nejenom velkolepost TIU. 

Poodkrývá také snahu transformovat „Trienále insitného umenia“ v novou mezinárodní 

výstavu pořádanou pod názvem „Trienále ľudového umenia“. Bohužel z těchto archiválií 

není možné vyčíst, co bylo důvodem snahy o transformaci. Realizace nového trienále 

skončila ve fázi plánování.  Z publikace o historii SNG149, ve které jsou krátké zprávy ze 

zasedání grémia rady ředitele SNG vyplývá, že jedním z důvodů zrušení TIU mohla být 

restrukturalizace fungování SNG spojená s personální obměnou ve vedení. Za vším stálo 

Ministerstvo kultury SSR, které v roce 1973 radikálním způsobem ovlivnilo další chod 

SNG. Z toho důvodu lze předpokládat, že ke zjištění důvodu zrušení TIU by cenným 

zdrojem informací mohl být Slovenský národný archív, kde jsou uloženy archiválie 

činnosti MK SSR. O zrušení TIU pojednávají další dva prameny. Jedním z nich jsou 

                                                 
149 BAJCUROVÁ, Katarína a kol. 60 rokov otvorené – Vidíme vás radi (2008). 
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rozhovory získané metodou orální historie. Oba narátoři Katarína Čierna a Pavel Konečný 

nebyly v době rušení TIU součástí politické garnitury ani nejužšího vedení SNG, kde se 

řešilo rušení TIU a snaha transformovat jej v „Trienále ľudového umenia“. Ovšem 

pohybovali se v kulturním prostředí, kde se o těchto důvodech diskutovalo. V rozhovorech 

jsou jako možné důvody zrušení zmíněny sovětská neúčast na TIU, kritika absence výstavy 

podobně velkých rozměrů věnující se profesionálnímu umění, označení insitního umění za 

buržoazní směr, nedostatek financí. Informace získané z rozhovorů se jeví jako cenné 

počáteční informace, které je třeba ověřit dalšími prameny. Druhým pramenem je znovu 

periodický tisk. Opětovné vystavování insitního umění na počátku 90. let a snaha 

pracovníků SNG navázat na TIU se nevyhnula zájmu médií. Někteří autoři článků píšící o 

výstavě „Návraty k insitě“ (1992) začali své pojednání historickým exkurzem. Málokterý 

autor vyjádřil konkrétní důvod zrušení, takže článek Návraty k insite Oľgy Danglové je 

spíše výjimkou. Stojí v něm: „U nás sa však v nivelizačných sedemdesiatych rokoch 

dostalo naivné umenie pod značku „zákaz vjazdu“. Odôvodnenie bolo paradoxne insitné: 

„Naivné umenie v socializme neexistuje, lebo v socializme neexitujú naivní ľudia. A tak sa 

zrušilo Trienále, popretrhali medzinárodné kontakty, Š. Tkáč bol nútený opustiť SNG i 

svoje zbierky.“ Jaroslav Čiljak dodává, že za zrušením stál tehdejší ministr kultury SSR 

Miroslav Válek. Oľga Danglová svůj názor na zrušení TIU doplnila prostřednictvím 

emailové komunikace „Ako si spomínam prispel k nemu aj postoj vtedajšieho riaditeľa 

SNG Štefana Mruškoviča, profesiou etnológa, ktorý vnímal insitné umenie, myslím že 

vtedy v súlade aj s niektorými vtedajšími umenovedcami,  ako jednu z odnoží tzv. 

neprofesionálneho umenia. (…) Aj po zániku Trienale SNG naďalej artefakty tohto druhu 

nakupovala, hoci stále prevládali postoje, že je to druh výtvarnej produkcie ktorý do SNG 

nepatrí a jeho miesto by malo byť skôr v múzeu.“ Z výše uvedených informací vyplývá, že 

možných příčin zrušení TIU existuje více a v budoucnu je třeba jednotlivé varianty ověřit 

dalším výzkumem. Jako vhodné zdroje se jeví již zmíněný Slovenský národný archív nebo 

realizace rozhovorů metodou orální historie. Právě metoda orální historie může být 

v některých případech jediným způsobem, jak zaplnit bílá místa historie. Vhodnými 

narátory by byli lidé, kteří měli co do činění s mezinárodní výstavou TIU (organizátoři, 

českoslovenští i zahraniční teoretici umění), dále pracovníci SNG působící zde v letech 

1960 – 1992, kteří buď vykonávali řídící funkce nebo se odborně zajímali o neškolené 

umění. S největší pravděpodobností by bylo také cenné svědectví osob nejbližších Štefanu 

Tkáčovi nebo svědectví Petra Haláka, držitele Ceny Celníka Rousseaua.  
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Insitní umění může být pro někoho inspirací, pro jiného bezobsažným 

neumětelstvím, ale v každém případě je zcela neodmyslitelně spojené s historií 

československého výtvarného umění, a proto si zaslouží další badatelskou pozornost. 
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11. Přílohy 

Příloha č. 1 - Rozhovor s Katarínou Čiernou 

 

Životopis 

Katarína Čierna, narozená roku 1949 v Trenčíně již od dětství inklinovala k umění. Prvotní 

zájem v ní probudilo prostředí, ve kterém vyrůstala. V rodinné knihově si pročítala knihy 

jak o profesionálních, tak neškolených umělcích. Její otec Bedrich Schreiber se věnoval 

fografování a fenoménu neškoleného výtvarného projevu. Babička ji též vedla k zájmu o 

výtvarné umění a také o hudbu, když spolu hrávaly čtyřručně na klavír. Kromě malování, 

kreslení a hry na klavír ji také bavily různé ruční práce, jako je vyšívání, nebo pletení. 

V deseti letech se s rodinou přestěhovala z Trenčína do Bratislavy. Po ukončení studia na 

gymnáziu nastoupila na Filozofickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, kde 

absolvovala obor Teorie umění a kulturní antropologie. V diplomové práci se věnovala 

problematice habánské keramiky na Slovensku.  Po škole krátce pracovala v Slovenskej 

akadémii vied v Bratislavě. Tam ji ve vnímání neškolené tvorby silně ovlivnila Soňa 

Kovačevičová, se kterou na pozici odborné asistentky spolupracovala na různých 

projektech zabývajících se problematikou neškoleného umění. Díky Soně Kovačevičové 

začala Katarína Čierna vnímat insitní a lidové umění jako rovnocenné takzvanému 

vysokému umění. Možná osudovou pro budoucí kariéru se jí stala návštěva mezinárodní 

výstavy 2. trienále insitného umenia v roce 1969, pořádané Slovenskou národní galerií, na 

kterou má dodnes živé vzpomínky. O šest let později, v roce 1975, začala pracovat ve 

Slovenské národní galerii, v kabinetu insitního umění, kde působí až do současnosti, jako 

odborná pracovnice a kurátorka Sbírky insitního umění. Do Slovenské národní galerie 

nastoupila těsně poté, co tam již Štefan Tkáč, zakladatel mezinárodní výstavy „Trienále 

insitného umenia“, přestal působit a samotná akce byla zrušena. Ovšem na Tkáčovu práci 

přirozeně navázala, takže s kolegy rozšiřovala sbírku předmětů insitního umění a také 

objevovala autory nové (Ján Hlavatý, Ján Hadnagy, Pavol Hronec, Jozef Luckovič, 

František Ježovit a další). Již porevoluční výstavou Návraty k INSITĚ, zahájenou v roce 

1992, chtěla Katarína Čierna spolu s kolegyní Zitou Kostrovou připomenout široké 

veřejnosti fenomén insitního umění. Zájem veřejnosti o výstavu Návraty k INSITĚ byl 

dalším impulsem k tomu, aby se konala mezinárodní výstava insitního umění INSITA, 

navazující na myšlenku výstavy Trienále insitného umenia Štefana Tkáče, pořádanou opět 

Slovenskou národní galerií. Katarína Čierna patřila mezi hlavní organizátory výstavy 
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INSITA, která se konala v letech 1994, 1997, 2000, 2004, 2007 a 2010. Jé také kurátorkou 

výstav Galerie insitního umění v Pezinku, externího pracoviště Slovenské národní galerie. 

„Medzi selankou a drámou. Príbeh zbierky insitného umenia v SNG“, se jmenuje zatím 

poslední výstava, kterou spolu s Alexandrou Tamásovou sestavily nejen pro zájemce o 

insitní umění a ve které stírají hranici mezi profesionální a neprofesionální tvorbou. 

Katarína Čierna je také autorkou různých publikací, zabývajících se problematikou 

výtvarného umění. 

 

Rozhovor 

Jedná se o redigovaný rozhovor, ze kterého byly vypuštěny pasáže převážně již zmíněné 

v životopise narátora.  

 

EO: Vy jste říkala, že jste vystřídala pana Štefana Tkáče, takže jste do Slovenské 

národní galerie nastoupila kolem roku sedmdesát… 

KČ: V polovici sedemdesiatych rokov. Keď už bolo Trienále insitného umenia 

zrušené, pretože prebiehalo roku šesťdesiat šesť, šesťdesiat deväť, sedemdesiat dva, ktoré 

založil pán Štefan Tkáč.  

EO: Jaké byly vaše první začátky v práci? 

KČ: Podstatné bolo, že hoci bolo zrušené Trienále insitného umenia. Kabinet 

insitného umenia zrušený nebol, tak sme aj s kolegami pokračovali v jeho koncepcii. 

Jednak sme dopĺňali dielami autorov, ktorý už v zbierke zastúpený boli a objavovali sme 

nových. Trienále bolo zrušené vlastne v normalizácii, bolo vtedy povedané, že to je 

buržoázny smer, to bolo také paradoxné a nemohli sme v tomto trienále ďalej pokračovať. 

Medzi tým v osemdesiatom deviatom pán Tkáč tragicky zahynul. Trienále sme mohli 

obnoviť až po nežnej revolúcii. V deväťdesiatom druhom sme urobili s kolegyňou Zitou 

Kostrovou výstavu Návraty k INSITĚ, ktorá bola vlastne poctou pánovi Tkáčovi a na ktoré 

sa ukázalo, že diváci a odborná aj kultúrna verejnosť mala záujem o takéto umenie. Tak 

sme potom urobili prieskum v Európe, navštívili sme spolu s pani Kostrovou, vďaka 

podpore nadácie PRO HELVETIA Švajčiarsko, navštívili múzeum l'Art Brut Lausanne, 

kde sme oslovili pána Michela Thévoza, ktorý bol pokračovateľom pána Dubuffeta a 

rokovali sme s ním o spolupráci. Rovnako sme navštívili Kunstmuseum Bern a tam sme s 

Elke Spoerri zase dohodli spoluprácu týkajúcu sa projektu Adolf Wölfli, ktorý je hádam 

najslávnejší artbrutista. No a ďalej som navštívila Nemecko, Múzeum Charlotte Zander v 
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Bönnigheime, vo Francúzsku múzeum Anatole Jakovsky v Nice, potom múzeum Dina 

Vierny v Paríži a samozrejme aj Halle Saint Pierre v Paríži a s kolegami, s pani Martine 

Lusardy aj s ďalšími, sme sa dohodli, že nastúpime znova cestu na obnovenie Trienále 

insitného umenia. Brali sme to ako prerušenú tradíciu a v roku 1994 sme trienále obnovili 

spolu s pani Kostrovou. Zo začiatku naše organizovanie bolo komplikované, ešte keď boli 

hranice. Je to teraz lepšie, ale zase je problém financií. 

EO: Jak odborníci ve vašem okolí přijímali termín insitní, když jste jednala o 

obnovení té tradice, nebyly tam třeba nějaké tlaky, aby se to jmenovalo Trienále naivního 

umění, nebo něco podobného? 

KČ: Termín insitný, tým že to vlastne uviedol do praxe pán Štefan Tkáč, ktorému 

sa to naivné umenie vtedy zdalo také pejoratívne, tak prišiel s týmto termínom z latinčiny 

insitus, insita, insitum a znamená to inštinktívny, spontánny, neškolený. No a nám práve 

vyhovoval tento termín, pretože sme v súlade s teóriou umenia, aj v súlade s teóriou 

umenia v tejto oblasti vo svete, rozšírili trienále o ďalšie kategórie a síce art brut, čo je 

surové umenie a outsiderské umenie, to je termín britského teoretika umenia a spisovateľa 

Rogera Cardinala. A pretože sa ukazovalo, že to naivné umenie už strácalo tú silu, 

najsilnejšie bolo v šesťdesiatych a ešte začiatkom sedemdesiatych rokov, ukázalo sa, že tá 

pôvodná kreativita, ktorú sme my sledovali a cez ktorú sme sa chceli dopátrať k 

archetypálnej podstate umenia, prečo ľudia tvoria, aký je kreatívny proces u človeka, prečo 

vlastne človek vytvára umenie, tak sme to rozšírili práve o tieto kategórie. Kategórie art 

brut to je kategória, kde vytvárajú ľudia takú predstavu z vlastného vnútra, ako keby 

počúvali imperatív toho vnútra a tvoria absolútne spontánne, je to taký priamy tok mozgu 

na materiál. A fascinovalo nás na tom, že títo ľudia dokážu tvoriť buď v tvorivej extázi, 

alebo v nejakej kontemplácii a ukazovalo sa, že tá vysoká škola nebola ani tak dôležitá, že 

často vznikajú diela prostých ľudí bez školenia a sú začleniteľní do umenia vôbec. Potom 

tú ďalšiu kategóriu čo som spomínala, outsider, to tiež znie pejoratívne, nie? My už sme si 

zvykli. To zase vytvárajú jedinci sami pre seba a nekopírujú nejaké štýly alebo normy. 

Tvoria si buď v húštine veľkomesta, alebo v tichu vidieka. No a tak sme usporiadali aj pri 

tom prvom obnovenom trienále aj teoretické sympózium. Ukázalo sa, že tá výstava v tom 

deväťdesiatom štvrtom nebola veľmi kvalitná, pretože sme vystavili všetko, čo nám 

kurátori jednotlivých krajín poslali a trienále sa zúčastnilo asi od devätnástich do 

dvadsiatich dvoch krajín sveta. Tak potom sme sa rozhodli, že to budeme robiť inou 

formou, formou selekcie, aby sme dokázali postaviť veľmi kvalitnú prehliadku. Tak sme 
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menom Slovenské národné galérie menovali medzinárodný komitét. Tam boli takí 

renomovaní odborníci na naivné umenie, art brut a outsiderské umenie, samozrejme, že 

tam pracoval pán Roger Cardinal, ten bol ako predseda medzinárodnej poroty, potom 

francúzsky odborník Laurent Danchin, autor mnohých publikácií a výstav, hlavne art brut a 

outsiderského umenia, z Paríža. Potom tam bola Nina Krstic, riaditeľka múzea naivného a 

marginálneho umenia v Jagodina v Srbsku, v Srbsku je špecializované múzeum. Potom 

tam pracoval profesor Vladimír Crnković, oni sa niekedy tí členovia striedali, to je zas 

riaditeľ múzea chorvátskeho naivného umenia v Záhrebe, rovnako autor mnohých 

publikácií, výstavných projektov i vedeckých publikácií a štúdií. Aby som na niekoho 

nezabudla. Zo Slovenska tam bol na poslednom ročníku 2010 akademický maliar Vlado 

Kordoš. Ešte tam bol tiež Nico van der Endt z Amsterdamu, riaditeľ Galerie Hamer. A pri 

príležitosti trienále bol vydaný štatút a organizačný poriadok podujatia a tam sme mali 

podmienky účasti, takže každý ten záujemca, alebo partner poslal fotodokumentáciu diel, 

ktoré zamýšľal predstaviť na trienále a my sme z tejto fotodokumentácie vyberali a všetci 

to akceptovali. 

EO: Byl takovýto systém komisionálního výběru i v těch šedesátých a 

sedmdesátých letetech?  

KČ: Áno. Boli komisie samozrejme, tie vyberali laureáta. Najprv to bola cena 

colníka Rousseaua, v tých šesťdesiatych a začiatkom sedemdesiatych rokov, no a tá 

medzinárodná porota vtedy vyberala toho laureáta aj oceňovala vedeckú činnosť,  

teoretickú aj praktickú, na tomto poli. Cenu v šesťdesiatom deviatom obdržal Ivan 

Rabuzin, chorvátsky naivný umelec a laureát mal potom právo zúčastniť sa na ďalšom 

ročníku trienále monografickou výstavou. Takže v sedemdesiatom druhom Rabuzin mal 

veľkú výstavu tu v Dome umenia v Bratislave. A my sme potom po obnovení tej tradícií 

tiež udeľovali Grand Prix, ale už nie colníka Rousseaua, neprezentovali sme len naivné 

umenie, ale aj ďalšie marginálne kategórie, takže tu bola cena Insita. 

