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ZÁKLADNÝ LOGOTYP A 

Základný logotyp A tvorí nápis 
GAŠPARÍK s dovetkom, rokom 
založenia spoločnosti a grafickým 
prvkom sekáčika na mäso v tvare 
písmena G
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Výstava Vnútorné krajiny predstavuje tvorbu sedemnástich slovenských autoriek 
a autorov tzv. art brut – umenia v surovom stave. Pod termínom art brut rozu- 
mieme tvorbu talentovaných umelkýň a umelcov bez výtvarného vzdelania,  
ktorí tvoria mimo oficiálnych umeleckých štruktúr a tradície, len z vnútornej po-
treby. Často sú to ľudia žijúci s mentálnym postihnutím, psychickou poruchou 
alebo iným zdravotným či sociálnym znevýhodnením. 

Pomenovanie art brut zaviedol v 40. rokoch 20. storočia francúzsky maliar 
Jean Dubuffet, ktorý bol jeho nadšeným zberateľom a propagátorom; považoval 
dokonca „surové“ umenie za vitálnejšie a inšpiratívnejšie než „kultúrne“ umenie. 
Argumentoval tým, že zatiaľ čo profesionálni umelci a umelkyne túžia po úspe-
chu a uznaní, autori a autorky art brut tvoria výlučne z vlastných pohnútok. Hoci 
Dubuffetovo programové odmietanie „kultúry“ a vyzdvihovanie „asociálnych“  
a „nenormálnych“ kvalít sa dá hodnotiť ako romantická salónna revolta, nemož-
no mu uprieť veľkú zásluhu – ukázal totiž, že aj sociálne či zdravotne znevýhod-
nený človek bez výtvarného vzdelania môže byť plnohodnotným umelcom. 

Dubuffet nebol prvý, koho zaujali výtvory neprofesionálov. Mnohí moderní 
umelci na začiatku 20. storočia sa chceli oslobodiť od akademickej tradície  
a hľadali „pôvodný“ prameň tvorivosti v umení prírodných národov, detí alebo 
ľudí so psychickými poruchami. Hľadali a nachádzali u nich slobodné, autentické 
narábanie so základnými výrazovými prostriedkami: farbou, kompozíciou a výra-
zom. Modernisti však tieto skupiny ľudí nevnímali ako rovnocenných partnerov  
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a partnerky, ale ako zdroje inšpirácie pre svoju vlastnú tvorbu, ktorej cieľom bolo 
prekonať „staré“ formy a nastoliť „nové“ umenie. Vo vlastnej sfére art brut pritom 
nemôžeme hovoriť o vývoji v zmysle „prekonávania predošlého“ – túžba po mo- 
dernosti, spoločenskej aktuálnosti či originalite je týmto autorkám a autorom 
cudzia. Tvoria protiváhu „vysokému“ umeniu, ktoré sa pre svoju konceptualizáciu 
a kontextualizáciu často vzďaľuje širšiemu publiku mimo umeleckého prostredia. 
Dubuffetov prínos spočíva najmä v tom, že vnímal autorov a autorky art brut nie 
ako exotickú zaujímavosť, ale ako svojbytné tvorivé subjekty. 

Platí to, najmä ak chápeme umelecký talent primárne ako schopnosť vizua- 
lizovať svoje vnútorné prežívanie – hľadať a nachádzať formu, ktorá s použitím 
minimálnych prostriedkov s maximálnou presnosťou vyjadrí duševný obsah, 
nevyjadriteľný žiadnym iným jazykom.

Názov Vnútorné krajiny napovedá, že prezentované diela sú naliehavými vý- 
poveďami o sebe – svojho druhu „autoportrétmi“ alebo obrazmi „vnútorných kra-
jín“. Často znázorňujú myšlienky, predstavy a emócie, ktoré sa v reálnom svete 
nemôžu zhmotniť, či už ide o nenaplnené túžby, alebo, naopak, obavy. Sú dôka-
zom, že aj človek bez umeleckého vzdelania môže byť zrelým autorom či autor- 
kou s vlastným programom, preferovanými témami a technikami.
 „V mojom meste nebude divákov; už nič než herci. Už žiadna kultúra, teda žiadny 
pohľad. Už žiadne divadlo – divadlo, v ktorom sa začína oddeľovanie hľadiska od 
javiska. V mojom meste budú všetci na javisku.“ (Jean Dubuffet, 1968)
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Pavol Butkovský (1956)

„Volám sa Pavol Butkovský a pochádzam z Michalo- 
viec, z rodiny lekára. Mám dvoch bratov a jednu sestru. 
Som jedným z najstarších klientov Integry, o. z., ktorá 
bola založená v roku 1994. Som rozvedený už vyše 22 
rokov a 22 rokov som aj na invalidnom dôchodku. Mám 
dve deti, syna a dcéru. S manželkou sme žili spolu asi 
15 rokov a potom sa so mnou rozviedla, pretože som 
pil a stal som sa závislým od alkoholu. Mal som veľmi 
dobrú prácu, manželku, ktorá mi vždy odpustila, a moje 
sľuby, že prestanem piť, ostali len sľubmi. Ako to býva,  
s krčahom sa po vodu chodí, dokiaľ sa nerozbije. 
Manželka bola na kúpeľnej liečbe a nám vykradli byt. 
Manželka sa s deťmi odsťahovala do Prievidze a ja som 
ostal sám. Mal som prácu, kde sme mali prístup k alko-
holu, robil som inventúry. Okrem soboty a nedele som 
mal vždy vypité. Ak človek stratí rodinu, stratí všetko, 
nemá nič. Život sa mi nevydaril, najprv som nedokončil 
vysokú školu a cítil som, že sa mi zrútil svet. Dostal 
som sa do hlbokých depresií, myslel som na to, ako 

