
ART BRUT FILM 2018 
NEJEN O ITALSKÝCH OUTSIDERECH
Základním smyslem několikaleté existence olomoucké přehlídky Art 
brut film je šíření relevantních informací o tomto svébytném výtvarném 
projevu a upozorňování na různé formy jeho prezentace. K seznamová-
ní českého publika s autentickými tvůrci art brut u nás i v zahraničí 
jsme kromě jiných možností spatřovali i ve využití dnes již bohatého 
a stále se rozšiřujícího fondu dokumentárních filmů a videí a rozhodli 
se před šesti roky pravidelně pořádat ve spolupráci s Muzeem umění 
Olomouc a sdružením ABCD komorní filmovou přehlídku. Úspěšně pro-
běhlo již šest ročníků, kterých se zúčastnili hosté, kteří v rámci progra-
mu vystupovali i v besedách s diváky. Přivítali jsme v Olomouci přední 
osobnosti, podílející se na recepci art brut jako je například významný 
sběratel a filmový režisér Bruno Decharme, polská režisérka Ewa 
Tobola, ředitel rakouského centra pro art brut v rakouském Guggingu 
pan Johann Feilacher, francouzský novinář a filmový režisér Philippe 
Lespinasse, sběratelka a vedoucí muzea La Fabuloserie ve francouz-
ském Dicy a galerie v Paříži paní Sophie Bourbonnaise a jiní. 
 
Letošní přehlídka je věnována především italským outsiderům, ale 
v úvodní části také poutavému historickému pohledu na vývojové eta-
py art brut. Dramaturgická příprava tohoto ročníku probíhala v těsné 
spolupráci s italskou kunsthistoričkou, kurátorkou a přední odbornicí 
na tuto specifickou oblast umění paní 
Danielou Rosi. Ta již po mnoho roků 
studuje vztah mezi uměním, psychickou 
nemocí a uměleckými projevy autodidak-
tů. Objevuje v  Itálii nové talenty mimo 
oficiální uměleckou scénu v chráněných 
dílnách jako součást péče o oblast soci-
ální a etnické marginality. Od roku 2014 
je ředitelkou LAO (Laboratorio artisti 
outsider) ve Veroně, kde také přednáší 
na Akademii výtvarných umění. Další 
spolupracující osobností je francouzský 

filmový režisér Arthur Borgnis, kte-
rý na olomoucké přehlídce v  české 
premiéře uvede svůj nový objevný 
dokumentární snímek, věnovaný histo-
rii a předním, dnes již ikonickým osob-
nostem světového art brut „Eternity 
has no door of escape“ (Věčnost nemá 
dveře úniku). Jádro filmů přehlídky 
se zaměří na snímky, přibližující kla-
siky marginální tvorby art brut v  Itá-
lii, u jejichž prosazení na mezinárodní 
scéně neprofesionální výtvarné tvorby, 
ale i  v  domácích podmínkách, stály 

od 60. let 20.století takové osobnosti italské kultury jako spisova-
telé Alberto Moravia, Dino Buzzati nebo scénárista Cesare Zavattini. 
Zásadní událostí, která otevřela italskému art brut dveře do světa 
potom byla v roce 2012 velká evropská výstava „BANDITS OF ART“, 
kterou pro pařížskou Halle Saint Pierre 
kurátorsky připravil Gustavo Giacosa.  

Vedle již i u nás známých a uznáva-
ných malířů jako je Antonio Ligabue 
či Carlo Zinelli se nám podařilo získat 
i několik filmů o současných tvůrcích, 
kteří byli teprve nedávno objeveni – 
jako například Sarino Santamaria z ost-
rova Favignana nebo Caterina Marinelli 
ze severní Itálie či zcela nový film milán-
ského režiséra Paola Borianiho o pou-
ličním malíři jménem Salvatore Accola 
ze sicilského města Syrakusy. Doufáme, 
že vás letošní filmová nabídka zaujme a kontinuálně naváže na před-
cházející ročníky, které měly ostatně velký ohlas u nás, ale dokonce 
i v zahraničí. Upevní tak dobře se rozvíjející tradici a kromě jiného 
také opět připomene slavnou olomouckou rodačku, dnes již světově 
uznávanou tvůrkyni art brut paní Annu Zemánkovou (1908–1986), kte-
ré je naše filmová přehlídka každoročně zasvěcena a jejíž 110. výročí 
narození si letos připomínáme. / Pavel Konečný
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 PROGRAM 

16:30 zahájení 

16:40 Eternity has no door of escape 
 Arthur Borgnis | 80:00 min.

18:00 Antonio Ligabue – vita e opere  
 in 10 punti 
 Cristian Camanzi, Marco Lovisco | 3:37 min.

18:04 Che cos’hai per la testa – Carlo Zinelli 
 Sara Pigozzo, Enrico Meneghelli | 30:01 min.

18:35 –19:05    pauza

19:05 Lineri Luigi | Enrico Ranzanici | 10:34 min.

19:15 Caterina | Giulio Bazzanella | 32:09 min.

19:50 Animapietra – sulle orme di Sarino   
 Santamaria di Favignana | 15:33 min.

20:20 Accolla (e il cavallino rosso  
 a siracusa) | Paolo Boriani | 60:01 min.