EO: A byla tam ta kontinuita i v tom, že ten kdo získal cenu, mohl se účastnit 

dalšího ročníku?  

KČ: Áno, mal potom právo sa zúčastniť. No tak ono s tými cenami, viete to je také, 

chceli sme tú tradíciu, ktorú založil Tkáč, chceli sme na túto tradíciu s tými cenami 

nadviazať a na druhej strane, nie je to šport. Vlastne takú cenu by si zaslúžil každý 

participujúci na tom trienále. Ale akceptovali to. 
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EO: Vy jste vlastně byla hlavní organizátorkou, bylo to pro vás těžké, protože třeba 

v korespondenci Štefana Tkáče, kterou posílal po skončení prvního trienále, se můžeme 

dočíst, že ho to fyzicky úplně vyčerpalo. Jak jste na tom byla vy? 

KČ: Tak samozrejme, že galéria je inštitúcia, kde je viacero oddelení, výstavné 

oddelenie, propagačné oddelenie, mali sme tu aj zahraničné oddelenie, tak kolegovia 

participovali tiež, ale môžem povedať, že ma to dosť vyčerpávalo.  

EO: Ale přesto jste se pustila do dalších a dalších ročníků. 

KČ: Ja si myslím, že to bolo veľmi správne ukázať, že existujú na mape umenia aj 

tieto fenomény, porovnateľné s vysokým umením. Táto prehliadka bola jediná v takomto 

kontexte, dá sa povedať vo svetovom kontexte a tí ľudia, tí najlepší umelci mali možnosť 

vystavovať a im to veľmi posilnilo ich sebavedomie. Vo svete sú aj špecializované múzeá, 

ako som spomínala to múzeum naivného a marginálneho umenia v Jagodine, v Záhrebe, 

potom je v Maďarsku v Kecskeméte múzeum naivného umenia a pôvodne tá kolekcia bola 

v národnej galérii v Budapešti a potom sa odčlenila od národnej galérie a vybudovalo sa 

samostatné múzeum, rovnako aj to chorvátske múzeum v Zágrebe. 

EO: Jaký je současný stav INSITY? 

KČ: Teraz je to tak, že galéria ide do rekonštrukcie, je kríza, tak galéria nebude 

ďalej pokračovať v organizovaní konaní trienále. Skúšame cez Národné osvetové centrum, 

kde vlastne táto myšlienka konania trienále vznikla. Pán Tkáč bol pôvodne odborný 

pracovník v Národnom osvetovom centre, vtedy pod názvom Národný osvetový ústav a 

tam začal budovať aj zbierku insitného umenia a prvé trienále sa konalo pod hlavičkou 

osvetového ústavu, ale aj národnej galérie, pretože vtedajší riaditeľ Karol Vaculík to 

ponúkol osvetovému ústavu, že konanie trienále by sa mohlo organizovať v Slovenské 

národné galérii. Tak prešiel pán Tkáč do národnej galérie, založil kabinet insitného umenia 

a tá zbierka sa stala základom budúcej väčšej zbierky. Takže logiku by to malo, že by to 

zase pokračovalo v Národnom osvetovom centre. Tak verím, že to vyjde. Teraz prebiehajú 

rokovania aj na pôde ministerstva kultúry, pretože majú záujem o prevzatie trienále 

Poliaci, Sliezske múzeum v Katoviciach. Ale myslím, že keď tá tradícia vznikla tu, vlastne 

v bývalom Československu, mala by zostať na Slovensku.  

EO: Popravdě řečeno, jsem se začal ztrácet v terminologii. Umění lidové, insitní, 

naivní a amatérská tvorba, co tam patří a co ne. 

KČ: Nám vyhovoval tento termín insita, pretože sme to brali ako takú strechu, pod 

ktorou sa dá zahrnúť aj naivné umenie i art brut a ďalšie marginálne prejavy. Však vo svete 
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sú rôzne termíny, singulárne umenie, marginálne, v Amerike dokonca folk art. Ale netreba 

to zamieňať s amatérskym výtvarným prejavom. Amatéri sa snažia vyrovnať s 

profesionálnym umením, alebo byť profesionálnymi umelcami a sú často rôznymi 

výtvarnými krúžkami školení. Naivné umenie je skôr naratívne, rozprávačské, ilustratívne 

a potom tieto ďalšie kategórie art brut a outsideri, tak tam vyžaruje z nich skôr dráma, sú 

expresívnejšie. 

EO: Dá se určit na základě určitých znaků, zda dílo patří do již zmíněných 

kategorií, bez znalosti životního příběhu konkrétního autora? 

KČ: Samozrejme, že sa dá. Rozlíšite okamžite amatéra od čistého naivného 

umelca, alebo umelca artbrutistu.  

No samozrejme, že musíte spoznať aj životopis a to prostredie, tí autori sa líšia generačne, 

nielen teda spôsobom života, prostredím a talentom predovšetkým. Musíte spoznať aj to 

prostredie, v ktorom ten daný umelec pôsobí. Tito umelci často používajú nevedomky 

postuláty realizmu, poetického realizmu, surrealizmu, alebo dokonca konceptualizmu. A 

používajú ich tak skôr emocionálnejšie a zase naproti tomu títo profesionáli, dokonca aj 

amatéri, ti sú zas racionální, umelci naivní a artbrutisti nevedia použiť intelektuálnu 

analýzu, ako profesionáli a často aj amatéri. Tu je, neviem ako je to v Čechách teraz, ale tu 

je dosť plodná amatérska činnosť  výtvarného umenia a práve toto Národné osvetové 

centrum organizuje každoročne Výtvarné spektrum, to je súťažná prehliadka amatérska, 

ktorá je potom zostavená z krajových výstav, z tých najlepších prác.  

EO: Takže i amatérská tvorba může spadat i do tvorby lidové, pokud tam jsou 

prvky té lidové kultury? 

KČ: Môže, môže, môže. 

EO: A dá se reflektovat i nějaký vývoj těch kategorií, třeba proměna témat 

naivního umění?  

KČ: No viete, toho už je málo. Kto je dneska naivný, každý má školu, chodí do 

múzeí, pozerá televíziu a hoci vždy sa budú vyskytovať takí ľudia, ktorí majú nejakú 

škrupuľu na sebe a nevnímajú tieto poučeni. No a tak v tých šesťdesiatych rokoch to boli 

témy ako spomienky na mladosť, na detstvo, ktoré používali, často to boli dedinské témy, 

mnoho týchto naivných umelcov pochádzalo z dedín, alebo to boli také snové premeny 

skutočnosti, krajiny, alebo zachádzali výlučne do svojej fantázie a rozprávkové motívy. Aj 

taký vývoj by sa dal vysledovať, teraz ti mladší, ktorých môžeme zaradiť na pomedzie 
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medzi naivným umením a tými ďalšími kategóriami, často vytvárajú diela podobné 

komiksu, alebo mestské témy zo súčasného života. 

EO: To městské téma se tenkrát v těch šedesátých letech moc neobjevovalo.   

KČ: Objavovalo sa, ale málo. Väčšinou títo naivní umelci začali tvoriť v 

neskoršom veku, po odchode na dôchodok, ako vyplnenie voľného času, hobby. Taký bol 

napríklad aj hádam najlepší slovenský umelec Ondrej Šteberl, ktorý začal maľovať v roku 

1965, už ako dôchodca a je taká spomienka na neho, on mal úraz, zlomil si nohu, no a bol 

taký nevrlý v domácnosti, tak jeho zať, tiež umelec vytvárajúci skulptúry z drôtu, dostal 

nápad, kúpil mu farby, štetce a myslím že aj plátna, no a do vtedy Šteberl nekreslil, 

nemaľoval, tak to skúsil a vychrlil zo seba postupne viac než tisíc diel fantastickým 

spôsobom alla prima, nikým nepoučený, neštudovaný a keby nebolo tohto počinu, toho 

zaťa, pána Jurovatého, tak možno, že by sme tohto umelca ani nemali. On je ináč 

zastúpený aj v zbierkach v Čechách i v Severočeské galérii v Litoměřiciach, má ho v 

zbierke aj pán Konečný a je aj v európskych múzeách. 

EO: Když jsme teď teda u těch konkrétních autorů, vzpomínáte si na nějakou 

příhodu, nebo na vaše osobní setkání s autory? 

KČ: Spomínam si na takú veselú príhodu. Mária Žilavá, to je jediná insitná 

rezbárka na Slovensku, veľmi dobrá, vytvárala také totemické, alebo rudimentárne, 

archetypálne sochy. Už nežije. No a ja ako mladá, ešte som bola študentka a robila som 

takú smiešnu výstavu SNP národné povstanie vo výtvarnej neškolenej tvorbe a išla som 

navštíviť Máriu Žilavú, ona žila v Devíne pri Bratislave, celý dom aj interiér mala obsiaty 

svojimi sochami, totemami. A hovorím „Pani Žilavá, som zúfalá, robím takúto výstavu a 

máte niečo s takouto témou?“ „Ale jasne, mám.“ Došla do kumbálu a vytiahla odtiaľ jednu 

sochu, huslistu, ktorý bol asi Paganini a ja hovorím, „Pani Žilavá a čo to má spoločné so 

SNP?“ „Tak slečna…“ vtedy som bola slečna, „…ale to je samozrejmé, veď tento človek 

hral Pieseň slobody!“ No a taká bývala. Alebo si spomínam na stretnutie so Štefanom 

Sivaňom, rezbárom z Babína na Orave, ktorý bol roľník, kolár, tak robieval kolesá, potom 

rebriniaky, potom rebríky a začal vyrezávať také betlehemské figúrky, s ktorými chodil 

koledovať po Slovensku, po Čechách, dokonca aj Sliezsku. No a boli to potom naši 

Galandovci ako Andrej Rudavský, Andrej Barčík a Dominik Tatarka, ktorí ho navštívili a 

inšpirovali ho, aby začal vyrábať nejaké monumentálnejšie sochy a tie sú skutočne 

najlepšie, máme je hodne zastúpené v zbierke. No a išla som navštíviť tohto Štefana 

Siváňa, bol ináč taký veľmi prostý človek a i nízkeho vzrastu a tak som tam prišla do tej 
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dedinky pri Dolnom Kubíne, no a samozrejme že som mu vždy musela priniesť, ináč sa s 

ním nedalo ani rozprávať, ani niečo zobrať do nákupnej komisie, aby sa to podarilo získať 

do zbierky národnej galérie, tak samozrejme fľašu pálenky. No a raz tak sme aj zakúpili 

pár sôch, a dlho mu nechodili peniaze z galérie. Už nemohol sa dočkať, pretože si chcel 

kúpiť nový televízor, tak tento prostý človek sa vydal za mnou do Bratislavy. Prišiel s 

batôžkom, ako v 19. storočí, tam mal pálenku, chlebík a slaninku, prišiel za mnou a ja som 

nevedela čo s ním, prišiel neohlásený, takže nakoniec i prespal u nás a peniaze mu potom 

prišli asi po dvoch týždňoch a ten televízor mal. Neviem, či je to vhodné o tej pálenke, ale 

tak to bolo. 

EO: Měla jste vždycky ze setkání s autory dobrý pocit, nebo jste měla i zkušenost, 

že vám to setkání bylo nepříjemné?  

KČ: Tak s takým som sa nestretla. Ja som si vyberala takých autorov, s ktorými 

som sa cítila dobre a každý jeden bol zaujímavý a zaujímavé bolo potom aj počúvať ich 

osudy, ich životopis, ich problémy, ich radosti. S niektorými som sa zblížila a doteraz som 

s nimi priateľka. Napríklad som bola priateľka s pánom Považanom, to je maliar 

štiavnických baníkov, žil v Banskej Štiavnici, veľmi vzdelaný človek, lekár a mal rád toto 

umenie a po náročnej práci lekára sa odreagoval cez víkend, to bol nedeľný maliar, 

sviatočný maliar. Je to náš veľmi známy autor. Aj som napísala monografiu o ňom, často 

sem chodil a on sa potom presťahoval do Krupiny, aj som tam často prespávala, keď sme 

robili tú publikáciu i s fotografkou Annou Mičúchovou. On bol aj zberateľ profesionálneho 

umenia, ale taký, že si vymieňal obrazy s pánom Milanom Paštékom, Andrejom Barčíkom, 

že moc do toho neinvestoval, len svojou tvorbu. 

EO: Když se teď přesuneme zpátky do šedesátých let, kdy vznikla tradice trienále, 

tak proč myslíte, že se konalo v Bratislavě. Bylo to tím, že za akcí stál Štefan Tkáč? 

KČ: Tak on nadviazal na bohatú tradíciu českého aj slovenského umenia, hlavne na 

Slovensku, na tradíciu ľudového umenia, ktorá bola veľmi silná. Galandovci, ktorí hľadali 

v tomto umení takú geometrizaciu foriem, skupina Galandovcov vznikla v päťdesiatych 

rokoch, oni boli aj inak osobnými priateľmi pána Tkáča a spolu mu pomáhali budovať 

zbierku, aj spoluorganizovali nejaké výstavy naivného umenia. No a tak bola to myšlienka 

pána Tkáča, založiť to. Vtedy bolo naivné umenie v Európe veľmi živé, či to už bola 

bývala Juhoslávia, Maďarsko, Poľsko, Nemecko. A potom sa to neskôr tak dostalo do 

takého štádia, že sa to veľmi skomercializovalo, hlavne v Nemecku, ale aj vo Francúzku 

začali toto naivné umenie ako keby napodobňovať, štylizovať a rôzni takí vzdelaní ľudia, 
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alebo nejaké gazdinky v domácnosti, maľovali. Dokonca som čítala taký inzerát v 

nemeckých novinách „Prihláste sa, naučím naivne maľovať“ čo je úplne absurdné. No, 

takže aj máme taký príklad slovenskú enklávu Kovačicu v Srbsku, tam prišli v 19. storočia 

osídlenci zo Slovenska, no a tam je deväť tisíc obyvateľov myslím a je tam osemdesiat 

maliarov. V päťdesiatych rokoch tam výtvarník Trumič Stojan založil takzvanú Kovačickú 

školu podľa vzoru Krsta Hegedušića v Hlebine v Chorvátsku, ten založil Hlebinskú školu v 

tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia a Hegedušić naučil sedliakov maľovať. Hegedušić 

veľmi obdivoval Brueghela, holandského majstra, sám tak maľoval a naučil ich tak 

maľovať ako Brueghel. To znamená, že títo maliari maľovali figúry s holandskými 

klobúkmi a drevákmi, no a podľa tohto vzoru Trumiča v Kovačici, začali maľovať prví 

umelci ako Martin Paluška a Martin Jonáš, ale už nie podľa vzoru toho Hegedušića, ale 

Trumič ich viedol k tomu, aby maľovali zo seba. Lebo predtým aj Martin Jonáš aj Paluška 

maľovali vyslovene amatérsky krajinky. Tak vznikli ti prví protagonisti takzvané 

Kovačické školy, Jonáš, Kňazovic, Zuzana Chalupová, Ján Garaj, ktorý maľovali ozaj 

pôvodne. Pretože boli veľmi žiadaní, dobre predávali ty obrazy, tak susedia ich začali 

napodobňovať a začali maľovať. Lenže zobrali si často motívy, alebo farebnosť práve od 

tých chorvátskych autorov, čo som spomínala, a už to nemalo s tým pôvodným, takzvaným 

čistým, v úvodzovkách čistým, umením nič spoločné, už to bolo v akejsi línii 

pseudohodnot, skomercionalizovalo sa to. 

EO: Jak to bylo s prodejem případně i se stylizací v Československu a vyskytovala 

se třeba falza? 

KČ: Tu na Slovensku a v Čechách? Neviem o tom. Ale hodne falzifikátov je u 

umelca Ilju Bosilja, srbského výtvarníka. Tak isto ako v profesionálnom umení istotne sa 

robia falzifikáty. A potom Michal Sirik, tak on predal jeden obraz národnej galérii, ale tak 

mu bolo ľúto za tým obrazom, že si namaľoval taký istý, takže si urobil svoju kópiu. 

EO: Jak to bylo s obchodováním, setkala jste se v těch sedmdesátých letech s tim, 

že by se prodávaly a vyvážely umělecké předměty do zahraničí? 

KČ: Tak určite veľa sa vyviezlo dielo Ondreja Šteberla, aj do Nemecka v 

Heidelbergu, priamo od Ondreja Stéberla, aj Natálie Schmidtová, veľa, veľa diel. Teraz už 

je to pozostalosť Arséna Pohribného. Arsén Pohribný bol tiež partner pána Tkáča, spolu 

urobili jednu krásnu publikáciu, vlastne iniciátorom bol Arsén Pohribný, Naivné umenie v 

Československu, aj výstavy robili spolu a sám Arsén Pohribný bol zberateľom, takže keď 

potom emigroval do Nemecka, tak veľa českých umelcov je v jeho zbierke. 
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EO: Jak mohlo dojít k vývozu do zahraničí? 