sa zmárniť. Našťastie som sa zamestnal ako skladový robotník, práca ma v podstate bavi-
la, lebo tam som nemohol piť. Neobviňujem nikoho, nikto ma nenútil piť, ale aké škody som 
napáchal svojím pitím, to sa nedá vyčísliť. Najhoršie na tom je, že pred dvoma rokmi moju 
bývalú manželku operovali, mala zhubný nádor v hlave. Dnes je ochrnutá na polovičke tela, 
nikdy nebude chodiť. Aj môj syn trpel, lebo ho v škole šikanovali, ani ju nedokončil. Dnes si 
toto všetko uvedomujem a veľmi to ľutujem, deti mi odpustili, ale či aj ich mama, to neviem...
Dvadsať rokov som žil s otcom, bol to veľmi dobrý človek, ktorý mi veľa odpustil, a keď som 
bol hospitalizovaný, vždy ma prišiel navštíviť. Potom som sa o neho staral až do jeho smrti. 
Následne som nastúpil do zariadenia podporovaného bývania Integra, o. z. Zmenil som sa, 
prestal som piť, žijem v komunite a snažím sa zabudnúť na tmavú minulosť, s ktorou sa musím 
vyrovnať, lebo keby som na ňu myslel, tak asi zošaliem. Veľa sa modlím, chodím do kostola  
a učím sa prijímať ľudí takých, akí sú, a snažím sa byť užitočný, mám prácu, ktorá ma baví. 
Našiel som zmysel života v Bohu, ktorý predstavuje pravú lásku, ktorá človeka neopustí,  
a odpustí všetko. Teší ma, že som sa vplyvom viery a práce zmenil a už nikdy by som sa nechcel 
dať na staré cesty, keď som tápal v tme a nevedel som, kam patrím. Dnes to už viem.
Mám rád šport, obzvlášť futbal, hudbu, rád navštevujem kultúrne podujatia, mám rád ženy 
a mám zmysel pre humor. Najviac ma teší, keď urobím niekomu radosť a odmenou je úsmev. 
Nemám rád falošných ľudí, pretvarovanie sa, keď niekto klame, a špenát.
Kresliť som začal pred 15 rokmi. Zo začiatku som nevedel, čo mám robiť. Zobral som si pa-
pier a začal vytvárať čísla, ktoré som potom spájal a vyfarboval. Videl som rôzne geomet-
rické tvary. Potom som napísal hocijaké meno, upravoval som to a spájal. Kreslím preto,  
lebo ma to baví a zabúdam na to všetko zlé, čo ma v živote postihlo, dáva mi to pocit,  
že nie som zbytočný. Farby používam svetlé, lebo sú symbolom nádeje na lepší život a bu- 
dúcnosť.
Moje kresby sú všetky o láske k Bohu, prírode, otcovi a o láske, ktorú ľudia odmietli (o božej 
láske). Farby znázorňujú, ako by mala vyzerať príroda, ktorú Boh stvoril, ktorá je čistá. Modrá – 
oceán, zelená – príroda, žltá – ľudia, červená – boj za čistotu prírody. Jednotlivé tvary a farby 
predstavujú vesmír a planétu Zem, ktorú treba zachrániť, ale jeden človek ju nezachráni.“
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Romana Danielová (1987)

S Romanou Danielovou sme nemali možnosť sa osobne stretnúť, keďže žije v sociálnej 
izolácii bez adresy trvalého bydliska či telefónneho čísla. Jej práce (kresby) nám boli 
zaslané zo psychiatrickej nemocnice v Hronovciach, kde bola v minulosti hospitalizo-
vaná. Danielovej tvorba nás oslovila natoľko, že sme sa rozhodli jedno z jej diel použiť 
ako motív na všetkých tlačových materiáloch k výstave vrátane obálky tohto katalógu. 
Jej „psychedelické” tváre s uhrančivým výrazom sú kombináciou viacerých techník (ceru-
za, suchý pastel, pastelky), ktoré autorka kombinuje s neuveriteľnou ľahkosťou a nenúte-
nosťou. Každá jej hlava predstavuje priam erupciu nápadov, či už hovoríme o farebných 
kombináciách, zvláštnych tvaroch a prvkoch, alebo o zvláštnej deformácii čŕt. Môžeme sa 
len domnievať, či predlohou týchto „portrétov” boli reálne osoby, nadprirodzené bytosti 
z iných svetov, alebo vlastné duševné stavy. V každom prípade ide o tvorbu obdivuhodne 
autentickú, kvalitnú a inšpiratívnu.   

AT
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Peter Galát (1969)

Práce Petra Galáta predstavujú dobrý príklad toho, ako aj s minimom vyjadrovacích pros-
triedkov môže vzniknúť expresívne, pôsobivé dielo. Autor opakovaním takmer totožných 
pohybov ruky (ťahov) vypĺňa celú plochu papiera farebnými voskovými pastelmi. Rozdiel 
medzi jednotlivými kresbami spočíva v použitých farbách a v striedaní smeru „čarbania“. 
Napriek nepochybnej neúmyselnosti a autorovej neznalosti dejín umenia by sme mohli 
prístup Petra Galáta označiť ako abstraktný expresionizmus. Kresby reprezentujú vedo- 
mie, ktoré nie je ukotvené v lineárnych systémoch ako jazyk (alebo pravidlá perspektívy 
či kompozície); vedomie, ktoré nevníma svoje „JA“ ako oddelené od zvyšku sveta; vedo- 
mie, ktoré nemyslí na minulosť a neplánuje budúcnosť, ale pre ktoré je život tokom večne 
prítomných okamihov. 

AT

Farby I., 2018



Farby II., 2018
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Ľubomír Chabada (1966)

Kresliť začal ako osemnásťročný v rodnom meste 
Pezinku, učil ho starší brat. Autorovými najobľúbenej- 
šími námetmi sú (historické) lode a more. Jeho kres- 
by sú bohato prepracované, s citom pre detail a prácu  
s farbami. Lode na Chabadových obrazoch sú ako 
čarovné koráby, akými sa plavili rozprávkoví hrdino- 
via do neznámych kútov sveta. Môžu reprezentovať 
túžbu po slobode, snahu odpútať sa od pevných bre-
hov, vyraziť za dobrodružstvom. Na druhej strane mo- 
tív lode sa spája aj s negatívnym obsahom – strachom  
z neznámeho, úzkosťou z nekonečnosti a nepozna- 
teľnosti univerza. Všeci poznáme mýtus o bludnom  
Holanďanovi, ktorý sa plaví po moriach bez nádeje 
na konečné zakotvenie. Počas sympózia v Schaub-
marovom mlyne si Ľubomír osvojil techniku linorytu, 
ktorá sa mu zapáčila, a odvtedy sa jej venuje. Keďže 
je náruživý fajčiar, najväčšiu radosť mu robí cigareta, 
resp. dobrá fajka. Žije v DSS Zavar a nemá rád po-
lievky.

AT

Modrá loď, 2016
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Ivana Kamenská (1995)

Ivana Kamenská je mladá autorka, ktorá sa ukazuje 
ako otvorená novým podnetom a tvorivým dobro- 
družstvám. Počas sympózia všetkých prekvapila per-
formanciou/maľbou s použitím modrej dymovnice 
(na podnet lektora Martina Kochana a v spolupráci 
s ním). Ivana má veľmi rada zvieratá, ktoré sa často 
stávajú námetom jej diel (najmä kresieb). Zvyčajne 
ide o zobrazenie vzťahu medzi človekom a zvieraťom 
(napríklad koňom – autorka okrem iného rada jazdí 
na koni). Ďalším zdrojom inšpirácie sú obľúbené 
seriály, hry a piesne. Každé dielo ukrýva konkrétny 
príbeh. Portréty ľudí sa vyznačujú schematickou, 
zjednodušenou fyziognómiou, ktorá je vyvážená 
výrazným gestickým rukopisom, originálnym tvaro-
slovím a citom pre farebné kombinácie a kompozíciu. 

AT

Black Fenix, 11. 9. 2017
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Kristína Kozáková (1984)

„Som mladá žena hľadajúca tú správnu cestu životom. Zažila som dobré aj horšie časy, 
no snažím sa z minulosti poučiť, učiť sa z vlastných aj cudzích chýb, ale hľadieť a dúfať  
v šťastnú budúcnosť.
Na svete ma teší krása prírody, dobrá hudba a kniha, chutné jedlo z kuchyne mojej mamky,  
správni ľudia nablízku, tí skutoční priatelia, rodina, o ktorú sa môžem oprieť, cestovanie. 
Nemám rada hlúposť a ľudskú aroganciu. Maľovať som začala v Dennom centre duševné-
ho zdravia v Košiciach asi pred desiatimi rokmi. Za šestnásť rokov existencie neziskových 
organizácií Facilitas a Praemium-Permansio v Košiciach sa tu vystriedalo mnoho artete- 
rapeutov, insitných umelcov, umelcov tvorby art brut. Spomeniem mená ako Ladislav  
(Laco) Tverďák, Martin Olejár, Eva Gavulová, Darina Mikulová, ktorí mi radili ľudsky aj 
umelecky. Ich cenné výtvarné rady či povzbudenie mi veľakrát pomohli v tvorivej práci. Ak- 
reditovanou arteterapeutkou zariadenia je Monika Piliarová, ktorá je zároveň jeho riaditeľ- 
kou. Po absolvovaní magisterského vysokoškolského štúdia na Katolíckej univerzite  
v Ružomberku s pobočkou v Košiciach som sa stala sociálnou pracovníčkou v tejto orga-
nizácii.
Prečo som začala kresliť?
Odmalička sa mi výtvarne venovala mamka. Tá zdedila výtvarné nadanie po mojej babke, 
ktorá mala obrovský talent. Babka mala skončenú iba meštiansku školu v Prešove. Ako 
samouk, respektíve insitná umelkyňa, maľovala olejové obrazy, akvarely, ilustrovala kro-
niky, maľovala plachty na oltáre do kostolov, košieľky na krst a veľa iných vecí.  
Ďalším človekom, ktorý ma obohatil o teoretické vedomosti vo výtvarnej oblasti, bola 
výtvarníčka Zuzana Maďarová. V jej ateliéri sme sa venovali hlavne základom kresby, kom-
pozícii či kresbe s tušom. Všimla si u mňa zameranie na detail. Orientovala ma preto na 
kresbu portrétov, čo považujem za veľmi ťažkú výtvarnú disciplínu. Mám dosť široký záber 
vo výtvarníctve, ale podľa hodnotení viacerých ľudí a aj z môjho hľadiska je mi maľba naj- 
bližšia. 
Obdivujem diela kubizmu aj impresionizmu, diela mexickej maliarky Fridy Kahlo, tiež diela 
Alfonsa Muchu alebo Salvadora Dalího. Môj umelecký prehľad a vkus ovplyvnila aj moja 
sestra Elena, ktorá na gymnáziu maturovala z dejín umenia.
Čo pozitívne mi tvorba prináša?
Pri tvorbe v rehabilitačnom stredisku vychádzam z knihy o umení, ktorú mám k dispozícii.  
Rada skúšam rôzne štýly kresby, no najbližšia je mi reprodukcia známych diel či maľba 
abstraktu.
Som vďačná Lige za duševné zdravie, že mi umožnila pobyt v Galérii insitného umenia 
v Schaubmarovom mlyne. Pod vedením umeleckých vedúcich Martina Kochana, Heleny 
Kusej a Alexandry Tamasovej som sa naučila mnohým zaujímavým a podnetným výt-
varným technikám, napríklad technike linorytu. Spoznala som tu tiež mladých insitných 
umelcov, ktorí ma inšpirovali k ďalšej tvorbe. 
Myslím si, že výtvarná tvorba dokáže pozitívne ovplyvniť duševný život človeka. K maľbe 
sa uchyľujem pri ťažkostiach, ktoré sa v živote vyskytnú. Ale teší ma aj vtedy, keď som  
v dobrej nálade. Výtvarné umenie podľa mňa pomáha človeku načerpať nové sily a pre- 
orientovať myslenie na niečo krásne a trvácne. Na niečo, čo tu po ňom zostane.“
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Bedřich Matoušek (1965)