KČ: Tak to asi vtedy nebol problém, síce bola iná doba, boli hranice, no ako 

neškolení prejav to nebol taký problém. U nás boli oveľa nižšie ceny, aj v galérii a čo sa 

týka akvizícií, nižšie ceny ako v Európe. 

EO: Proč se v 60. letech konalo trienále právě v Bratislavě? 

KČ: Tak to aj tomu režime zrejme vyhovovalo taká neškolená, ako kvázi ľudová 

tvorivosť, tak dal tomu taký priestor. A vtedy boli také megaprehliadky jedna jediná 

profesionálneho umenia Danuvius v Bratislave, potom paralelne vznikli také 

megaprehliadky Bienále ilustrácií Bratislava, v Brne megaprehliadka grafiky, takže to 

podľa mňa to politickému systému vtedy vyhovovalo. Ale paradoxne potom 

sedemdesiatom druhom roku, kedy sa traduje, že sa neprihlásili do trienále ruskí bratia, že 

zrejme aj to bol dôvod na zrušenie a tiež že sa ozývali profesionální výtvarníci, prečo oni 

nemajú prehliadku takéhoto rangu a vlastne neškolené umenie ho má. My sme potom 

začali obnovovať aj s tou istou kostrou v duchu tej tradície a to bolo vlastne také mega, ale 

ukazuje sa postupom času, že nie je to ani také dôležité robiť také mega prehliadky, možno 

že menšieho rozsahu. Jednak to je veľmi finančne náročné a to nehovorím o organizačných 

záležitostiach. Art brut existovalo aj v tých šesťdesiatych a začiatkom sedemdesiatych 

rokov, dokonca Tkáč si dopisoval s Dubuffetom, dotazoval sa, čo on hovorí na takúto 

prehliadku, no a on, však Dubuffet, viete aký bol, taký svojský a nekompromisný a uznával 

jedine art brut. Takže existoval aj u nás tento prejav, no lenže za socializmu vlastne nikto 

nevidel človeka s mentálnym postihnutím, všetci boli zatvorený a práve títo ľudia s 

mentálnym postihnutím ak majú talent, nie všetci samozrejme, dokážu vytvoriť pôsobivé 

diela. Alebo aj ľudia s duševnou chorobou, to sú vlastne dve kategórie, mentálne 

postihnutie to je status quo no a tak až po revolúcii sa začalo aj u nás s arteterapii aj v 

Čechách aj tu na Slovensku, takže sa začalo venovať aj takýmto ľuďom, pretože v Európe 

to fungovalo, takéto chránené dielne, kde vznikajú často tieto práce. A u nás vlastne až po 

revolúcii. Istotne tvorili títo ľudia, ale doma v tom tichu. Aj sa ťažko objavujú takí umelci, 

niekedy ani príbuzní nevedia o svojom dedkovi, otcovi, že je tvorivý. Často to objavia až 

po smrti. 

EO: Třetí trienále mělo určitý dozvuk a ještě v té době se připravoval Bulletin 

INSITA 7 a ten už potom nevyšel. Ale byla tam ta objednávka, tak to asi muselo být 

připravené, sepsané a nakonec k vytisknutí nedošlo, takže to muselo být docela narychlo 

všechno zrušené. 
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KČ: Tak jednak odišiel aj riaditeľ Ján Hraško, ktorý fandil veľmi trienále aj pánovi 

Tkáčovi, alebo pán Tkáč dokonca vtedy v časoch robil aj námestníka riaditeľa. Tam bolo 

zrejme viac vecí. Rušilo sa to, no. Istotne tým pán Tkáč trpel.  

EO: Vy jste říkala ty důvody, tedy neúčast zástupců ze Sovětského svazu, potom 

tlaky od profesionálních umělců…  

KČ: A potom už neviem kto to vyhlásil, že buržoázny smer tu predsa na čistej 

socialistickej pôde prezentovať nebudeme. 

EO: Takže i ideologie nakonec.  

KČ: Teraz neviem, ako to ďalej bude, urobili sme túto poslednú spomínanú 

výstavu, možno, že ukáže odpoveď budúcnosť, či naďalej budeme osamostatňovať kvázi 

to insitné umenie, alebo sa začlení vôbec do procesu umenia. Že by sa vystavovali insitní 

umelci normálne. To prinesie budúcnosť, to je otázka. Lenže sú špecializované múzeá vo 

svete na toto umenie. Tak však veľmi slušnú zbierku má Oravská galéria v Dolnom 

Kubíne, potom je aj v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave, aj v Martine, v 

Slovenskej národnej galérii a v múzeách regionálnych sú také kolekcie. Tak isto aj v 

Čechách, aj v Prachatickom múzeu. 

EO: Z jaké země podle vás pocházejí najzajímavejší autoři? 

KČ: Toto umenie je univerzálne. To znamená, že by som to ani tak nejak 

geograficky nedelila, ale je to veľmi zreteľné, povedzme vo Francúzsku, Holandsku a 

Nemecku, kde sú už dlhé roky také ateliéry, kde môžu tvoriť títo umelci a dokonca sú 

zaujímaví aj v Poľsku, ale aj v Čechách, veď spomeňme pre mňa najbližšiu autorku z 

Českej republiky je Anna Zemánková. Potom aj Adolf Wölfli vo Švajčiarsku, to už je taká 

klasika, však v podstate aj diela Anny Zemánkové už sú klasika. Ale zaujímaví autori sú aj 

v Rusku. Ja by som to tak nevyčleňovala. 

EO: A váš nejoblíbenější slovenský autor? 

KČ: Čo sa týka autora naivného umenia zo Slovenska je to Ondrej Šteberl a potom 

v kategórii art brut, tak médiumné umenie, kam táto kategória patrí, to je Eva Droppová, 

Slovenka z Bratislavy, ktorá je analogická s Cecilií Markovou i Annou Zemánkovou. V 

podstate tieto tri autorky sú môjmu srdcu najbližšie. V Čechách bolo rozšírené špiritistické 

hnutie, na Slovensku nie. A táto Cecília Marková ona vlastne bola špiritistka. Zemánková 

ani Droppová nie. To sú zaujímavé veci aj tie diela v tej Novej Pake napríklad, ktoré boli 

vystavené v rámci výstavy Jitro kouzelníků vo Veľtržnom paláci v Prahe.  
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Ale netreba si myslieť, že tá insita a celé toto podujatie, že to vytvára nejaká špecifická 

skupina odborníkov a ľudí. Dali sme priestor takým ľuďom, ktorí vlastne priestor na 

vystavovanie nemajú. Išlo nám vždycky o to dopátrať sa k pôvodu umenia, prečo človek 

tvorí. V podstate každý je kreatívny, zaleží na miere talentu. Samozrejme, že človek musí 

mať k tomu vzťah aj emocionálny, nielen odborný, aby to mohol robiť. Vždy to záleží na 

ľuďoch. 
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Kopie udělení souhlasu ke zpracování a zpřístupnění osobních a citlivých údajů signovaná 

Katarínou Čiernou. 
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Příloha č. 2 - Rozhovor s Pavlem Konečným 

 

Životopis 

Pavel Konečný se narodil v Holicích u Olomouce v roce 1949. Když mu byly tři roky, 

přestěhoval se s rodinou přímo do Olomouce, kde žije do současnosti. Pochází z pětičlenné 

rodiny, má o tři roky staršího a o osm let mladšího bratra. Matka pracovala jako 

administrativní pracovnice na ZŠ tř. Spojenců a ZŠ Hálkova v Olomouci a otec pracoval 

jako mistr odborného výcviku na Středním odborném učilišti železničním. Po ukončení 

základní školy nastoupil Pavel Konečný na Střední všeobecně vzdělávací školu 

v Olomouci. Přestože se hlásil do třídy s humanitním zaměřením, byl zařazen do 

třídy matematicko-fyzikální. Na střední škole se věnoval pantomimě a divadlu 

v amatérském souboru KOPA - KOlektiv PAntomimy, pod vedením Jana Kanyzy. Na 

základní umělecké škole se věnoval herectví a dramaturgii. Původně chtěl studovat na 

vysoké škole filosofii a psychologii, ale na základě výsledků přijímacího řízení nastoupil 

nakonec na Pedagogickou fakultu v Olomouci, kde se dva roky věnoval dějepisu a 

českému jazyku. Po dvou letech se však rozhodl změnit své zaměření a přešel tak na 

Filosofickou fakultu, kde studoval obor český jazyk a uměnověda. Diplomovou práci psal 

o režiséru Jaromíru Pleskotovi a o jeho působení v olomouckém divadle Oldřicha Stibora 

v padesátých letech. Na vysoké škole poznal svoji budoucí ženu, se kterou má dceru 

Hanku.  Po pěti letech studia, během kterého se několikrát měnil název studovaného oboru, 

se stal v roce 1974 absolventem oboru Výchova a vzdělávání dospělých se zaměřením na 

literaturu, divadlo a film. Již od roku 1968 spolupracoval s olomouckým Divadlem hudby, 

kde působil jako speaker. Po absolvování vysoké školy a základní vojenské služby 

nastoupil na pozici ředitele v již zmiňovaném Divadle hudby v Olomouci, kde pracoval 16 

let. Poté cítil potřebu změnit zaměstnání a v roce 1991 nastoupil jako vedoucí oddělení 

evidence dokumentace v Památkovém ústavu v Olomouci, kde působil 20 let, když 

posledních 5 let zastával funkci ředitele.  Jak sám řekl, zájem o insitní umění se vine jeho 

životem jako červená nit. Přiklonil se k používání termínu outsider art a to z toho důvodu, 

že podle něj nejlépe odpovídá charakteru jeho sbírky. Jeho zájem o insitní umění se začal 

probouzet v roce 1968, kdy Divadlo hudby vystavilo dílo Antonína Řeháka a opravdovou 

vášeň pro tento druh umění v něm vyvolalo 3. Trienále insitného umenia v Bratislavě. Od 

té doby se věnuje sbírání insitního umění. V roce 1989 odstartoval výstavní činnost své 

sbírky, ve které má zastoupené autory jako Václava Beránka, Matěje Čupce, Evu 
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Droppovou, Marii Kodovskou, Cecílii Markovou, Antonína Řeháka, Natálii Schmidtovou, 

Ondreje Šteberla, Annu Zemánkovou a mnoho dalších a s mnohými z nich se také osobně 

setkal. V roce 2012 se stal autorem a spoluorganizátorem prvního ročníku Art Brut Film 

Olomouc. Je též autorem publikací zabývajících se insitními autory a v neposlední řadě je 

také objevovatelem „nových“ tvůrců. V současné době žije v Olomouci se svojí přítelkyní 

a pracuje na dalších projektech zaměřených na outsider art.  

 

Rozhovor 

Jedná se o redigovaný rozhovor, ze kterého byly vypuštěny pasáže převážně již zmíněné 

v životopise narátora. Rozhovor začal tazatelovým vyzváním narátora k volnému 

vyprávění o svém životě. 

 

PK: Od roku 1968 po celou dobu studia na vysoké škole jsem působil 

v olomouckém Divadle hudby. Spolupracoval jsem s nimi na různých pořadech. Má záliba, 

nebo mé směřování k divadlu nebo k nějakému druhu umění se tam mohly realizovat. 

V divadle byla taková malá nudle vedle hlavního sálu, kde se od samého počátku, to 

znamená od toho roku 1968, konaly komorní výstavy. Zhruba deset, dvanáct výstav do 

roka a už ta první výstava v roce 1968, když se divadlo otevíralo, byla shodou okolností 

věnována neprofesionálnímu tvůrci, tenkrát se říkalo naivní, naivnímu umělci Antonínu 

Řehákovi, který se narodil a žil tady na Svatém kopečku u Olomouce. Byl jsem 

samozřejmě na vernisáži přítomen a vystavené věci mě velice oslovily, byly to kresby ale i 

malby, oleje na plátně. Nebylo jich moc, protože výstavní síň byla komorní, vešlo se tam 

tak deset, patnáct obrázků, nicméně autor a tento druh umění mě velice zaujal. Tam se 

vzkřísil můj zájem o tento druh výtvarného projevu. Potom jsme měli, to bylo v roce 1972, 

absolvovat praxi v nějakém kulturním zařízení. Vybral jsem si ještě se dvěma kolegy 

Osvetové stredisko v Bratislavě, kam jsme vyjeli na čtrnáctidenní praxi a bylo to právě 

v době konání třetího Trinále insitního umění v roce 1972. Ty první dvě jsem vůbec 

nezaregistroval, protože se to odehrávalo na Slovensku, a bylo to v takové vzrušené době 

konce šedesátých let, takže ty jsem vůbec nezaznamenal a víceméně náhodou jsem do toho 

vpadl až v roce 1972. Tenkrát to byla opravdu zcela mimořádná záležitost, co se týče 

rozsahu i kvality vystavujících a té pozornosti, jaká se věnovala prezentaci a propagaci 

toho druhu umění. Celé město tím žilo a všechno to na mě velice zapůsobilo, stejně jako 

potom ta skutečnost, že jsme mohli nahlédnout do zákulisí té velké výstavy s Josefem 
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Majerčíkem, tanečníkem a filmovým hercem, který nás měl na starosti a který nás zavedl 

do zákulisí. Tam jsem získal nějaké kontakty a adresy tvůrců. Čili to byl další velký životní 

moment, co se týče mého zájmu a nějakého směřování té sběratelské činnosti. Hned v té 

Bratislavě jsem navštívil pana Ondreje Šteberla, on nebyl doma, ale povedlo se mi získat 

nějaké jeho kresby a pak jsem s ním byl v písemném kontaktu, i jsme se později setkali a 

objednal jsem si u něj obrázek. Získal jsem tam adresy i na ty další tvůrce, kterým jsem 

potom psal a tak se vlastně nějak ta sběratelská činnost po tom 72. roce rozjela. Nicméně 

nikdy to nenabylo charakter cílevědomé a soustavné sběratelské činnosti. Procházelo to 

vlnami zájmu a ani to nemělo ten charakter, který ti sběratelé vlastně mají. To znamená, že 

si vedou deníček, kdy to získali, za kolik to získali, měří si to, vedou si statistiky a 

evidence a v současné době to ukládají do databáze a někteří se v tom vyžívají. K tomu 

jsem měl vždycky daleko a víceméně jsem k tomu měl i nechuť. Samotného mě k tomu 

dovedly až tlaky zvenčí, když jsem měl svoji sbírku vystavit, takže pak to bylo nutné, takže 

jsem se k tomu dokopal.  

Na vojnu jsem šel do Liptovského Mikuláše. Dostal jsem povolávací rozkaz na 

jeden rok, kde byla Vysoká vojenská technická škola a tam jsem jako absolvent pracoval 

v kulturním klubu. Vybírali jsme tam a promítali filmy, i když jsem byl teda zaměřením 

zdravotník, zdravotníka jsem nedělal, ale dělal jsem na klubu. Jednou tam přišel na klub 

sochař Miroslav Ksandr, to byl významný slovenský sochař, který žil v Liptovském 

Mikuláši a který vyhrál konkurz na ztvárnění sochy Vladimíra Iljiče Lenina. Hlavu měl už 

udělanou, ale potřeboval figuru, aby tu sochu mohl vytvořit pro Bánskou Bystrici. Tak si 

nás nechali nastoupit šest, sedm absolventů a on si vybral jako model mě, takže jsem pak k 

němu mohl chodit. Nedaleko od těch kasáren, kde jsme byli, měl ateliér a tam jsem mu na 

tu sochu Lenina chodil stát modelem. On tam tenkrát měl ty sborníky, ten bulletin, který 

vydávali v rámci Trienále insitního umění. To bylo výborný, protože jsem tam mohl jít, 

když nemodeloval a mohl jsem si v tom listovat a dívat se do toho.  

EO: On jako profesionál se o to také zajímal? 