„Volám sa Bedřich Matoušek, narodil som sa v Mariánskych Lázňach. Keď som mal jeden 
rok, presťahoval som sa na Slovensko. Od svojich troch rokov som žil v detských domovoch 
v Skalici, Bratislave, Nevericiach a v Poľnom Kesove. V dvanástich rokoch ma mama zo-
brala domov a žil som tam s ňou až do jej smrti, do roku 2002. Bývali sme v bratislavskom 
Pentagone. Potom som v roku 2004 išiel bývať do DSS Rozsutec, kde dodnes bývam.
Na svete ma teší moja tvorba a aj to, že fotím a skladám hudbu. Teší ma to, že sa snažím 
byť umelcom, aj to, že návštevníci mojich obrazov sú spokojní.
Na svete nemám rád nespravodlivosť – to, že nie vždy môžem vyhrať v rôznych umeleckých 
súťažiach.
Od siedmich rokov som začal maľovať štetcom a potom pastelkami. Tvorím preto, lebo ma 
to baví, a aby som sa stal výtvarným umelcom. Keď maľujem, mám z toho niekedy výstavy.
Mojimi dielami sú scény z filmu Nekonečný príbeh, ďalej rôzne akty, portréty, mozaiky, 
ale aj zvieratká. Vyberám si také námety, ako sú napríklad predlohy z rôznych časopisov, 
letákov, fotky z rôznych reklám a podobne.“

Akty, 2008
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Veronika Medlíková (1990)

„Volám sa Veronika. Zažila som už všeličo. Bola  
som úplne normálne dievča, ktoré sa tešilo, keď nas-
tupovalo do školy. Hovorila som si: Budem sa učiť! 
Budem mať dobré známky v škole! Tešila som sa, 
že urobím radosť svojim rodičom, že sa budem učiť 
na samé dobré známky, pôjdem na strednú školu,  
a snívala som aj o tom, že raz, keď vyrastiem, budem 
vysokoškoláčka a že pôjdem na univerzitu za učiteľku 
v materskej škôlke. Mám veľmi rada malé deti.
Keď som však chodila na základnú školu, nemala  
som to ľahké. Myslela som si, že ma nemá nikto  
rád. Často som preplakala celú noc a prosila som,  
aby sa to zlé vrátilo tým, ktorí mi ubližovali. Deti  
v škole sa mi posmievali... strašne som z toho bola  
smutná, nešťastná. Hovorili, že som divná, škaredá. 
Robili si zo mňa srandu.  Zato, že som sa na základke 
nemaľovala, neprefarbovala som si vlasy, neoblie- 
kala sa výstredne... Dokonca raz, bolo to 1. apríla,  
v deň bláznov, si ku mne sadla spolužiačka a keď 

som išla k tabuli, tak mi na stoličku natrela zelenú temperu. Všetky deti sa mi začali smiať. 
Spolužiak mi so špongiou, čo bola na utieranie, dal po tvári. Vraj aby bola sranda. Prestali 
sa so mnou úplne baviť a učitelia nerobili nič, aj keď to možno videli. Začala som sa zle 
učiť, aj keď som vedela, že to, čo sa učím, je ľahké sa naučiť. Nechápala som, prečo si nič 
nepamätám, prečo sa neviem sústrediť.
Keď som skončila základnú školu, dostala som sa do nemocnice. Stará mama a ujo ma 
tam zaviezli autom aj s maminou. Bolo to strašné. Nevedela som, čo sa mi deje. Nevedela 
som, čo mi hovorili doktori, vraj nejaká choroba, čo sa volá paranoidná schizofrénia. Stále 
som spala, bola som oťapená z liekov. Nedokázala som sa sústrediť, pamätať si niečo, 
mala som strach. Len som nevedela prečo. Plakala som pre blbosti. Zdalo sa mi, že ma 
ľudia pozorujú, hovoria o mne, ohovárajú ma. Mala som halucinácie. Bývala som nervózna 
a rozmýšľala som o živote. Nič ma nebavilo. Vytáčali sa mi oči. Bolo to pre mňa strašné. 
Teraz som sa podľa psychologičky otočila o 180 stupňov. Veľmi mi pomohla ona aj moja 
psychiatrička. Som im za to vďačná. 
Všetko, čo sa mi v detstve stalo, ma akoby posunulo vpred. Zobrala som to ako výzvu. Už 
nerozmýšľam nad tým, čo som zažila. Myslím, že v tomto mi veľmi pomohla moja stará 
mama, ktorá už nie je s nami, ale v nebíčku. Keď som za ňou chodila, vždy mi na to niečo 
povedala a tým ma upokojila. Mala som ju veľmi rada.
Žijem si už oveľa lepšie, ako keď som bola mladšia a veľmi chorá. Teším sa z maličkostí. 
Už šesť rokov chodím na výtvarku do ZUŠky. Skúsila som aj učiť sa hrať na gitare, ale až 
tak ma to nebavilo. Chodila som na spoločenské tance aj latino, tancovať ma veľmi baví. 
Niekedy zájdem aj do fitka. Necvičím preto, aby som schudla, ale aby som mala pohyb  
a bola v spoločnosti. Chodím aj s kamarátkami do reštaurácie, do pizzérie alebo do ka-
viarne na kávičku či kofolu. 
S kamarátkami chodím aj na plaváreň a v lete na kúpaliská. Aj na diskotéku, ale nie čas-
to, tak dvakrát do roka. Keď som doma, väčšinou pomáham svojej mamine niečo navariť. 
Upratujem, vysávam, vynesiem smeti. Alebo sa chodíme prechádzať do parku. Ale mám 
aj také dni, keď len tak ležím na posteli a oddychujem. Chodím aj k starému otcovi, sem-