PK: On se zřejmě o to taky zajímal nějakým způsobem, nějakým způsobem se 

k tomu dostal, anebo nevím, jestli to oni tenkrát třeba rozesílali v rámci Svazu výtvarných 

umělců, ale měl doma ty první tři bulletiny. To byla taková shoda náhod. To byla jedna věc 

a druhá věc, to bylo v té době konsolidace, po tom 68. roce, kdy jsem kromě jiného také 

pracoval v knihovně, ve které vyřazovali v uvozovkách závadné knihy a vyřadili také 

knížku Arséna Pohribného Bosé nožky. To bylo kvůli tomu, že Arsén Pohribný emigroval, 
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jinak to byla zcela nezávadná literatura, kde byly kresby pana Beránka, paní Zemánkové a 

vůbec tady těch naivních tvůrců, kteří tenkrát v té době působili a zúčastňovali se těch 

výstav. Takže ty Bosé nožky tam byly vyřazeny a byly určeny ke skartování, tak jsem to 

tam samozřejmě osvobodil a byl jsem rád, že tu knížku mám. Shodou okolností v té knížce 

byla také ta příhoda Joži Mrázka Hořického, kdy Joža Mrázek Hořický, což byl státem 

uznaný model, on chodil stát na akademii výtvarného umění jako model a napsal dopis 

jednomu sovětskému sochaři, že pokud bude stát on modelem na sochu Lenina, tak to bude 

ten největší dar, jako pro něj, pro toho sochaře. Tak to byla taková shoda náhod, že to, co 

se nepodařilo Jožovi Mrázkovi Hořickému, se kterým jsem se potom také setkal, tak se 

povedlo mě. To jsem okamžitě dostal opušťák, jel jsem si domů pro sako, abych mohl stát 

v tom saku, aby to bylo věrný a on mohl podle mě modelovat. Jenomže pak, když předvedl 

to co vytvořil, nějaké komisi, to bylo zřejmě v Praze, protože to byla celostátní soutěž, 

nebo celostátní akce ta socha Leninova, takže ta komise namítla, že přece Lenin nemůže 

stát v tom saku venku, že v Bánské Bystrici bude také sněžit. Takže ta výtvarná komise to 

nepovolila. Tak jsem dostal opušťák a jel jsem si domů pro kabát. Nakonec ten Lenin měl 

sice sako, ale na tom saku měl kabát. To jsou jenom takový legrácky. Potom tam toho 

Lenina instalovali, byl to největší Lenin v Československu, čtyři a půl metrů vysoká socha 

z bronzu, která stála v Bánské Bystrici. Po něžné revoluci vzala za své, už tam je prý 

jenom ten podstavec, socha se někde roztavila asi na něco potřebnějšího.  

Pak jsem se vrátil do Olomouce. Už na škole jsem se seznámil s manželkou, ta byla 

ze Slovenska z Martina, takže jsme potom jezdívali na Slovensko a to zas mělo vliv na to, 

že sem se tam mohl podívat na slovenské řezbáře a měl jsem k nim blíž. Proto mám ve 

sbírce zastoupeno hodně řezbářů ze Slovenska.  

Po celou tu dobu, kdy jsem pracoval, jsem se víceméně věnoval i tomu sbírání. 

Říkám nejenom tomu, ale také tomu sbírání a nakonec, když se tak ohlédnu, tak se to od 

zhruba jednasedmdesátého roku vinulo jako červená nit tím mým životem.  

Měli jsme velký byt, takže většina věcí mohla být i vystavena nebo byla vystavena 

a svůj interní zájem jsem mohl uplatnit i v Divadle hudby v té dramaturgii výstav. Já jsem 

ty výstavy sice neměl na starosti, to měl kolega Pavel Herynek, který ty výstavy dělal, ale 

vždycky jsme tak jednou do roka udělali výstavu neprofesionálního umělce, takže tam 

vystavovala celá řada autorů. Navazovalo to také na tradici Řeháka, který tam měl výstavu 

jako první. Pak tam vystavoval Joža Mrázek Hořický, paní Zemánková, paní Cecílie 

Marková, pan Václav Beránek, ten tam měl dokonce svou první samostatnou výstavu. 
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Takže i tímto způsobem vlastně ovlivnil můj zájem dramaturgický profil Divadla hudby. 

Kromě těch výstav jsme tam dělali i výtvarné pořady, takže jsme tam měli třeba pořad o 

Henri Rousseauovi, kde byla inscenovaná jeho hra Pomsta ruské siroty. Dělali jsme také 

tematické filmové projekce z této oblasti, ať už třeba při vernisáži nebo samostatně. Čili 

se to rozkošatělo i do té oblasti divadla i filmu a zůstala tam svým způsobem i ta 

pantomima, protože jsme tam měli pořady pro školy, takže jsem tam zařadil takový pořad 

o tom, co to je pantomima, kde jsem sám vystupoval a bylo to zkombinováno s 

výkladem, ukázkami i filmy, takže tam jsem se realizoval.  

Stejně potom i v památkovém ústavu. Po revoluci se začaly vykrádat kostely a 

církevní památky vůbec. Zjistilo se, že mobiliář není vůbec zdokumentován, tak se začalo 

jezdit a natáčet na video a fotit mobiliář sakrálních objektů. To jsem měl víceméně na 

starosti a podílel jsem se na tom. To byla také neobyčejně zajímavá práce v terénu. 

Dokonce se nám povedlo objevit na jedné faře tady u Olomouce gotický relikviář, který je 

teď vystaven v arcidiecézním muzeu. Byla to taková zajímavá a svým způsobem i tvůrčí 

práce.  

Když jsem si dělal nějaký program na důchod, abych neseděl někde na lavičce, tak 

jsem nejdřív zvažoval, že bych tu sbírku ukončil a že už bych dál nesbíral. Pak mě 

napadlo, že bych dále mohl sbírat, ale redukovaně. Rozhodl jsem se, že bych mohl vydávat 

publikace o těchto lidech, a to vždycky jednou do roka vlastním nákladem, nebo když se 

mi podaří sehnat finance, tak ve spolupráci s někým, v rámci edice Marginálie. To že by 

mě tak mohlo naplňovat. Ve sbírání pokračuji v omezené míře, protože to už nemám kam 

dát, a pak jsem si ještě vymyslel jednu takovou věc. Uvědomil jsem si, že tady u nás 

v republice neprobíhá nějaká přehlídka dokumentárních filmů o těchto neprofesionálních 

tvůrcích, a tak mě napadlo, že by to mohlo být v Olomouci, že bych to mohl založit a že 

bych se na tom mohl podílet. Kromě jiného mě také inspirovala už dávná vzpomínka na 

Insitafilm z dvaasedmdesátého roku, kdy ty filmy běžely v Bratislavě. Zjistil jsem, když 

jsem si dělal takovou sondu, že těch filmů se ve světě i u nás natáčí celá řada a že opravdu 

taková přehlídka u nás neexistuje. Po světě je těch přehlídek docela hodně, ale u nás 

v České republice nebo i na Slovensku ne. Už proběhly dva ročníky, jeden byl dvoudenní a 

ten letošní byl jednodenní, protože se ukázalo, že to přece jenom není až tak atraktivní. 

Třeba se časem ten zájem zvýší. Tak proběhly dva ročníky Art Brut Film Olomouc 2012, 

2013. V tom chci pokračovat ve spolupráci s muzeem umění v Olomouci. A ještě jsem dva 

roky členem občanského sdružení ABCD, to je pražská větev, v té pařížské je Barbara 
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Šafářová, manželka Bruna Decharma, ti mají v Paříži galerii, natáčí filmy a tak. A pražská 

větev, kterou vede Terezie Zemánková, tak té jsem členem a v rámci možností, který mám, 

tak s nimi také spolupracuji. Uskutečnila se třeba výstava v galerii Montanelli a chystáme 

nějaké další projekty, takže se nenudím.  

Celý život jsem prožil v Olomouci, ta sbírka je orientovaná na tu oblast 

československou. Nebyl to záměr, pohyboval jsem se v Čechách a na Slovensku a do 

zahraničí se moc necestovalo, takže tam to nebylo ani realizovatelný. Jako například ten 

Anton Kollár, sběratel v Brně, ten působil jako lékař na Kubě a v západním Německu, 

všude tam sbíral, takže má zastoupený ve sbírce i zahraniční autory. 

EO: Jaké máte vzpomínky na Trienále? 

PK: Vzpomínky mám ty nejlepší. Poprvé jsem tam byl v dvaasedmdesátém roce a 

potom jsem už jezdil pravidelně. Nicméně se už nikdy to, co jsem zažil 

v dvaasedmdesátém, neopakovalo, protože to se opravdu Štefanu Tkáčovi povedlo něco 

zcela mimořádného. Hlavně tedy sehnal finance, protože to muselo stát kupu peněz, a 

potom musel získat kontakty na odpovědná vysoká místa, aby s tím tenkrát souhlasili, 

protože to byla opravdu obrovská mezinárodní akce, kde byly zastoupeny státy jako 

Venezuela, Argentina a další, byla to celosvětová akce. Museli dát spoustu peněz i do 

propagace, vzpomínám si, jenom když jsme vyšli z toho nádraží, tak tam byly obrovské 

poutače, takové válce oblepené plakáty, všude byly plakáty po celém městě, to město tím 

žilo. Instalace byla velkorysá, stejně tak i propagační materiály. U každé té expozice byl 

sloup barevných katalogů vytisknutých na křídě, který rozdávali zadarmo. To bylo prostě 

velkolepé. Když se to konalo naposled, teda před těmi třemi lety, tak to se tam krčilo někde 

ve druhém patře Esterházyho paláce, tím nesnižuji výstavu, co tam teď je. Nakonec se to 

projevovalo v mezinárodním zastoupení, byla tam opravdu esa teorie výtvarného umění. 

Lidé, kteří se věnovali tady tomu druhu umění jako Oto Bihalji-Merin, Roger Cardinal, 

Štefan Tkáč a další, se tam sjížděli z celého světa. Dále vycházel bulletin v několika 

jazycích, barevný, na křídovém papíře, kde přispívali včetně třeba Debuffeta a dalších. Ale 

nebylo to zaměřené ideologicky, že by tam byli teoretici jenom ze SSSR, ale byli tam 

z Německa, z Francie. Prostě to bylo něco opravdu zcela mimořádného, nakonec o tom 

psali i ti samotní účastníci, že to je něco jako benátské bienále v oblasti neprofesionálního 

umění. Že už se ani nemusí říkat bienále Benátky, stačí, když se řekne bienále a myslí se 

bienále Benátky, takže když se řekne trienále, tak se automaticky myslí trienále Bratislava.  
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Bylo to něco, co bylo myslím si náročné prosadit a že zatím musel být obrovský 

kus práce a osobního nasazení Štefana Tkáče. S Pohribným vydali knížku o naivním umění 

v Československu a další a další publikace. Byl za tím obrovský kus práce a podařilo se 

něco zcela mimořádného v té době 1966, 1969 a 1972.  

Takže absolutně nechápu, když to trienále po revoluci jakž takž obnovili, dosáhli 

toho, že to má tradici, proč se teď toho chtějí vzdát. Něčeho, co jim většina zemí okolo 

závidí, že to existuje, že to je. Nerozvíjejí to dál a nestaví na tom, ale naopak, to tedy 

nechápu. Vždycky je zatím konkrétní člověk, kdo na to má vliv, a to vedení už po léta té 

Slovenské národní galerie nějak nehoví, není jim to blízké, jsou jim blízké jiné věci. Ale 

myslím si, že by se nad tím měli povznést a podívat se na to objektivně. Když budou váhat, 

určitě po tom velice rychle někdo sáhne a přenese se to někam jinam. Vzpomínky na 

dvaasedmdesátý rok si živě vybavuji, dokonce i třeba jak to tam vonělo. Byl to velký 

objev, mělo to sílu. 

EO: Čím si vysvětlujete, že se trienále konalo v Bratislavě? Bylo to díky Štefanu 

Tkáčovi? 

PK: Já si myslím, že ano, do toho zákulisí samozřejmě člověk zpětně už nevidí, ale 

myslím si, že to byl opravdu Štefan Tkáč. On byl vlastně pracovníkem Osvetového 

strediska, kde se věnoval výstavám amatérských tvůrců, začal se více zajímat o naivní 

umění a cítil, že nazrála doba, kdy by se tady taková přehlídka mohla realizovat. Pak teda 

vzniklo samotné oddělení ve Slovenské národní galerii, on tam přešel jako vedoucí a 

povedlo se mu to. Proč? Možná, že ta Bratislava má tak výhodnou polohu, blízko je Vídeň, 

Dunaj spojuje země Maďarsko, Rakousko, Slovensko a je fakt, že tam žádná tradice do té 

doby nebyla, takže se to vybudovalo jako na zelené louce. Ale ukazuje se, že to jde když je 

někdo opravdu organizačně schopný a najde dobré spolupracovníky, protože to nemohlo 

stát na jednom člověku, a když získá politickou podporu, ta tam rozhodně také musela být, 

protože bez té se nakonec ani dnes, jak se ukazuje, nedá, protože to zase souvisí s těmi 

penězi, které se na to musely uvolnit. Možná, že sehrálo nějakou roli i to, že chtěla ta 

věrchuška, aby Slovensko bylo v něčem nej, předčilo i Čechy, takže si řekli „Tady by to 

šlo!“. A jaksi v pravý čas na správném místě, takže se to povedlo realizovat. Ale rozhodně 

ten Štefan Tkáč tam sehrál rozhodující roli. 

EO: Já se snažím vypátrat, proč se nekonal ten další ročník a zatím… 

PK: To nevím, to by nejspíš odpověděl někdo, kdo u toho byl blíž, to znamená 

někdo z Bratislavy nebo nějaký pamětník. Já už jsem byl přece tak trošku bokem. S tou 
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Katarínou Čiernou jsem v bližším kontaktu pár let dozadu, tak deset let. S těmi 

organizátory anebo s těmi teoretiky jsem se více seznámil až v době, kdy jsem tu sbírku 

začal vystavovat. První výstava byla, protože to jsem se kamarádil s jednou teoretičkou a 

jejím manželem ze Žiliny, s Danou Doricovou, která mě přemluvila v osmdesátém 

devátém, že by to chtělo někde tu sbírku, protože jí znala od nás doma, že by to chtělo 

vystavit, takže to bylo poprvé vystavené shodou okolností na Slovensku v Povážské 

galerii. Tam byl takový zlomek, nebo výběr té mé sbírky, takový komorní výběr. Největší 

výstava mé sbírky se konala v muzeu umění, kde to bylo ve dvou sálech, vyšla i vázaná 

knížečka. No a potom jsem ještě udělal, to už jsem udělal sám v Příkazích, ve skanzenu 

v naší galerii na půdě, ale to už byla menší výstava, ale zase tak podle mého gusta i co se 

týče toho prostředí, že to nebylo takové to klasické výstavní prostředí, byla to vlastně 

zemědělská sýpka, čili všude samé dřevo, podlahy dřevěné, trámy a tak, takže to prostředí 

mně velmi imponovalo. Myslím si, že to bylo nejhezčí výstavní prostředí, proto bych tam 

chtěl ještě nějaké výstavy jiných autorů té sbírky udělat. Poslední výstava byla v muzeu 

Montanelli a pak ještě v Liberci na radnici U Rytíře, tam byla také pěkná výstava, také 

docela veliká. 

To zrušení, to opravdu nevím. Asi tam sehrály roli i peníze, že to začalo opravdu 

s velkým rozmachem a asi už na to nebyly peníze jednak, a jednak že už nebyli ani ti lidé, 

kterým by byl blízký tento druh umění. Nevím, těch důvodů mohlo být víc. Potom i ten 

ideologický, vím, že přestaly vycházet i ty sborníky a začal místo toho vycházet jiný 

sborník, stejný formát, ale směřoval spíš od toho naivního k tomu lidovému. A už tam zase 

cpali ty partyzány, a cpala se tam ta ideologie. To byly asi ty důvody a možná, že se to 

sečetlo všechno dohromady, nebyl Tkáč, nebyly peníze. 

EO: A důvod proč nebyl Tkáč? Zrovna jsem se chtěl zeptat na pana Štefana Tkáče. 

PK: Já ten jeho konec moc neznám. Já jsem žil v tom, že se zabil v autě. Ale když 

jsme se teď o tom bavili s Katarínou, takže on snad trpěl nějakou chorobou. Ale odešel 

předčasně, teďka nevím přesně kolik měl roků, ale rozhodně měl do důchodu daleko. 

EO: Myslíte v tom sedmdesátém čtvrtém? 

PK: Tak nějak odešel, no.  

EO: Vy jste už trošku mluvil o Insitafilmu. Vy jste vlastně navázal na tu tradici, 

nebo inspiroval jste se tím… 

PK: Ano, no, no. 

EO: Byl jste přítomen na třetím trienále i na tom Insitafilmu? 
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PK: No přímo na tom Insitafilmu ne, my jsme tam přijeli až poté, kdy proběhla ta 

vlastní soutěž, to byla soutěžní přehlídka. Ale oni tam měli projekční sál, kde ty filmy 

běžely jako takový pás, kde to pořád dávali dokola. Takže vím, že některé filmy jsem 

viděl. Shodou okolností jsem teda neviděl Železo, beton, kámen150, ten jsem viděl až teď, 

ale vím, že tam běžel film třeba o panu Čupcovi, na ten si vzpomínám, protože to byl taky 

autor, kterého jsem pak záhy navštívil a získal jsem od něho nějaké věci, takže na ten si 

vzpomínám. Vím, že tam běžel film o Štefanu Siváňovi a další, ale ten Insitafilm jsem 

neviděl, tu vlastní soutěžní přehlídku, to jsem neviděl. A pak tam promítali francouzský 

film La promenade enchantée, to je Kouzelná promenáda, o Henrim Rousseauovi, ten 

získal myslím třetí cenu, tak to jsem taky viděl, moc pěkný, barevný film. Kamera jede 

pořád těmi obrázky Henriho Rousseaua, k tomu hraje hudba z nějakého aristonu a je to 

kouzelný, jsou tam detaily a odjezdy a člověk projde celou řadu těch jeho obrázků. Má to 

asi patnáct minut. Kouzelná promenáda tam tenkrát dostala třetí cenu, také krásný film. 

Takže tu jsem neviděl, neviděl jsem všechny filmy, nemůžu říct, co tam všechno promítali, 

protože těch filmů tam byla strašná spousta, snad kolem třiceti. Takže jsem viděl jenom 

zlomek těch filmů při té projekci, která tam souběžně běžela u té instalace. 

EO: Jak se stavíte k problematice terminologie? Jednak k tomu samotnému 

zavedení termínu insitní a té problematice vůbec. 

PK: Já jsem začal sbírat v době, kdy se hodně používal termín naivní. To bylo 

v šedesátých letech. I vyšla knížka Naivní umění v Československu, naivisté, naivní, to 

tenkrát se skloňovalo ve všech pádech a i ty výstavy ten termín užívaly. Ale to bylo 

v době, kdy nikdo u nás ještě neměl potuchy o Dubuffetovi a že je nějaký art brut a 

outsider art a tady toto. Já jsem k tomu měl takový vztah, že mě to ani terminologicky 

nezajímalo, hlavně že to byl někdo, kdo nebyl vystudovaný, nepoučený. Takže ta sbírka, to 

mě také někdo vytýká, obsahuje díla, která by třeba Bruno Decharm do té své rozhodně 

nezařadil, protože ten má sbírku vytříbenou, má tam opravdu jenom věci čistě art brut. Je 

to takový militantní přístup, nezařadil by do sbírky nic od lidového umělce i toho naivního. 

Už asi dovedu rozpoznat, co je to naivní, co je lidové a co je to to art brut s tím, že ten 

termín insitní se víceméně kryje s tím naivním. A myslím si, že to tenkrát vzniklo tak, že 

Tkáč v souvislosti s tím, že prosazoval jakousi zvláštnost nebo osobitost toho Slovenska, 

tak i v té teoretické oblasti chtěl něco vybádat. Je pravda, že i to naivní je svým způsobem 

dehonestující, že když je někdo naivní, tak je hloupý a tady toho pejorativního významu se 

                                                 
150 Přesný název filmu je „Dřevo, kámen, železo, betón“, délka: 20 minut, režie: Ján Iván, rok: 1971. 
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chtěl vyvarovat. Takže hledal něco, co by bylo jaksi prostý druhotných významů a přišel 

tedy na termín insitní. Nicméně se to neuchytlo. I když si myslím, že to odpovídá té 

povaze, že to dobře popisuje, ale přece jenom je to moc takové lékařské bych řekl, že to 

lidem evokovalo, nejenom teda teoretikům, ale i běžnému člověku, že to je něco jako… 

instantní, insitní, nevím, asi to není nejšťastnější termín. A potom teda v tom 

dvaasedmdesátém přišel Roger Cardinal pro západní oblast s termínem outsider art. My a 

Slovensko jsme takový pidižvejci, ale když někdo něco napíše a publikuje v Anglii, ve 

Francii nebo v Americe, tak to je něco úplně jiného. Takže tam se prosadil termín outsider 

art a myslím si, i když to zase má také ty významy, někdo je outsider, to znamená 

neschopný se prosadit, takže toto tam zůstalo. Nicméně se to vžilo víc, i když spíš tedy v 

tom anglosaském světě. Francie a Itálie zase užívají více francouzský termín art brut.  

EO: Je zajímavé, že outsider art vlastně využívá terminologii ze sociologie. 

PK: Tak ono to může mít vazbu na to, že se vlastně hodnotí člověk i to jaké je jeho 

společenské postavení, ne to, co tvoří, ale jak žije, tak proto tam může být ta sociologie.  

Že to je život na okraji společnosti nebo dokonce ve vězení nebo v blázinci, tak svým 

způsobem jsou to outsideři, co si budeme jako vykládat. Takže ono to vystihuje víc než 

insitní. To insitní… 

EO: Tak tam je ta vrozenost, znamená to vrozený, původní… 

PK: Ale myslím si, že tam je důležité, nebo pro mě, to používání těch termínů, to je 

pomocná věc, která ty tvůrce ani lidi nemusí vlastně zajímat. Tam je důležité, aby tvořil 

z přesvědčení, autenticky a to, jestli je lidový anebo jestli je naivní anebo jestli je 

marginální nebo outsider nebo insitní, tak to může být ukradené. Tady ty termíny, to je 

taková hra pro teoretiky, aby si to nějak zaškatulkovali a dovedli to nějakým způsobem 

popsat. Já když se podívám na tu svou sbírku, tak cítím ty rozdíly, ten naivní nebo chcete-li 

insitní, to je člověk, který vzhlíží k vysokému umění, ví o tom, že existuje, že existují 

malíři, sochaři, že jsou galerie a rád by se jim tou svou tvorbou přiblížil. Byl by rád 

známým umělcem, a proto napsal Dubuffet v dopise Tkáčovi, že to naivní on moc nemusí, 

že to málo vzdoruje té společnosti on měl rád art brut, že to jsou takový ti anarchisti, že víc 

jdou proti té společnosti nebo si jí vůbec nevšímají, jdou proti těm modelům. Ale tady to 

naivní umění vlastně těch modelů, které už existují ve vysokém umění, využívá. Takže oni 

si na tom zakládají, když jim to někdo pochválí a řekne mu „No to máte namalovaný jak 

mistr Švabinský“, to jim lahodí, těm naivním anebo těm insitním. Takže to jsou ti naivní, 

oni jsou čistí v tom, že jsou opravdu neposkvrnění tím vzděláním, tou dovedností, v tom 
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jsou teda čistí, že, ale jinak vzhlíží tady v tom. Pak je to lidové, to znamená, že to zase 

vychází z tradice. Materiálově, formálně a i tematicky to prostě opakuje to, co už tady bylo 

s tím, že tam vnese kus své vlastní tvořivosti, ale v podstatě vychází z toho, co bylo. Takže 

je to řezbář a dělá to, co viděl u svého dědečka, pradědečka nebo jinde, takže to je také 

jasné, to je to lidové. A pak je outsider art nebo art brut, to jsou lidé, kteří vlastně tady toto 

nepotřebují, nepotřebují ten inventář, nepotřebují galerie, nepotřebují pomalu ani druhé 

lidi. Samozřejmě člověk to říká v takové té čisté podobě, ono to tak málokdy je, je to 

vždycky jenom na pomezí, ale aby si to člověk ujasnil, tak to takhle je. Dělají třeba jen do 

šuplíku, dělají pro sebe, protože jsou k tomu puzeni, ulpívavě pořád něco vytváří a 

hromadí a pak to klidně dají pod postel a tam se to najde až třeba za deset let po jeho smrti. 

To je art brut. Nebo to vzniká v léčebnách, ve věznicích a podobně. Že teda nepotřebují a 

opravdu nevzhlíží k ničemu, co by někde obkoukali, ani neexistuje model, který 

napodobují. Prostě je to v nich a dere se to ven. To je ten outsider art. Dubuffet přišel 

s termínem nová invence. To jsou lidé, kteří sice nejsou naivní, ale přece už jsou nějakým 

způsobem ovlivněni. Tak v dnešní civilizační době si těžko dokážete představit, že by byl 

úplně neovlivněn novinami, televizí, ničím. Že by teda žil někde v pustině. Dubuffet přišel 

s tím termínem nová invence, což je jakási směska, ale pořád je tam to jádro zdravé, tedy 

pro Debuffeta. Že to je něco původního, něco autentického a vedle toho je to ještě něčím 

obalený a to tam zařadil a vzal na milost autory té nové invence a také je vystavoval. 

EO: My jsme teď do toho vnesli ještě termín amatérská tvorba. Ono se to kryje 

s tím, jak jste popsal naivní tvorbu, že se snaží vyrovnat vysokému umění. 

PK: No u toho amatéra je jaksi naplno to, že se chce připodobit určitému modelu. 

Naivní tvůrce je přece jenom svůj, nechodí na žádné školení, do žádných večerních škol 

kreslení a malování a žádné základní umělecké školy a nečte žádné publikace. Zatímco 

amatér, ten může, ten si koupí knížku o tom, jak malovat, jak použít a míchat barvy. 

Řekl bych, že Ondřej Šteberl je takový typický příklad naivního tvůrce. Zemřela 

mu manželka, neměl co dělat, tak si řekl: „Budu malovat.“, začal teda malovat vzpomínky 

na dětství, na Pezinok, kde žil a tak a bylo to vrozené. U něj to bylo vrozené, takže 

nemusel nikde nic hledat, nic se učit, prostě hned mu to vycházelo a vlastně našel sám 

sebe. Jenom si vzal ten papír. Ale amatér si řekne „Chtěl bych.“. V amatérovi to není zas 

až tak zakódované, ten vidí někde něco, uvidí nějaký obrázek a řekne si „Tak to bych mohl 

dokázat taky!“ a už je teda ovlivněný, inspirovaný něčím vnějším, nejde to jenom z něj, 

nastuduje si literaturu, koupí si to, to a to, takže to jsou amatéři. Amatér, to je vlastně 
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milovník, překlad z francouzštiny, ten vlastně miluje umění, miluje to, ale ten brut 

nemiluje umění, on o umění neví vůbec nic. Ten je vlastně puzený, nucený nějakým 

vnitřním přetlakem k tvorbě nebo tvořivosti, něco udělat, nepřemýšlí nad tím. Insitní nebo 

naivní tvůrce je samouk, většinou to jsou lidé začínající tvořit až po dosažení aktivního 

věku, kdy už na to mají čas, předtím se museli starat o rodinu a tak, viz ten Šteberl, pak 

odejdou do důchodu a teď jim vznikne nějaký prostor, vzpomenou si na mládí, kdy něco 

vyřezávali nebo kreslili, tak se k tomu vrátí a začnou dělat. Ale nemůže si člověk říct nebo 

stanovit si takovou tabulku, že teda je to samouk, začíná tvořit v důchodu, je to starší 

člověk a další takový věci a teď to přiložit třeba k Ladovi a řeknu „Tak to je naivní 

tvůrce.“, tak to prostě nejde. 

EO: Vy jste říkal, že ta kategorizace je vlastně v rukou teoretiků umění. Nemají v 

rukou také objevování těch autorů? 

PK: Ano. 

EO: A nedá se to třeba i případně zneužít? 

PK: Dá, dá. 

EO: Že si třeba vyrobí vlastní značku? 

PK: Dá, dá, jako je to možný, ale myslím si, že se to až tak často neděje. Nebo je to 

těžké prosadit. Jak se dostane na scénu, musíte s ním přijít buď na aukci nebo do toho světa 

výstav, tak to už nejde ovlivnit. Do určité míry to může člověk začít dělat sám, jakože ten 

člověk vůbec neexistuje a on ho začne napodobovat a začne chrlit nějaká díla, tak to je také 

možné, ale to se časem ukáže. To jde udělat do určité roviny, ale pak, když už do toho 

začne vidět více lidí a je to delší doba, tak je to neudržitelné a ukáže se to. Jsou případy, že 

někdo napodobí třeba Šteberla a vydává to za Šteberla. Spíš teda u těch dvojrozměrných 

věcí než u té řezby, to je asi těžší, nebo u toho kamene, to je také náročnější. Ale u kreseb a 

obrázků, to je jako v moderním umění, byly napodobitelé a věrní, že se u toho hádali 

teoretici, jestli to je originál nebo falzum. Takže možné to je, ale já aspoň neznám případ, 

že by se někdo takový objevil. No ale, že to je otázka teoretická, tak to ano. Je fakt, že ten 

člověk se musí někde objevit. Když někdo něco tvoří a nikdo o něm neví, tak tvoří, pak to 

zanikne a nikde se to neukáže, v žádné publikaci, na žádné výstavě, nikde. Takže na něj 

musí někdo upozornit a většinou to je právě teoretik nebo sběratel nebo výtvarník, který v 

tom rozpozná nějakou kvalitu, a teď začne ten proces. Jako třeba Miroslav Tichý z Kyjova, 

fotograf, jeden z nejdražších umělců České republiky. On si udělal sám fotoaparát a fotil 

tím na koupališti, byl to takový trochu voyer, fotil, jak se ženy převlékají. A to se prodává 
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za šílené ceny, měl obrovské výstavy v Německu, Holandsku, Paříži. Takže nabízí se, že 

by bylo velice snadné, když je někdo samouk, nepoučený, tak není nic jednoduššího si 

něco vy… ale to kouzlo v tom, to si nevymyslíte. Vymyslet nějaký styl ano, jde to 

napodobit. Z toho co člověk zná, tak určitě by to šlo napodobit, dovedu si to představit, ale 

to má krátké trvání. Jednorázově by to šlo třeba udělat. Myslím si, že klasici art brut jsou 

všechno čistí opravdoví lidé, že za tím nikdo není, teda aspoň co znám, že za tím není 

nějaká spekulace, anebo že je někdo takzvaně udělal. Myslím si, že ne, že tady to nehrozí. 

Ale je teda pravda, že opravdu ti lidé z vysoké kultury, to znamená ti sběratelé a teoretici 

sehrávají určitou roli. 

EO: Je to hodně propojené, ti autoři jsou hodně závislí na teoreticích. 

PK: Jsou závislí a musí tady být nějaká odpovědnost vůči tomu autorovi, vůči 

ostatním lidem a nezneužít toho. Zvlášť teďka v poslední době, když se ty věci začínají 

prodávat na regulérních aukcích i několikrát do roka a začínají tam kolovat velký peníze. 

EO: Ano? Přijde vám, že o to v poslední době zájem roste? 

PK: Roste to obrovským způsobem. Možná to tady tak necítíme, ale když se 

kouknete na počet galerií a muzeí, které se tomu věnují, hlavně tedy v Americe, a na 

cenové relace, v jakých se pohybuje prodej tady těch děl, tak to jde obrovským způsobem 

nahoru a galerie rostou jak houby po dešti. Alespoň to tak cítím, protože to sleduji docela 

pravidelně a ten zájem o to je obrovský. 

EO: A autoři? 

PK: Autoři se kupodivu nacházejí, to mě také docela šokuje. Tak nakonec já jsem 

také jednoho našel, toho Moschiniho. Autorů je dost, ale trh je nenasytný. Ale zase až 

jednou nebudou, je to také omezené. Ideální by bylo se bez toho trhu obejít, bez té 

komercionalizace, ale ta zase ukáže, kde je ta kvalita. Je tam nebezpečí, že to pak zplaní a 

zvláště u těch tvůrců, pokud narazí na člověka, který ho moc ovlivňuje, myslím toho 

sběratele, nebo ho vede, informuje, co a jak a když na něj má velký tlak a říká mu, co by 

měl dělat, jak by to měl dělat a ať to třeba polychromuje a nebo ať to dělá takový nebo 

makový. Vím, že v Dolanech žil jeden řezbář, to bylo ještě před rokem 1989 a místní 

vedoucí odboru kultury jej navštěvoval a ponoukal ho, že by bylo fajn, kdyby udělal lidi 

z koncentráku. On o tom neměl vůbec potuchy a aby se mu zavděčil, tak začal vyřezávat 

nějaký koncentráčníky a takové věci, i když o tom nic nevěděl. Takže takový může mít 

neblahý vliv člověk na tvůrce. Nebo jej přeplácí a pak to prodává ještě dráž. Ale to je 

riziko života, to se může objevit vždycky a ne jenom tady v té oblasti umění. Ale rozhodně 
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hraje velkou roli otázka mravní integrity anebo odpovědnosti, ať už teda toho tvůrce anebo 

toho, kdo ho provází nebo propaguje. Ale myslím si, že se tady pohybuje většina lidí 

poctivých. A ti teoretici zase nemusí být sběratelé. Ty zajímá opravdu ta kvalita a ta 

podstata té věci, takže nejsou tlačení penězi, opravdu jim o to jde. A navzájem se alespoň 

hlídají, kdyby někdo začal moc protlačovat nějakého autora, a bylo by zcela jasné, že to je 

špatné nebo že to nemá kvalitu, za kterou se to vydává, tak ho usadí. Myslím si, že na té 

scéně, na té veřejnosti a v té výstavní činnosti se kvalita ukáže, ta se tam projeví. Zkrátka, 

když je tam něco vymyšleného, tak se na to přijde. 