tam ku krstnej a k bratrancovi a sesternici alebo k tete. Veľmi mi pomáha naše združenie 
Šťastie si ty, kde sa stretávam s ľuďmi. Robíme všelijaké ručné práce.
Na tomto svete ma teší, keď svieti slniečko, keď neprší, lebo vtedy mávam depresie, je mi 
smutno aj len tak z ničoho nič. Poteší ma, keď sneží. Mám rada sneh a atmosféru Vianoc.
Nemám rada klamstvo, falošných ľudí, pretvárky, namyslených ľudí, keď sa tak tvária  
a myslia si o sebe veľa. Keď sa niekto vyvyšuje zato, že má vysokú školu. Veď meradlom 
inteligencie nie je škola. 
Nemám rada krčmové typy, takých, čo veľa pijú, proste opilcov.
Stará mama mi hovorila: „Keď sa budeš snažiť aj naďalej a budeš kresliť, tak možno raz 
v budúcnosti budeš mať výstavu.“ Určite sa z nebíčka díva a veľmi sa teší, lebo čo som 
dokázala teraz, by si aj ona priala, aby sa splnilo.
Kresliť som začala na strednej škole na praxi. Moja majsterka z praxe sa ku mne nespráva-
la veľmi pekne. Okrem iného mi hovorila, že zle kreslím.
A práve preto som začala kresliť na ZUŠke v Prievidzi, aby som jej dokázala, že mi kreslenie 
ide, že na to mám. Bola to pre mňa výzva. Kreslenie mi prináša oddych, pokoj, vymanenie 
sa z reality, radosť, keď sa mi podarí nakresliť pekný obrázok. Čo som v živote zažila, to 
dám na papier. Snažím sa nekresliť smutné obrázky, ale, naopak, byť pozitívne naladená.“

Zelený bicykel, 2016
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Ladislav Mocik (1993)

„Ľudia ma vždy desili. 
Prečo sú veci tak, ako sú? 
Prečo nemôžem byť ako ostatné dievčatá a chlapci? 
Pamätník zo škôlky je celý pokreslený len vlastnými kresbami.
Kreslenie bolo únik. 
Potom sa vnútorný svet začal točiť hlavne okolo jednej otázky.
Je toto peklo naozaj lepšie ako to, do ktorého vraj/určite/možno pôjdem?
Možnej odpovedi na túto otázku zabránil už aspoň štyritisíckrát strach.
Nenávisť, ktorá zvonku presiakla, vzala, čo jej stálo v ceste.
Našťastie po dvoch desaťročiach takzvaného života ju narušila ďalšia otázka.
Nie je táto spleť neurónov a ostatných buniek, ktorú sa ľudia naučili nazývať „ja“, vlastne tiež 
človek?
Tak som teda tu. 
Komu stačí veriť, môže veriť, že moja tvorba sú len pekné alebo škaredé obrázky.
Komu stačí cítiť, môžu mu prísť nepríjemné. 
Pre mňa je moja tvorba väčšinou o nádeji.
Možno časom viac ľudí začne viac rozmýšľať.
Možno potom viac ľudí prestane hovoriť veci, kvôli ktorým sa napríklad ich deti zbláznia 
a ostanú na invalidnom dôchodku.
Asi skôr nie...
Každopádne je tvorenie dobrý spôsob, ako si upratať myšlienky.
A rozmýšľanie dobrý spôsob, ako si pomôcť.
Síce si každú chvíľu psychická porucha hodí moju psychiku do papule 
a požuje ju ako trpiacu žuvačku, ale už nezaspávam každý deň ako večer pred popravou.
Teraz mám vlastný život.
Ľudí, ktorí majú radi mňa a ja ich.
A viem sa dokonca aj naozaj tešiť.
Hocičo, len nie samozrejmosť. “
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V chladnom..., 2016
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Lenka Petáková (1998)