EO: Vy jste říkal, že se v současné době zvyšuje trend zájmu a prodeje tohoto 

druhu umění. Jak to bylo v Československu? Jak jste tuto problematiku vnímal v 60., 70., 

80. letech? Setkal jste se osobně s vývozem nebo jste se dozvěděl zprostředkovaně o 

vyvážení těchto artiklů do zahraničí? 

PK: No ten trh vlastně neexistoval, tady bylo to Dílo, kde se prodávaly věci 

profesionálních výtvarníků, neprofesionálních se neprodávaly. Nemohl jste zajít do Díla a 

dát tam obraz, nebo mohl, ale ta komise to samozřejmě nepřijala. Takže tady vlastně trh 

s uměním nebyl, natož tady s tím druhem umění. Já osobně jsem se s tím nesetkal, že by se 

to vyváželo ven. Vím, že ten Arsen Pohribný, když odešel do Německa, takže nějaká díla 

vyvezl, ale on to vyvezl z toho důvodu, že to bude vystavovat a těm autorům udělá jméno, 

což se vlastně stalo. On je vystavoval v Itálii, Německu, to byla putovní výstava po celé 

Evropě. A prý snad si ty věci nechal, že mu to zůstalo. Nicméně on, jako vynikající 

teoretik a znalec, je zase svým způsobem uvedl na tu mezinárodní scénu a prosadil je. O 

něm se vykládalo, že si nechal věci posílat od některých lidí do toho Německa a pak s tím 

nějakým způsobem obchodoval. Ale to ho nechci očerňovat a asi to tak normálně je i 

v jiných případech. Pašovat se to nemuselo, možná ani v současnosti, teď už nejsou celníci, 

je tady volný trh, ale i když byli, tak když by to člověk vyvážel a ukázal celníkovi obrázek 

paní Natálie Schmidtové, tak by se nad tím zasmál a řekl „Prosím vás, tady ty šmejdy mi 

vůbec neukazujte! Běžte s tím pryč!“. A přitom to má v dnešní době velikou hodnotu a na 

aukci to může být velice lukrativní záležitost. Neoddiskutovatelné je, že na zahraničních 

trzích se množí aukce. Nevím o tom, že by v padesátých, šedesátých, nebo i 

v sedmdesátých letech byly aukce. Samozřejmě tam sehrává roli internet, ta vizuální 

forma. Když se někde něco objeví a je to na internetu, tak se to rychle šíří, vejde to ve 

známost. Množí se aukce, množí se speciálně zaměřené veletrhy, velký veletrh pravidelně 

bývá v únoru v New Yorku, obrovský veletrh, který už má desetiletou, patnáctiletou 
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tradici. Byl pokus organizovat takový veletrh ve Vídni, ale to nedopadlo, zvlášť finančně, 

nebyl o to až takový zájem. Začíná se to objevovat i v zemích pro nás vzdálených, třeba 

v Asii, v Japonsku je obrovský zájem, rostou tam galerie zaměřené na tyto tvůrce. Myslím 

si, že lze rozhodně mluvit o tom, že je tento druh umění na vzestupu. V roce 2009 vznikla 

Evropská asociace outsider art se sídlem v Dánsku, která má za cíl mapovat tady ty tvůrce 

a vytvářet jakousi síť v Evropě, takže vznikají specializovaná odborná pracoviště. 

V Americe v městečku Apt v Kalifornii je sdružení, které se jmenuje Space151 a které 

mapuje environmentální prostředí a outsider prostředí hlavně v Americe, ale i po celém 

světě, takže už mají asi přes tři sta těch medailonků a roste to geometrickou řadou. Mě to 

teda samého docela překvapilo, já jsem si už myslel, že je to na ústupu, jak tady ti tvůrci ze 

šedesátých let vymřeli, tak vzniklo takové vakuum. Myslel jsem si, že to už bude těžké na 

někoho teď narazit. Ono je to nahrazované také tím, že při psychiatrických léčebnách a 

v terapeutických dílnách vznikají tato studia a je další teoretickou otázkou, do jaké míry 

jsou ovlivnitelní. Ve Vídni existuje Gugging152 při psychiatrické léčebně, nyní už to 

existuje samostatně. Je to i v Itálii ve Florencii, tam je Tinaia153 a těch studií je veliká 

spousta a myslím si, že to není špatné, protože se opravdu ukazuje, že ti psychiatričtí 

pacienti jsou ve velké míře nadaní a mají schopnosti tvořit. No a proč by nemohli i když 

nemůžou být sami sobě manažerem, to může být někdo jiný, když to dělá zodpovědně, tak 

jim může pomoci. Dřív to zůstávalo majetkem léčebny nebo se to vůbec nikam nedostalo a 

teď se začínají pořádat výstavy specializované tady na ty tvůrce z psychiatrických léčeben 

a dostává se to i v souvislosti s outsider art na veřejnost i na aukce. Takže myslím si, že to 

špatné není a i to pomůže dostat se těm lidem na veřejnost a lépe se jim žije. Společenský 

efekt je pro ně rozhodně přínosem. Takže tím, že se do toho zapojují i pacienti 

z psychiatrických léčeben, se rozšířil okruh těchto tvůrců. Studií vznikla celá řada, po celé 

Evropě to je všude. Mají své webové stránky a tam to prezentují. Jsou to kreativní, tvořiví 

lidé a některé ty věci jsou úžasné. 

EO: A pokud bych byl zase trošku skeptický, tak ta tvorba je u všech pudová u 

všech autentická a zase záleží na tom, až někdo řekne a určí tohleto, to stojí za to, aby to 

bylo viděno. 

                                                 
151 Přesná adresa je SPACES, Inc., 9053 Soquel Drive, Suite 205, Aptos, CA 95003. 
http://www.spacesarchives.org/ 
152 http://www.gugging.at/en 
153 http://www.latinaia.org 
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PK: Tak ona určitě existuje sociologická, nebo sociologicko-statistická studie, 

kolik z těch psychiatrických pacientů jsou opravdu tvůrčí a jsou schopni delší dobu 

produkovat něco kvalitního. Určitě tam bude nějaký poměr. To neznamená, že když je 

někdo psychiatrický pacient a chytne tužku, tak že to bude geniální. Tak to bude asi stejné 

jako v poměru v normálním životě. Je jich hodně, ale je fakt, že dřív to prostě neexistovalo. 

Teď se vytváří jakási síť, kde se můžou uchytit tady ti lidé, můžou se prezentovat, je o to 

zájem i z té strany veřejnosti, a to si myslím, že je dobře. 

EO: Když byste měl zavzpomínat na osobní setkání s naivními autory, tak… 

PK: Pro mě je ve většině případech to setkání s autory velice příjemné. To dílo, 

které si třeba přivezu, slouží jako suvenýr, jako vzpomínka na setkání s tím člověkem. 

Mám takovou zkušenost, že to jsou v převážné většině, teďka nemluvím vyloženě o 

psychiatrických pacientech, kteří třeba vůbec nemluví, ale setkal jsem se i 

s psychiatrickými pacienty se schizofreniky, ale to neznamená, že když je člověk 

schizofrenik, že se nemůže normálně projevovat, takže v převážné většině, nebo téměř se 

všema se mi podařilo navázat velice těsný kontakt, většinou jsou to vřelí a srdeční lidé. A 

když s nimi člověk najde společný jazyk, což se zrcadlí v zájmu o jejich tvorbu, tak to je 

přínosem pro obě strany. Ve většině případech jsem byl s těmi lidmi co mám zastoupené 

ve sbírce v přímém kontaktu, to znamená, že jsem je navštívil. Ale byly případy, kdy jsem 

s nimi byl pouze v kontaktu písemném, že jsem si s nimi dopisoval a z různých důvodů 

jsem je nenavštívil, většinou z časových důvodů anebo bydleli někde dál, což mě pak třeba 

i mrzelo. Ideální je se s tím člověkem sejít a vidět ho v tom prostředí v jakém žije a zažít 

ho in natura, což samozřejmě kromě jiného také pak vylučuje tu možnost, o které jsme 

hovořili, že to je podvod. Člověk, když je s ním v bezprostředním kontaktu, tak pozná, 

jestli to je přetvářka nebo co to je vlastně za člověka, také lépe pochopí jeho dílo, proč to 

takové je. Takže se mi v mnoha případech podařilo navázat přátelství a k některým 

autorům jsem jezdil pravidelně. Jako například k paní Cecílii Markové do Kyjova, za tou 

jsem jezdil desetiletí pravidelně každý rok a to už je pak téměř takové, jako když se jede k 

rodině. Ale s některými jsem se setkal jenom jednou, nebo dvakrát, anebo jsem si jenom 

dopisoval. 

EO: A vybavíte si jeden silný zážitek ze setkání s konkrétním autorem? 

PK: Vybavuji si jeden pěkný zážitek, týká se pana Jana Labudy, to byl řidič, který 

žil ve Štiavníku u Bytče, od něj mám celou řadu děl, myslím si, že to byl vynikající řezbář 

na pomezí lidového a naivního projevu, on ty své věci polychromoval. Měl takový zvláštní 
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humor. Jednou jsme jeli s kamarádem ze Žiliny na kolech k němu domů do Štiavníku, tam 

měl na kraji domek u potoka. Ťukali jsme, všude bylo zavřeno a pak jsme uslyšeli hlas. On 

byl sám v pokoji, okno měl zavřené, ale přes to okno bylo slyšet, jak se modlí, ale tak 

naléhavě, tak vřele, nebo jak bych to řekl, tak silně. Takový projev náboženského cítění 

jsem u něho nečekal. On byl řidič autobusu, jezdil na lince mezi Žilinou a Olomoucí a 

dokonce mě navštívil párkrát doma. Takže on se modlil, my jsme zůstali stát pod tím 

oknem a čekali jsme, až se domodlí a pak jsme zaťukali a on nás pustil dál. Tak na to si 

vzpomínám. Ale ještě to pak bylo umocněné tím, že vždycky jsem se ptal, co má nového a 

tenkrát měl zrovna hotového krásného svatého Jana Křtitele, kterého jsem si pak na tom 

kole od něj odvážel. Tak v tom spojení, že jsme tam tedy přišli a vypadalo to, že ani není 

doma a pak ta modlitba jeho, to trvalo asi deset minut, nebo možná čtvrt hodiny se tak 

usilovně modlil a to byl sám doma. Tak to ve mě zanechalo hluboký zážitek i pak ve 

spojení ještě s tím svatým Křtitelem, kterého jsme vezli na kole, tak to bylo také pěkné. 

Anebo právě s tím panem Čupcem z Horné Štubně. To byl pekař, který začal vyřezávat až 

po svém odchodu do důchodu. Nejdřív vyřezával do dřeva a pak mu Andrej Rudavský, 

význačný slovenský sochař, doporučil, ať nedělá jenom do dřeva, ale ať to zkusí do 

kamene. Kousek od Horné Štubně byl andezitový lom, to je takový nafialovělý kámen, tak 

on to zkusil a začal dělat překrásné kamenné hlavy. To jen na dokreslení toho, že ti 

výtvarní umělci a vysoké umění mají vliv na tyto autory. Takže k němu jsem chodívával se 

dívat co má nového a jednou tam měl takovou krásnou hlavu, říkal, že to je hlava cikána, 

taková veliká. Já jsem si říkal, jak to ponesu, protože on bydlel daleko od nádraží. Tak to 

hodil do batohu a vezl mi to na mopedu na nádraží a tam se mnou počkal na vlak. To byl 

také krásný zážitek. K tomu nádraží šla taková rozkvetlá jabloňová alej a ještě jsem si 

kromě té hlavy nesl řezbu, myslím, že to byl ukřižovaný Kristus a teď kvetly ty jabloně, 

tak jsem ho tam do té jabloně zavěsil a fotil si to. To si člověk fakt tak živě vybaví, tu 

atmosféru toho dne. Proto také nemám moc rád, když si tu věc vyměním s jiným 

sběratelem, když to není spojené přímo s tím kontaktem, s tou návštěvou. To je takové 

ochuzené právě o ten zážitek. Také jsem pár věcí takto získal, protože už ten člověk nežil, 

nebo jsem se k němu nedostal a zároveň jsem to chtěl, tak jsem něco za něco vyměnil, není 

těch případů mnoho, ale někdy jsem to tak udělal. Ale to už ztrácí takový ten náboj a ten 

vztah k tomu. Jsem rád, že to třeba mám a tak, ale právě že tam už není ten příběh a to 

setkání s tím člověkem, tak to není to, co by to mělo být. 

EO: Vaše oblíbená kategorie je outsider art? 
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PK: Ano. Outsider art také proto, že tam do toho vleze i to, co mám ve sbírce. Ten 

termín je tak široký, že se pod něj vleze i to naivní, i to art brut a nakonec i to lidové. 

EO: Jaký je váš oblíbený autor spadající do této kategorie? 

PK: Tak těch oblíbených autorů mám víc, těžko se říká jenom jeden, mám velice 

rád pana Matěje Čupce, řezbáře co dělal do kamene i do dřeva. No a slovenští řezbáři jako 

kategorie vůbec je má oblíbená oblast. Pan Hankovský z Rychvaldu u Bardějova, nebo pan 

Labuda ze Štiavníku, Štefan Siváň z Babína na Oravě. Tady ti slovenští řezbáři, to je 

oblast, která mi je velice blízká. A hraje tam možná roli i to, že to je spojené s tou 

návštěvou a vůbec s tou krajinou, kde oni žijí a žili. Hraje tam roli více věcí. Je to spojené 

s takovou tou divokostí slovenské přírody a čistotou, kde oni žili. Takže toto mám hodně 

rád. A z těch obrázků mám hodně rád paní Annu Zemánkovou, protože to byla jedna 

z prvních autorek, které jsem navštívil. To setkání bylo velice milé, dokonce jsem s ní 

natočil rozhovor na magnetofon a možná, že tam hraje roli i to, že se narodila také 

v Olomouci, takže to přivítání bylo velice srdečné. Takže z těch kreslířek paní Zemánková 

a paní Marková. 

EO: Preferujete československé, nebo zahraniční autory? 

PK: Tak v podstatě to vyplývá z toho, že jsem se pohyboval hlavně po Česku a 

Slovensku, takže mám ve sbírce zastoupené autory české, slovenské a teďka v poslední 

době jsem byl vícekrát v Itálii, zdálo se mi téměř nemožné navázat vůbec nějaký kontakt 

v cizině, anebo se k nějakému autorovi dostat, ale teď se to párkrát podařilo v té Itálii, 

takže potom ta Itálie, takže pořadí – Česko, Slovensko, Itálie.  

EO:  Mohli se do svazu výtvarných umělců dostat i tito autoři, nebo ne?  

PK: Nemohli. Aspoň teda mám takovou zkušenost. Nevím o nikom, že by byl 

členem svazu výtvarných umělců, anebo že by přes Dílo své věci prodával. Právě naopak a 

je to cesta, jakou jsem se dostal k jednomu autorovi. Kamarád, profesionální výtvarník, byl 

členem komise Díla tady v Olomouci a jednou mi říkal „Představ si, tam byl nějakej 

člověk ze Šumperka, nějakej Zbyněk Semerák…“ no a chtěl dát do komise věci a oni mu 

to vyřadili. Takže jsem se za ním rozjel, seznámil jsem se s ním a opravdu se ukázalo, že to 

je neobyčejně plodný, kvalitní i svébytný a originální tvůrce. Když se pokoušel víceméně 

z existenčních důvodů něco přes Dílo prodat, tak se to nepovedlo, nevzali mu to do 

komise. 

EO: A poslední otázka, jak vidíte budoucnost insitního umění? 



  118 

 

PK: Kdybyste se mě zeptal před deseti, patnácti lety, řekl bych, že zajde tak jako 

tak na úbytě, že to nějakou velkou perspektivu nemá, zejména s tím civilizačním 

rozmachem a že těch lidí bude ubývat a společně s tím i ten zájem o ně. Tak tomu 

v podstatě před těmi patnácti lety v našich podmínkách bylo, ale teď v současnosti si 

myslím, že tady ti tvůrci budou pořád a pokud se podaří udržet i ten trh s těmi díly v 

rozumných rozměrech, tak to spíš vidím pozitivně a optimisticky. A ještě bych řekl, že i to 

profesionální umění se tímto nechá ovlivnit a dojde třeba k takové vzájemné symbióze. Že 

nebude umělec profesionál a umělec outsider, že bude prostě umělec, což už se taky 

víceméně děje. Viz teďka ty bienále Benátky, tam je asi třicet bývalých outsiderů, kteří 

vystupují tady na té scéně, ale vystavují i společně s ostatními umělci. Takže vidím to 

optimisticky. 
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Kopie udělení souhlasu ke zpracování a zpřístupnění osobních a citlivých údajů signovaná 

Pavlem Konečným. 
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Příloha č. 3 – Bulletin INSITA 1 – 6 

Bulletin INSITA, jako jediné světové periodikum věnující se problematice insitního umění, 

je pro současné badatele jedním z hlavních pramenů, který dokáže objasňovat názory 

hlavních teoretiků umění zajímajících se o insitní umění v 60. a 70. letech. Předmětem této 

přílohy je představení koncepce a obsahu všech vydaných Bulletinů INSITA. 

 
Bulletin INSITA 1 

První bulletin vyšel v trojjazyčné mutaci a to ve slovenštině, francouzštině a angličtině. 

Obsahuje fotografie děl insitních umělců a také momentky z výstavy 1. trienále insitného 

umenia, nebo portréty teoretiků umění. První věta Bulletinu INSITA 1, jejímž autorem je 

tehdejší ředitel SNG Ján Hraško zní: „Insitné umenie sa definitívne presadilo.“154 Toto 

optimistické tvrzení můžeme brát jako částečně pravdivé a platné dodnes. Druh umění, 

které insitní umění zastřešuje, se skutečně definitivně prosadilo, alespoň u většiny 

civilizačně vyspělých společností. Ovšem celosvětové prosazení termínu „insitní“ 

ve spojení s neprofesionálním uměním bylo jen zbožným přáním, které se zatím 

nevyplnilo. 

Důvod vzniku potřeby vydávat odbornou publikaci zabývající se problematikou 

insitního umění, popisuje v bulletinu Ján Hraško: „Domnievame sa (…), že v rozpätí 

medzi predchádzajúcim Trienále insitného umenia je žiaduce a pre zbližovanie odborných 

záujmov aj nutné, vytvoriť orgán, pomocou ktorého by sa oznamovali informácie a 

udržiavala organizačná, quasi spolková súvzťažnosť jednotlivcov, krajín a štátov 

participujúcich a spolutvoriacich obsahové jadro Trienále a Sympózia insitného umenia 

v Bratislave.“155 Štefan Tkáč ve svém příspěvku Na začiatok píše: „Bulletin sa má stáť 

tribúnou, úlohou ktorej bude sprostredkovávať poznanie svetového insitného umenia. (…) 

Pravidelnou súčasťou každého čísla bude časť  teoretická, kde sa vo forme článkov a štúdií 

budú verejnosti predkladať riešenia teoretických otázok z rôznych vedných odborov vo 

vzťahu k insitnému umeniu. (…) Bulletin chce pravidelne a aktuálne informovať aj o 

akciách z tejto oblasti a o literatúre vydávanej vo svete. Chceme vyvolať diskusie, aby sme 

mohli prinášať kritické i polemické hlasy.“156   

 Po příspěvku Štefana Tkáče následuje úryvek z knihy Nejskromnější umění, ve 

které Josef Čapek popisuje charakter a způsob vyjadřování neprofesionálních umělců. 

                                                 
154 TKÁČ, Štefan (ed.). Bulletin INSITA 1, s. 3. 
155 Tamtéž. 
156 Tamtéž, s. 9. 
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Artefakty malířů vývěsních štítů vesměs popisuje s obdivem k jejich přirozenosti a 

odlišnosti od akademických malířů a zároveň dodává, že tento obdiv patří vývěsním štítům 

z dob minulých, neboť ty současné, tedy vznikající v době kdy Josef Čapek psal tuto 

knihu, vnímal jako naprosto nepodařené.  

Následují dva příspěvky Miroslava Míčka „Naivní“ maliari a Adolfa Kroupy Malá 

bilancia naivného umenia v českých krajoch a na Slovensku. Ani jeden z autorů nepoužívá 

termín insitní, naopak vždy píší o umění naivním. V době kdy byl vydaný Bulletin INSITA 

1, byl již český historik umění, výtvarný kritik a autor jednoho z příspěvků v bulletinu 

Miroslav Míčko po smrti. Proto následuje za Míčkovým příspěvkem nekrolog, jehož 

autorem je Štefan Tkáč, který v něm mimo jiné píše: „Je až neuveriteľné, ako do poslednej 

chvíle s nevšedným záujmom sledoval našu prácu v oblasti insitného umenia, ktoré si tak 

veľmi obľúbil.“ V této části bulletinu je patrné, jak Štefan Tkáč přistupoval a vnímal 

termín „naivní“ a jak používal termín „insitní“. Tam kde by jiní použili termín „naivní“ jej 

prostě zaměnil za termín „insitní“, přičemž obsah sdělení zůstal nezměněný.  

V bulletinu dále najdeme ohlasy na uspořádání Trienále insitného umenia, 

rekapitulaci předchozích dvou výstav trienále vč. protokolů, čtyři medailonky insitních 

umělců, představení knihy Naivní umění v Československu, jejímiž autory jsou Arsén 

Pohribný a Štefan Tkáč a knihy Die naive Malerei Jugoslawiens od Borise Kelemena. 

V poslední části Bulletinu INSITA 1 se dočteme o přípravě 3. trienále insitného umenia.  

 
Bulletin INSITA 2 

Druhý bulletin je oproti prvnímu sestavený trochu jinak. V předchozím bulletinu 

následovala jazyková mutace hned na konci jednotlivého příspěvku, což pro čtenáře 

znamenalo nutné listování a hledání svého preferovaného jazyka. Bulletin INSITA 2 je 

nově rozdělený do čtyř bloků, kdy každý z nich je napsaný jedním jazykem. Přibyla také 

další jazyková mutace – ruština, která se v bulletinu zařadila na druhé místo. Stejně tak se 

změnilo místo obrazové přílohy. Předtím byl bulletin prokládaný fotografiemi průběžně, 

zde je obrazová příloha zařazena pouze uprostřed. 

Zatímco většina autorů příspěvků publikovaných v tomto bulletinu opět používala 

termín naivní, teoretik umění Ján Okrucký nikoliv. V příspěvku Katalógy dvoch 

francúzských expozícií insitného umenia využívá termín insitní a přidává se tak ke Štefanu 

Tkáčovi a Jánu Hraškovi. Termín je zde aplikovaný zástupným způsobem, jako jej používá 

Štefan Tkáč.  
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V bulletinu následují příspěvky Jeana Dubuffeta - Za čistú tvorbu, Ksaweryho 

Piwocka O jave „iného“ umenia, Štefana Tkáče Prejavy záujmu o insitné umenie, Ignacye 

Witze „Naivní 70“, recenze Pierra Dhainauta Publikácie o svetovom naivnom umení, Jána 

Okruckého Dve monografie o Rousseauovi, dále pak články z výtvarných a estetických 

časopisů a úplně na konci knihy je bibliografie publikací a katalogů o insitním umění 

v letech 1911 až 1961. 

 
Bulletin INSITA 3 

Koncepce třetího bulletinu se od druhého nijak nezměnila. Své příspěvky zde mají Jean 

Cassou Svet naivných maliarov, Matilde Visserová Niektoré spoločenské aspekty naivného 

umenia, Natalia Škarovskaja Majstri naivného realizmu, Ján Okrucký Zbierka insitného 

umenia v Moskve, Cesare Zavattini Taliánskí naivisti, Gunnar Lindqvist Švédské naivné 

umenie, Adolf Kroupa O Aloisovi Beerovi a prvom výbere z jeho diela a Radislav Matuštík 

Insitné umenie Haiti. Teoretik umění, kunsthistorik Radislav Matuštík je tak dalším 

slovenským autorem, který se ve svém textu přiklonil k používání termínu „insitní“. 

V poslední části jazykového bloku najdeme opět kapitolku Z výtvarných časopisů, kde 

jsou publikovány odborné články zaměřené na problematiku insitního umění. Na konci 

knihy je kapitola Bibliografia publikácií a katalógov z rokov 1961-1971.  

 
Bulletin INSITA 4 

Čtvrtý bulletin sestává z ankety, ve které jsou respondenti z řad umělců a spisovatelů 

dotázáni na jejich názor a vztah k insitnímu umění. Autorem úvodu je Štefan Tkáč. 

Odpovídali Michel Butor, J. M. G. Le Clézio, Ján Čajak ml., Jean Dubuffet, Herbert 

Gottschalk, Fero Kráľ, Adolf Kroupa, Reiner Kunze, Vladimír Preclík, Abdul Hamid Raji, 

Konstantin Simonov, Antonio Buero Vallejo, Imro Weiner-Kráľ a Olbram Zoubek. Anketa 

je navíc doplněná esejí Vítězslava Nezvala o Henrim Rousseauovi, fotografiemi některých 

respondentů, obrazovou přílohou zařazenou tentokrát na konci bulletinu.  

 
Bulletin INSITA 5 

V pořadí pátý bulletin je sestavený z úvodu Štefana Tkáče, poté ankety a obrazové přílohy. 

Anketa sestává ze tří otázek, na které odpovídá 32 teoretiků či historiků umění z různých 

zemí světa. Otázky zní: 1. Čo považujete za hlavnú estetickú hodnotu insitného umenia? 2. 

Nachádzate v insitnom umení aj formálnovýtvarné znaky, preň typické, ktoré ho zreteľne 

odlišujú od iných oblastí výtvarnej tvorby? 3. V čom vidíte emotívny účinok tzv. 



  123 

 

„neumetelnosti“ vyjadrovacích prostriedkov insitných umelcov? V poznámce stojí, že 

v důsledku špatně formulované třetí otázky občas došlo ze strany respondentů k špatnému 

pochopení otázky a tím pádem tazatelé nedosáhli vždy kýžené odpovědi. Před úvodem 

bulletinu jsou zařazeny fotografie více než poloviny teoretiků umění odpovídajících na 

výše uvedené otázky. 

 
Bulletin INSITA 6 

Šestý a poslední výtisk Bulletinu INSITA je koncipovaný stejně jako předešlý. Čtyřjazyčná 

mutace textu je rozdělena do jednotlivých jazykových bloků a uprostřed je obrazová 

příloha. Celý bulletin se věnuje výstavě 3. Trienále insitného umenia a svými texty zde 

přispěli – Ján Hraško, Milan Rúfus, Július Lenko, Štefan Tkáč, Andrée Paradisová, Guy 

Selz, Lubomír Linhart, Natalia Škarovskaja, Maria Golaszewska, Árpád Mezei, Radoslav 

Putar, Jiří Mašín, Vasile Savonea, Abdul Hamid Raji, Boris Kelemen, Gert Claussnitzer a 

Adolf Kroupa. Na začátku bulletinu jsou fotografie pořízené právě na výstavě 3. trienále 

insitného umenia. Součástí bulletinu jsou také dva volně vložené listy. Na jednom z nich je 

cizojazyčný formulář pro objednání sborníku sestaveného z teoretických příspěvků na 

sympóziu 2. trienále insitného umenia v roce 1969. Zatímco v případě anglické a 

francouzské jazykové mutace je stanovena cena sborníku na 8 amerických dolarů, tak 

v mutaci německé a ruské zmínka o ceně zcela chybí. Druhý list je výzva ve 

čtyřech jazycích – němčině, španělštině, francouzštině a angličtině. Autor výzvy 

zveřejněný není, součástí textu je pouze adresa Mezinárodného kabinetu insitného umenia 

pri SRN, na kterou se má potencionální odepisující obrátit. Ve výzvě se píše o plánování 4. 

Trienále insitného umenia, pro které by organizátoři rádi získali informace a kontakty na 

insitní umělce, případně teoretiky, nebo galerie zaměřené na insitní umění a to ze zemí 

afrických, asijských, jihoamerických a australských. V úvodu bulletinu píše ředitel SNG 

Ján Hraško o výstavě střeleckých terčů a vývěsních štítů jako o prehistorii insitního 

umění.157 Ale jde v tomto případě skutečně o instní umění? Nevytrácí se z hnací tvořivé 

síly pudovost, která je tak často zmiňovaná, jako jedna z podmínek pro zařazení do 

insitního umění? Dále Ján Hraško pojednává o problematických otázkách insitního umění, 

na které teoretici stále nenašli konsenzus. Jedná se o otázky typu: jaká je poloha a význam 

insitního umění pro společnost a současný stupeň civilizačního vývoje, jak uchopit 

problematiku typologie, jaký je vztah insitního umění k akademickému a lidovému, co je 

                                                 
157 TKÁČ, Štefan (ed.). Bulletin INSITA 6, s. 2. 
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vlastně podstatou insitního umění, atp. Na tyto otázky se organizátoři Trienále snažili 

odpovědět, ale z důvodu krátkého odstupu sestavení Bulletinu INSITA 6 od konání 

Trienále, nemohli autoři říci, zda se to povedlo158. Bulletin INSITA 7, ve kterém mohly být 

tyto teoretické otázky zodpovězeny, byl již zakázaný a další publikace věnující se přímo 

insitnímu umění už před listopadem 1989 nevyšly.  

                                                 
158 Tamtéž, s. 1-2. 
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Příloha č. 4 - Soupis výstavní činnosti SNG 1960 – 1992  

Jedná se soupis výstav, na kterých byla vystavená díla insitních umělců. Od roku 1976 do 

roku 1989 byla insitní tvorba prezentovaná na výstavách lidového, nebo neprofesionálního 

umění. Četnost výstav má určitou výpovědní hodnotu o tom, jak SNG projevovala zájem o 

neprofesionální umění a zda byl onen zájem konstantní, nebo se v určitém období lišil.  

 
1964 - Naivné umenie v Československu, B., január – február, komisár: Š. Tkáč 
1966 - 1. trienále insitného umenia, B., Dom kultúry, august – október, komisár: Š.Tkáč 
1968 - Ondrej Šteberl, insitný maliar, B., január - jún, komisár: Š. Tkáč 
1969 - 2. trienále insitného umenia, B., Hrad, september - december, komisár: Š. Tkáč; 
Elementy tvorivosti, Výtvarná tvorivosť detí. Kresby Juraja Putnu. Psychická zmena a 
výtvarný prejav. Kmeňové umenie Oceánie a Afriky. Ľudové výtvarné umenie na 
Slovensku., B., september - december, komisár: Š. Tkáč 
1970 - Elementy tvorivosti, Brno, Dum umění, apríl - máj, komisár: Š. Tkáč; Naivi ´70, 
Medzinárodná výstava insitného umenia, Zagreb, Umjetnički paviljon, júl - september, 
komisár čs. časti: E. Tkáč 
1972 - Juraj Lauko, Budapešť, Čs. kultúrne stredisko, január - február, spoluusp.: Správa 
pre kultúrne styky so zahraničím, Bratislava, komisár: Š. Tkáč; Československé insitné 
umenie, Bagdad, Československé kultúrne stredisko, január, spoluusp.: Správa čs. 
kultúrnych stredísk v zahraničí, Praha, komisár: Š. Tkáč; 3. trienále insitného umenia, B., 
Dom umenia, september - október, spoluusp.: Československá komisia pre spoluprácu s 
UNESCO, Praha, komisári: J. Hraško, Š. Tkáč; Ivan Rabuzin, B., Dom umenia, september 
- október, komisár: B. Kelemen; Juraj Lauka – maľby, Sarvas (Maďarsko), november, 
komisár: Š. Tkáč; Výber z 3. trienále insitného umenia, Humlabaek (Dánsko), Museum 
Louisiana, december 1972 - január 1973, komisár: Š. Tkáč 
1973 - Výber z III. trienále insitného umenia, Oslo, január, spoluusp.: Museum Louisiana, 
Humlabaek (Dánsko), komisár: Š. Tkáč; Výber z III. trienále insitného umenia, Helsinki, 
február, spoluusp.: Museum Louisiana, Humlabaek (Dánsko), komisár: Š. Tkáč 
1976 - Odbojové tradície v neprofesionálnem výtvarnom umení, Zvolen, Zámok, 
september - október, komisárky: K. Čierna, Z. Galambošová, plagát, katalóg; Odbojové 
tradície v neprofesionálnem výtvarnom umení, Považská Bystrica, Dom kultúry ROH, 
december, komisárka: Z. Galambošová 
1977 - Slovenské ľudové umenie, Zvolen, Zámok, august - október, spoluusp.: Slovenské 
národné múzeum, Martin, Komisári: Z. Galambošová, M. Turzovát; Ľudové hračky na 
Slovensku, B., Výstavná sieň ZSVU, september, komisárka: M. Teluchová 
1979 - Ondrej Šteberl – obrazy, Brno, Dum umění města Brno, december 1979 - január 
1980, komisár: Š. Tkáč 
1983 - Výstava ľudových umeleckých výrobkov ÚĽUV, Bratislava, Zo súťaže k 35.  výročiu 
Februárového víťazstva československého ľudu, Zvolen, Zámok, február - marec, 
spoluusp.: ÚĽUV, Bratislava, Vlastivedné múzeum, Zvolen, komisár: V. Holubár 
1985 - Súčasný neprofesionálny výtvarný prejav na Slovensku, Zvolen, november 1985 - 
jún 1986, komisárka: K. Čierna 
1986 - Súčasný neprofesionálny výtvarný prejav na Slovensku, Dolný Kubín, Oravská 
galéria, september - december, komisárka: K. Čierna 
1989 – Indické ľudové umenie, B., apríl – máj, spoluusp.: MK SSR a Ministerstvo textilu 
Indickej republiky, komisárka: A. Schrammová 
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1990 – Rudolf Dzurko. Sny rómskeho výtvarníka, B. máj – jún, spoluusp.: SNM Bratislava 
a Výbor Matice slovenskej v Bratislave, komisárka: K. Čierna 
1992 – Štefan Siváň – Ondrej Šteberl, B. marec – apríl, Zvolen apríl -máj, Dunajská Streda 
september - október, spoluusp.: Oravská galéria v Dolnom Kubíně, komisárky: E. 
Luptáková a K. Čierna; Návraty k insite, B. júl – september, komisárky: Z. Kostrová a K. 
Čierna159 
 

V roce 1972 otevřela SNG celkem 45 výstav, což byl nejvyšší počet za období 
1960 – 1989. Toto číslo bylo překonáno až po sametové revoluci, když v roce 1991 
otevřela SNG celkem 46 a v roce 1992 dokonce 60 výstav. 
 