„Volám sa Lenka Petáková, narodila som sa 20. 11.  
1998, čiže teraz mám 20 rokov. Bývam v mes- 
tečku Pezinok. K mojim dobrým vlastnostiam patrí  
zodpovednosť, svedomitosť, poctivosť a ochota  
pomáhať iným. Mám skúsenosti aj s prácou na 
počítači a viem si tam vyhľadať všetky dostupné 
informácie a zaujímavosti. Mojou záľubou je ces-
tovanie hlavne po hradoch, zámkoch a kultúrnych 
pamiatkach. Rada navštevujem múzeá a galérie. 
Svoj voľný čas trávim na prechádzkach v lese s mo-
jím najlepším priateľom, psíkom, ktorý je welsh teriér 
a volá sa Jako. Mám veľmi rada všetku ľudovú tvor-
bu – piesne, kroje. Veľmi rada zbieram liečivé bylinky, 
z ktorých si často varím vynikajúce čaje. Nemám 
rada salamandry. Medzi moje najväčšie záľuby patrí 
kreslenie, maľba a rôzne handmade práce. 
Kresliť som začala už na základnej škole a pos- 
tupne sa zdokonaľujem a zlepšujem s pomocou  

ľudí, ktorí mi s tým pomáhajú a venujú sa mi  – hlavne moja bývalá pani učiteľka Marcel-
ka, ktorú mám veľmi rada, a navštevujem krúžok kreslenia, ktorý vedie. Mojou túžbou  
do budúcnosti je stať sa umelkyňou – maliarkou – a tešiť ľudí svojimi obrazmi. Maľovanie 
mi prináša relax a psychicky ma upokojuje.
Moje diela vznikajú náhodne – podľa nálady, akú mám, si vyberiem námet, či už zvie- 
ratká, kvety, mandaly, alebo aj postavy ľudí. Keď sa mi páči nejaká pesnička a jej spevák,  
tak si nakreslím portrét speváka, a ak ideme na jeho koncert, tak mu ho darujem. Najprv  
si to, čo chcem namaľovať, načrtnem ceruzkou a až potom, keď sa mi to páči, tak  
to prekresľujem farbami. Najviac ma však baví kresliť zvieratká, ktoré mám rada, lebo je 
radosť maľovať niečo s láskou...“
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Pes Jako, 2017



30

Juraj Putna (1957)

Juraj Putna je umelec skromných formátov a výra-
zových prostriedkov, ale nevšedného výrazu. Kresliť 
začal ako štvorročný, keď ešte žil na Morave v de- 
dinke Popice. Jeho prvým učiteľom umenia bol dedko, 
ktorý bojoval v prvej svetovej vojne, počas ktorej kreslil 
kozákov (členov jazdeckých jednotiek) a ich kone. Put-
nove diela majú jasne rozpoznateľný, nezameniteľný 
štýl. Kreslí rôzne figurálne výjavy, medzi ktorými náj-
deme scény odohrávajúce sa v minulosti (postavy 
v historických odevoch), vo vesmíre (kozmonauti), 
na vzdialených exotických ostrovoch (domorodci) 
a pod. Pracuje spravidla ceruzou na papieri formátu 
A4. Počas sympózia na podnet lektorky Heleny Kusej 
vymenil biely papier za čierny a obyčajnú ceruzu za 
bielu pastelku, čo dodalo jeho prácam nové vyznenie. 
Ťažiskovým výrazovým prostriedkom autora je línia – 
krehká, chvejúca sa, prerušovaná, tancujúca. S farbou 
nepracuje vôbec, plochy nevypĺňa. Ak je kompozícia 

po nakreslení všetkých postáv a objektov príliš „prázdna“, autor voľné miesta kde-tu oživí 
rozochvenou šrafúrou. Juraj Putna žije v DSS pre dospelých v Zavare, má rád prírodu, knihy  
o histórii a umení, v ktorých väčšinou nachádza námety pre svoje diela. Kreslí však bez predlo-
hy, v podstate „čokoľvek, čo človeku napadne“. Nemá rád francúzske zemiaky.
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Bez názvu, 2018
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Peter Srnka (1984)

Peter býva v chránenom bývaní v dome na ulici De- 
kréta Matejovie v Lučenci, kde som ho aj spoznala  
ako inštruktorka sociálnej rehabilitácie a ako arte- 
terapeutka. Arteterapiu som študovala v Inštitúte 
Terra Therapeutica u Jaroslavy Šickovej. 
Keď prichádzam do práce, Peter ma zvykne vítať  
a gestami mi naznačuje, že chce modelovať z hliny 
alebo maľovať štetcom. Tak vznikol aj plagát, ktorý 
som poslala do súťaže Hľadá sa talent. Hárok veľ-
kého papiera som Petrovi nalepila na dvore na plot 
a on si už sám určoval poradie farieb a maľoval 
spontánne, čo mu napadlo. Inokedy som mu dala  
časopis, aby si vybral fotku, ktorá sa mu páči. Nale-
pil ju na plagát a podľa svojich predstáv ju dotvo- 
ril. Milujem ten čas tvorenia a slobody, ktorý môžem 
spolu s Petrom vždy znovu a znovu zažívať. 
Spolu sme boli aj na tvorivom pobyte v Schaubma-
rovom mlyne či na konferencii Arteterapeutické dni  

východu 2018 v Košiciach – tam sa Peter aktívne zúčastnil na workshope s hlinou. Pre- 
zentoval sa aj výstupom s názvom To som ja Peter.
Verím, že s Petrom máme pred sebou ešte veľa spoločných tvorivých chvíľ.