 
  

                                                 
159 BAJCUROVÁ, Katarína a kol. 60 rokov otvorené, s. 191 – 224. 
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Příloha č. 5 - Československá bibliografie insitního umění 

Jedná se o neúplný chronologicky řazený seznam literatury obsahově se vztahující k 
výše řešené problematice. Hlavními jazyky uvedené literatury jsou čeština a slovenština. 
 
1920 - ČAPEK, Josef. Nejskromnější umění. Praha: Aventinum, 1920. 68 s.  
1937 - ČAPEK, Josef. Alois Beer: kresby. [Katalog výstavy], Praha: Umělecká beseda, 
1937. 
ROUSSEAU, Henri a NEZVAL, Vítězslav. Henri Rousseau. Praha: S.V.U. Mánes, 1937. 
34 s. 
1946 - NIKODÉM, Viktor. Primitiv Schmidtová Natalie, [Katalog výstavy], Praha: 
Umělecká beseda, 1946. 3 s. 
1948 - UHDE, Wilhelm. Cesta k umění: od Bismarcka k Picassovi. Praha: Nová osvěta, 
1948. 211 s.  
1962 - ČAPEK, Josef. Nejskromnější umění; Málo o mnohém. Praha: Československý 
spisovatel, 1962. 140 s.  
TKÁČ, Štefan. Amatérske výtvarníctvo na Slovensku. Praha: Svaz čs. výtvarných umělců, 
1962, 24 s. 
1963 - LIPPAN, Miloš a kol. Umenie prostých rúk. Banská Bystrica: Stredoslov. vydav., 
1963. 65 s.  
EFFENBERGER, Vratislav. Henri Rousseau. Praha: SNKLU, 1963. 67 s.  
Naivní umění v Československu. [Katalog výstavy], Brno: Dům umění města Brna, 1963. 
1964 - Naivní umění v Československu. [Katalog výstavy], Praha: Národní galerie, 1964. 
20 s. 
BIHALJI-MERIN, Oto. Naivné umenie v Juhoslávii. Bratislava: Slov. vydav. krásnej lit., 
1964. 200 s. 
1965 - BIHALJI-MERIN, Oto. Krsto Hegedušić. Praha: SNKLU, 1965. 29 s.  
TKÁČ, Štefan. Anna Ličková. [Katalog výstavy], Žilina: Dom odborov, 1965. 
Kriška, Juraj (ed.). Juraj Lauko: Rok Slovákov na rovine v Maďarsku. [Katalóg výstavy], 
Bratislava: Dielo, 1965. 28 s. 
TKÁČ, Štefan. Maliari z Kovačice. Z tvorby Slovákov žijúcich v Juhoslávii. Bratislava: 
Dielo, 1965. 
1966 - MRÁZOVÁ-SCHUSTEROVÁ, Marcela. Plastiky. [Katalog výstavy], Hradec 
Králové: Kraj. galerie, 1966. 19 s. 
PLESSINGEROVÁ, Alena. Současní lidoví řezbáři: Pavol Bavlna - Josef Chvála. 
[Katalog výstavy], Praha: Národní muzeum, 1966. 21 s. 
TKÁČ, Štefan. Slovenské insitné umenie. Bratislava: SFVU, 1966. 65 s. 
TKÁČ, Štefan (ed.). 1. trienále insitného umenia. [Katalog výstavy], Bratislava: Osvetový 
ústav, 1966. 198 s. 
1967 - POHRIBNÝ, Arsén a TKÁČ, Štefan. Naivní umění v Československu. Praha: 
NČSVU, 1967. 67 s. 
1968 - POHRIBNÝ, Arsén. Rusalka vystupující z tůně: naivní a fantaskní obrazy z Čech a 
Moravy 1964-1968. [Katalog výstavy] Brno: Dům umění, 1968. 
TKÁČ, Štefan. Ondrej Šteberl – insitný maliar. [Katalog výstavy], Bratislava: SNG, 1968. 
1969 - TKÁČ, Štefan. Svetové insitné umenie. Bratislava: Pallas, 1969. 93 s.  
TKÁČ, Štefan (ed.). 2. trienále insitného umenia. [Katalog výstavy], Bratislava: SNG, 
1969. 350 s. 
POHRIBNÝ, Arsén. (ed.) Bosé nožky – Poezie a próza českých naivistů. Praha: Mladá 
fronta, 1969. 164 s. 
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KRIŠKA, Fedor. História slovenského národa v obrazoch Juraja Lauku. Bratislava: 
Mestská galeria, 1969. 24 s. 
RYKR, Václav. Naivní umění z Čech a Moravy. [Katalog výstavy], Litoměřice, Galerie 
výtvarného umění 1969. 
1970 - BEER, Alois, MICHL, Karel (ed.) a SKŘEČEK, Rudolf (ed.). Lituji, že nejsem 
básník... Praha: Odeon, 1970. 290 s. 
1971 - TKÁČ, Štefan (ed.). : Insita 1 – Bulletin insitného umenia. Bratislava: Obzor 1971. 
TKÁČ, Štefan (ed.). Insita 2 – Bulletin insitného umenia. Bratislava: Obzor, 1971. 210 s. 
1972 - TKÁČ, Štefan (ed.). Insita 3 – Bulletin insitného umenia. Bratislava: Obzor, 1972. 
163 s. 
TKÁČ, Štefan (ed.). Insita 4 – bulletin insitného umenia. Bratislava: Obzor, 1972. 127 s. 
TKÁČ, Štefan (ed.). Insita 5 – Bulletin insitného umenia. Bratislava: Obzor, 1972. 190 s. 
TKÁČ, Štefan (ed.). Galéria 2 : Zborkík referátov a diskusných príspevkov z 1. a 2. 
medzinárodného sympózia o insitnom umení 66-69. Bratislava: Obzor, 1972. 356 s. 
TKÁČ, Štefan (ed.). 3. trienále insitného umenia. [Katalog výstavy], Bratislava: SNG, 
1972. 
1973 - TKÁČ, Štefan (ed.) Insita 6 – Bulletin insitného umenia. Bratislava: Obzor, 1973. 
210 s. 
Láska, práce, život: Výstava naivního umění. [Katalog výstavy], Teplice: Oblastní 
vlastivědné muzeum, 1973. 7 s. 
DOLEJŠ, Jiří. Realita a fantasie v dílech naivních výtvarníků ze sbírky Litoměřické 
galerie. [Katalog výstavy], Litoměřice: Galerie výtvarného umění, 1973. 10 s. 
1976 - ŠEFRED, Ján (ed.). Ars Populi: Bulletin Slovenskej národnej galérie. 1(7). 
Bratislava: Obzor, 1976. 93 s. 
1983 - PIJOÁN, José. Dějiny umění: 9. 1. vyd. Praha: Odeon, 1983, 334 s. 
DOLEJŠ, Jiří a HORNÍČEK, Miroslav. Naivisté. Praha: Panorama, 1983. 15 listů. 
1985 - ČIERNA, Katarína (ed.). Ars Populi: Bulletin Slovenskej národnej galérie. 2(8). 
Bratislava: SNG, 1985. 232 s. 
1986 - MATYÁŠOVÁ, Eva. Naivní malířství. Praha: Odeon, 1986. 71 s. 
1987 – ČIERNA, Katarína (ed.). Ars Populi: Bulletin Slovenskej národnej galérie. 3(9). 
Bratislava: SNG, 1987. 139 s. 
DOLEJŠ, Jiří. Expozice naivní malby a plastiky ČSR: Severočeská galerie výtvarného 
umění v Litoměřicích. 2. vyd. [Katalog výstavy], Litoměřice: Severočeská galerie VU, 
1987.  
1992 - ČIERNA, Katarína (ed.) a Kostrová, Zita (ed.). Návraty k insite: insitné umenie zo 
zbierok SNG: pocta Štefanovi Tkáčovi (1931-1989). [katalog výstavy], Bratislava: SNG, 
1992. 87 s. ISBN 80-85188-30-9. 
SIVÁŇ, Štefan, ČIERNA, Katarína a ĽUPTÁKOVÁ, Eva. Štefan Siváň, Ondrej Šteberl. 
[Katalog výstavy], Bratislava: SNG, 1992. ISBN 80-85188-22-8. 
DOLEJŠ, Jiří. Naivní umění: ze sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v 
Litoměřicích: Galerie výtvarného umění v Hodoníně, srpen - září 1992. Hodonín: Galerie 
výtvarného umění, 1992. 23 s. ISBN 80-85015-16-1. 
1994 - ČIERNA, Katarína a kol. INSITA '94 : Medzinárodná prehliadka insitného umenia 
pod záštitou UNESCO. [katalog výstavy], Bratislava: SNG, 1994. 311 s. ISBN 80-85188-
47-3. 
1997 - ČIERNA, Katarína a kol. Insita '97: 5. trienále insitného umenia. [katalog výstavy], 
Bratislava: SNG, 1997. 284 s. ISBN 80-85188-96-1. 
1998 – SOBOTKA, Richard. Insitní tvůrce nebo profesionální řemeslník?. In: Umění a 
řemesla. Čtvrtletník pro kulturu prostředí. Praha: Sdružení Umění a řemesla 39, č. 3, 1998. 
s. 67. 
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2000 - ČIERNA, Katarína a kol. Insita 2000: 6. trienále insitného umenia. [katalog 
výstavy], Bratislava: SNG, 2000. 131 s. ISBN 80-8059-040-0. 
WINTER, Tomáš. Primitivové, děti, šílenci a média. K recepci umění přírodních národů a 
příbuzných projevů v Čechách třicátých let. In: Umění 48, č. 6, 2000. s. 435-452. 
2001 - KONEČNÝ, Pavel a kol. Umělci čistého srdce: naivní a lidové umění: sbírka Pavla 
Konečného. Velehrad: Ottobre 12, 2001. 112 s. ISBN 80-86528-06-5. 
DZURKO, Rudolf a LÁZNIČKOVÁ, Ilona (ed.). Rudolf Dzurko. Brno: Muzeum romské 
kultury, 2001. 18 s. ISBN 80-902476-6-0. 
2002 - JIRÁČEK, Antonín. Zrcadlo srdce, zrcadlo duše: výběr z české insitní tvorby. V 
Chebu: Státní galerie výtvarného umění v Chebu, 2002. 106 s. ISBN 80-85016-51-6. 
DZURKO, Rudolf a kol. Rudolf Dzurko – Já nedělám umění. Praha: Arbor vitae, 2002. 
191 s. ISBN 80-86300-25-0. 
2004 - ČIERNA, Katarína a kol. Insita '04: 7. trienále insitného umenia. [katalog výstavy], 
Bratislava: Slovenská národná galéria, 2004. 142 s. ISBN 80-8059-086-9. 
STABENOW, Cornelia. Henri Rousseau: 1844-1910. Praha: Slovart, 2004. 96 s. ISBN 80-
7209-518-8. 
2005 – BARAN, Ludvík. Lidové a insitní umění. In: Hlasy muzea ve Frenštátě pod 
Radhoštem. Vlastivědný časopis muzea. Frenštát pod Radhoštěm: Muzejní a vlastivědná 
společnost 22, č. 1-4, 2005. s. 16-20. 
2006 - SCHMIDTOVÁ, Natalie, ŠIMKOVÁ, Anežka (ed.) a POHRIBNÝ, Arsén. Já su 
stěhovavý pták – Natálie Maslikova-Schmidtová (1895-1981). Olomouc: Muzeum umění 
Olomouc, 2006. 152 s. ISBN 80-85227-79-7. 
KOLLÁR, Anton. Naivní malířka Natálie Schmidtová: vzpomínky sběratele naivního 
umění. Brno: CERM, 2006. 23 s. ISBN 80-7204-424-9. 
2007 - ČIERNA, Katarína a kol. Insita: 8. trienále insitného umenia. [katalog výstavy], 
Bratislava: Slovenská národná galéria, 2007. 150 s. ISBN 978-80-8059-125-0. 
KOLLÁR, Anton. Jak jsem sbíral a poznával naivní umění. Brno: Albert, 2007. 342 s. 
ISBN 978-80-7326-109-2. 
2008 - KONEČNÝ, Pavel (ed.) a kol. Umělci čistého srdce II: pocta Anně Zemánkové. 
Olomouc: Národní památkový ústav, 2008. 126 s. ISBN 978-80-86570-14-3. 
MARKOVÁ, Cecilie a kol. Cecilie Marková – Podobenství duší. Litoměřice: Severočeská 
galerie výtvarného umění, Praha 2008. 91 s. ISBN: 978-80-85090-81-9. 
2009 - ŠTÍBR, Jan a kol. Poklady - Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích. 
Litoměřice: Severočeská galerie výtvarného umění, 2009. 94 s. ISBN 978-80-85090-99-4. 
2010 - ČIERNA, Katarína a kol. Insita 2010: 9. ročník trienále insitného umenia. [katalog 
výstavy], Bratislava: SNG, 2010. 192 s. ISBN 978-80-8059-150-2. 
2012 - SKÁLA, František a kol. Outsider art: sbírka Pavla Konečného. [katalog výstavy], 
Praha: Muzeum Montanelli, 2012. 10 s. ISBN 978-80-905168-2-3. 
KŘIVÁNEK, Karel. Insitní umělci Slovácka: Emilie Zárubová. Malovaný kraj. 
Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka. 48, č. 2, 2012, s. 18-19. 
KŘIVÁNEK, Karel. Insitní umělci Slovácka: Alžběta Landsfeldová. Malovaný kraj. 
Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka. 48, č. 3, 2012, s. 21. 
KŘIVÁNEK, Karel. Insitní umělci Slovácka: Antonín Černý. Malovaný kraj. Národopisný 
a vlastivědný časopis Slovácka. 48, č. 5, 2012, s. 17. 
2013 – ČIERNA, Katarína a TAMÁSOVÁ, Alexandra. Medzi selankou a drámou. Príbeh 
zbierky insitného umenia v SNG. Bratislava: SNG, 2013. 143 s. ISBN 978-80-8059-173-1. 
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Příloha č. 6 – Plakáty výstav SNG 

 

 
 
Plakát č. 1 – Naivné umenie v Českoslovesnku (1964), zdroj: archiv SNG. 
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Plakát č. 2 – 1. trienále insitného umenia (1966), zdroj: archiv SNG. 
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Plakát č. 3 – 2. trienále insitného umenia (1969), zdroj: archiv SNG. 
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Plakát č. 4 – 3. trienále insitného umenia (1972), zdroj: archiv SNG. 
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Plakát č. 5 – Putovní výstava – výběr ze 3. trienále insitného umenia (1972-1973), zdroj: 
archiv SNG. 
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Plakát č. 6 – Odbojové tradície v neprofesionálnom výtvarnom umeni (1976), zdroj: archiv 
SNG. 
  



  136 

 

 
 
Plakát č. 7 – Súčasný neprofesionálny výtvarný prejav na Slovensku, zdroj: archiv SNG. 
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Plakát č. 8 – Návraty k insite (1992), zdroj: archiv SNG. 