Mirka Lacová 
dobrovoľníčka, arteterapeutka

Alternatíva – centrum nezávislého života, Lučenec
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Roman Toráč (1992)

V rámci Galérie Nezábudka sa mladý autor Roman  
Toráč zatiaľ prezentoval portrétnou tvorbou, ktorú  
počas sympózia v Schaubmarovom mlyne veľmi po- 
darene preniesol aj do média linorytu. Ide o por- 
tréty konkrétnych osôb (žien), pričom sa mu darí  
vystihnúť charakteristické črty portrétovanej  
osoby. Pracuje s výraznou čiernou obrysovou líniou, 
ktorá je následne vyplnená farbou – pastelom alebo 
akvarelom. Jemný rukopis použitý vo výplniach jed-
notlivých plôšok kontrastuje s odvážnymi, ostrými 
líniami a expresívnym, emocionálne nabitým výra-
zom tvárí (najmä očí).  

AT

Be
z 

ná
zv

u,
 2

0
18



Be
z 

ná
zv

u,
 2

0
18



36

Andrej Török (1999)

„Volám sa Andrej Török a mám 19 rokov. Bývam v Le- 
viciach. Zažil som pobyt v Schaubmarovom mlyne 
v Pezinku s maliarom Martinom Kochanom spolu  
s viacerými umelcami, tábor v Terchovej a mnoho 
iných výletov. Na svete ma teší skladanie repových 
skladieb a kreslenie podľa internetu. Nemám rád 
pravidlá, mamu, ktorá ma núti ich dodržiavať. Kresliť 
som začal asi ako päťročný. Kreslím, pretože ma to 
upokojuje, baví ma to a mám radosť z toho, keď sa mi 
to vydarí. Proces tvorby u mňa vyzerá tak, že si vy-
beriem z internetu obrázok, ktorý ma zaujme, a hneď 
sa pustím do kreslenia. Námety si vyberám podľa 
svojho záujmu.“
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Michaela Vojtilová (1981)

„Som slobodná, bezdetná, na invalidnom dôchodku. Moje zdravotné ťažkosti sa začali ob-
javovať v detstve v jedenástich rokoch. Na svete má teší napríklad vzájomné porozume-
nie, mám rada dobrosrdečných, dobrých ľudí s dobrou povahou. Od detstva nemám rada 
namyslenosť a povýšenosť niektorých ľudí, nemám rada predsudky hlavne voči psychicky 
chorým ľuďom. Mám rada prírodu, letné obdobie, rada plávam.           
Kresliť som začala v detstve, v súčasnosti niekedy kreslím s prestávkami, lebo nie vždy 
viem na to nabrať odvahu. Kreslenie mi prináša pokoj, relax a nemyslím pri tom na prob-
lémy.       
Námety väčšinou vychádzajú z mojej hlavy, dávam do nich svoju fantáziu, ktorá je väčši-
nou spojená s mojimi pocitmi. Najlepšie sa mi kreslí, keď ma kopne múza. Niekedy použi-
jem predlohu, ktorú najprv odfotím, a kreslím podľa fotky.“

Spiaci, 2018
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Vladislav Granát (1967)
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Marek Surek (1987)

Bez názvu, 2018
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O Galérii Nezábudka a projekte Hľadá sa talent

Galéria Nezábudka (ďalej GN) vznikla v roku 2004 pri Lige za duševné zdravie 
(ďalej LDZ) ako platforma na podporu výtvarne talentovaných ľudí, ktorým skom-
plikovalo život duševné ochorenie. Na jej založení a chode sa počas rokov najin-
tenzívnejšej aktivity postupne podieľali viacerí odborníci a odborníčky na umenie 
a duševné zdravie – napríklad spoluzakladateľ LDZ, psychiater Peter Breier; vý- 
tvarníci Vladimír Kordoš, Igor Minárik, Dušan Nágel; psychiater Ján Šuba; spiso-
vateľ Daniel Hevier; historičky umenia Katarína Čierna a Naďa Kančevová. Medzi 
hlavné aktivity GN patril projekt Hľadá sa talent – celoslovenská výzva, zasielaná 
do psychiatrických liečební a denných stacionárov, ktorej cieľom bolo vyhľadať 
a „podchytiť“ talentovaných autorov a autorky. Súčasťou projektu boli niekoľko-
dňové sympóziá, kde sa vybraní účastníci a účastníčky pod vedením lektorov 
vzdelávali vo výtvarnom umení, učili sa nové techniky a čerpali inšpiráciu mimo 
zabehaných koľají všedného života. Takýmto spôsobom sa vytvorila sieť umel-
cov a umelkýň, s ktorými GN spolupracovala a podporovala ich; najmä prípravou 
výstav, propagáciou v médiách, publikovaním tlačených materiálov, ale aj osob-
ným kontaktom, konzultáciami a všestrannou ľudskou podporou. Okrem toho 
GN budovala z darov autorov a autoriek umeleckú zbierku, toho času uloženú  
v priestoroch Pinellovej nemocnice v Pezinku. Časť zo zbierky sa v roku 2018 sta-
la súčasťou Zbierky insitného umenia Slovenskej národnej galérie. 

Po roku 2009 nastala vo vyhlasovaní výzvy Hľadá sa talent dlhšia pauza  
a činnosť GN pokračovala najmä formou výstav.  

V roku 2018 sa LDZ rozhodla oživiť tento – tradične úspešný – projekt a vy-
hlásila novú výzvu. Pod organizáciu aktuálneho ročníka sa podpísala Alexandra 
Dzureková ako manažérka a Alexandra Tamásová ako kurátorka projektu. Ďalšia 
zmena nastala v rozšírení cieľovej skupiny o ľudí s mentálnym postihnutím. Výzva 
teda bola okrem psychiatrických liečební a denných stacionárov zasielaná aj do 
domovov sociálnych služieb. Pre tento krok sme sa rozhodli s vedomím obrovskej 
rôznorodosti potenciálnych záujemcov a záujemkýň a zároveň s nádejou, že jazyk 
umenia bude spoločnou bázou, kde sa všetci môžeme stretnúť a porozumieť si. 
Motiváciou k rozšíreniu cieľovej skupiny bol aj historický vývoj fenoménu art brut. 
Do sféry „umenia v surovom stave“ totiž vždy patrila nielen tvorba talentovaných 
ľudí s duševným ochorením, ale aj diela autorov a autoriek, ktorí sa z najrôznej- 
ších dôvodov ocitli takpovediac „mimo normy“, na okraji väčšinovej spoločnosti. 
(Viac k fenoménu art brut viď na s. 4.)

Do výzvy, rozposlanej v lete tohto roku, sa prihlásila päťdesiatka autorov a au- 
toriek zo všetkých kútov Slovenska. Odborná porota v zložení Katarína Čierna 
(kurátorka Zbierky insitného umenia Slovenskej národnej galérie), Alexandra 
Tamásová (kurátorka Slovenskej národnej galérie, kurátorka projektu Hľadá sa 
talent), Martin Kochan (výtvarník a pedagóg, lektor projektu Hľadá sa talent), 
Monika Mikyšková (výtvarníčka a pedagogička), Alexandra Dzureková (LZD, 
manažérka projektu Hľadá sa talent) ocenila pätnásť autorov a autoriek, z kto-
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rých desiati sa v septembri zúčastnili päťdňového sympózia v SNG – Schaub-
marovom mlyne v Pezinku. Počas sympózia vybraní výtvarníci a výtvarníčky pod 
vedením lektorov Martina Kochana a Heleny Kusej skúšali nové techniky, kon-
zultovali svoju prácu, ale venovali sa aj debatám (nielen) o umení a oddycho-
vým aktivitám. Presvedčili sme sa, že podujatie je prospešné nielen pre rozvoj 
umeleckých schopností zúčastnených, ale takisto aj pre ich sebavedomie a seba-
hodnotenie – čo považujeme za pozitívny vedľajší efekt projektu.  
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Inner Landscapes

The exhibition Inner Landscapes represents work of 17 Slovak artists of the so-called art 
brut – art in raw form. The term art brut refers to work of talented artists without art ed-
ucation who create outside of the official art structures and traditions, driven purely by 
their inner need. These artists are often people with an intellectual handicap, a mental 
disorder, or other type of health or social handicap. 
The term art brut was established in the 1940s by the French painter Jean Dubuffet, who 
was its enthusiastic collector and promoter. He even considered the “raw” art more vital 
and inspiring than the “cultural” one. He argued that whereas professional artists crave 
for success and acknowledgement, the art brut artists create solely from their own incen-
tive. Although Dubuffet´s programmed refusal of “culture” and his praising of “antisocial” 
and “non-formal” qualities can be seen as a romantic salon revolt, his merit cannot be 
denied – he demonstrated that even a socially or mentally disabled person without art 
education can be a fully-fledged artist.
Dubuffet was not the first one to be impressed by the work of non-professionals. Many 
modern artists of the early 20th century wanted to liberate themselves from the academic 
tradition and searched for the “primal“ source of creativity in the art of the primitive peo-
ples, children, or people with mental defects. They looked for and found with them a free, 
authentic handling of the basic means of expression: colour, composition, and expression. 
However, the Modernists did not regard these people as equal partners, but as sources 
of inspiration for their own work, the aim of which was to overcome the “old” forms and 
establish a “new” art. And besides, in art brut itself we cannot speak about development 
in the meaning of “overcoming the preceding” – yearning for modernity, social topicality, 
or originality is alien to these authors. They are a counterbalance to the “haute” art, which 
is often distant to the public outside of the art circles due to its conceptualisation and 
contextualisation. Dubuffet´s contribution lays mainly in his perception of the art brut 
authors not as exotic curiosity, but as independent creative subjects.
This is particularly true when we see artistic talent primarily as an ability to visualise 
one´s own internal world –search for and find a form that would embody the intellectual 
content inexpressible by any other language by using minimal means with maximal ac-
curacy. 
The title Inner Landscapes suggests that the presented works are acute testimonies of 
oneself – kind of “self-portraits” or depictions of “inner landscapes”. They often repre-
sent thoughts, ideas, and emotions that could not materialise in the real world – whether 
these are unfulfilled desires or, on contrary, concerns. They prove that even a person with-
out art education can be a matured author with their own programme, preferred topics 
and techniques.
The current exhibition is part of the project Search for a Talent carried out by the League 
for Mental Health in cooperation with the Gallery Nezábudka. Its goal is to support the 
phenomenon of art brut in Slovakia. The display was preceded by a competition with al-
most 50 participating authors from all corners of Slovakia, from whom 15 were awarded 
by a professional jury. The selected authors took part in a creative symposium in the Slo-
vak National Gallery´s premises of Schaubmarov mlyn in Pezinok, where under the lead-
ership of the lectors Helena Kusá and Martin Kochan they explored new art techniques, 
consulted their works, and inspired themselves outside of the routines of their daily lives. 
The aim of the project is to create an inspiring and safe environment where the bound-
aries between the mentor and the disciple, care worker and the patient, “abnormal” and 
“normal” blur thanks to art – because all such boundaries are illusory and were built by 
ourselves.
 “In my own town, there will be no viewers; nothing else but actors. No more culture, thus 
no views. No more theatre – theatre in which begins the separation of the stage from the 
audience. In my own town, everyone will be on the stage.” (Jean Dubuffet, 1968)