21:30 závěr



Eternity has no door of escape 
Arthur Borgnis

„Věčnost nemá dveře úniku“ je název nového objevného filmu, který pouta-
vým způsobem sleduje historii art brut prostřednictvím polyfonního vyprávě-
ní několika osobností i tokem uhrančivých obrazů a nutí nás zpochybňovat 
dosavadní uznávané estetické a  kulturní normy a  rovněž místo připsané 
šílenství v  naší moderní společnosti. Termín art brut, původně vytvořený 
Jeanem Dubuffetem byl od svéhu vzniku v polovině 20.stol. aplikován na díla 
vytvořená originálními umělci, trpícími duševními chorobami, používajícími 
spiritistické praktiky či svéráznými autodidakty. Dokument sleduje jeho krátkou, ale bouřlivou 
historii a seznamuje nás s jeho klíčovými postavami (Jean Dubuffet, André Breton, Hans Prinzhorn, 
Harald Szeeman, Alain Bourbonnais aj.) a  to na základě analýz, rozhovorů a dosud neznámých 
vzácných archivních záznamů. Snímek tak přesvědčivě zpochybňuje naše jistoty ohledně platných 
sociálních a kulturních norem a vede nás k zamyšlení nad šílenstvím, postavením umělce a legitimi-
zací tvorby jako uměleckého díla. Je to také mimořádně působivá příležitost ponořit se spontánně 
do  labyrintu vesmíru mimo logický prostor v  úchvatných dílech Adolfa Wölfliho, Aloise Corbaz, 
Augustina Lesage, Augusta Nattera a celé řady dalších marginálních tvůrců.

Antonio Ligabue, vita e opere in 10 punti 
Cristian Camanzi, Marco Lovisco
Antonio Ligabue se narodil v chudobě roku 1899 ve švýcarském Curychu a již od mládí trpěl kři-
vicí a zpomaleným fyzickým vývojem. Ze Švýcarska byl násilně vyhoštěn v roce 1919 do Gualtiery 
v italské oblasti Bassa Reggiana poblíž řeky Pádu. Duševně zaostalý, nic neuměl a nikam nepatřil. 
Magistrát města Gualtieri mu dává postel v chudobinci, skromný příspěvek a možnost pracovat 
na výstavbě říčních hrází. Antonio mluví ve švýcarsko-německém jazyce a je považován za cizince 
v cizí zemi. Během zimy 1928–29 žije jako divoch v lese v povodí Pádu v chatě zarostlé vegetací. 
Zde ho objevuje Marino Mazzacurati, jeden ze zakládajících umělců římské školy, který ho naučí 
používat olejové barvy. Ligabue začal žít pouze malířstvím. Vytvářel i terakotové sochy jako výraz 
své lásky ke zvířatům. Bez trvalého bydliště střídal domy přátel, stáje a chatrče. Roku 1937 byl 
internován v Psychiatrickém Institutu San Lazzaro v Reggio Emilia, do kterého se vrací v březnu 
1940. Později malíř a  sochař Andrea Mozzali, jeho blízký přítel, za něj převezme zodpovědnost 

a  hostí ho ve  svém domě v  Guastalle.  Během války občas Ligabue 
působil jako tlumočník pro německá vojska. Od únoru 1945 až do října 
1948 je potřetí hospitalizován, a to po násilném činu v hospodě v Gual-
tieri, kde  rozbil láhev vína o čelo německého vojáka. Po jeho návratu 
převezme radnice odpovědnost za výdaje na jeho živobytí a Ligabue 
se věnuje malbě a  sochařství. V  září 1955 se koná v Mantově jeho 
první samostatná výstava a Ligabue se postupně dostává z chudoby. 
Umírá v roce 1965 a o čtyřicet roků později je v Gualtieri otevřeno jeho 
muzeum a k 50. výročí úmrtí je uspořádána velká retrospektiva v paláci 
Bentivoglio, kterou zaznamenal i uváděný krátký film.

Che cos’hai per la testa – Carlo Zinelli 
Sara Pigozzo, Enrico Meneghelli
Carlo Zinelli se narodil 2. července 1916 v San Giovanni Lupatoto, poblíž Verony v Itálii 
v  rodině tesaře. Matka mu zemřela, když měl dva roky.  Jako dítě miloval zvířata 
a upřednostňoval samotu. V devíti letech mladý Carlo opustil školu, aby pracoval 
jako zemědělský dělník a  staral se o  koňské stáje. V  roce 1934 se přestěhoval 
do Verony se svými sestrami, pracoval na jatkách. Měl rád hudbu, tanec a plavbu. 
Carlova rodina však byla ničena tragédiemi a nemocemi.  Od března 1939 dobrovol-
ně bojoval ve  španělské občanské válce. Bylo to pro něj ničivé, stejně jako pozdější 

zařazení do italské armády. Během následujících osmi let se 
jeho duševní stav horšil až do bodu, kdy byl hospitalizován 
pro své agresivní a  deliriózní chování.   V  roce 1947 byla 
u  něj diagnostikována v  psychiatrické léčebně San Giaco-
mo ve Veroně schizofrenie. Trpěl kvazi-autistickým stavem, 
prakticky neschopný verbálně komunikovat.Hovořil pouze 
ve zkrácených, roztříštěných větách, složených z jednotlivých 
slov, neologizmů a  mumlání a  opakoval určité symbolicky 
významné fráze jako například „konec světa“.  Po  stěnách 
nemocnice kreslil graffiti a od  roku 1957, kdy zde byl zalo-
žen ateliér výtvarného projevu, maloval každý den po dobu 
čtrnácti let. Jeho díla, tvořená často oboustranně na papíře 
temperovými barvami, vyprávějí příběh jeho života. Mario 
Azzola jeho tvorbu charakterizoval slovy: „Je to skutečný 
jazyk vyjádřený v malbě. Čísla, forma, znaky, barevné skvr-
ny představují vybraný a  uspořádaný slovník podle určité 
gramatiky. Tyto prvky neodkazují na řeč, jak ji známe. Jsou 
izolované a  zbaveny jazykového významu, ale neobyčejně 
silné jako obrazové prvky. Do své smrti v roce 1974 vytvořil 
Carlo na 3000 prací a stal se jednou z ikon tvroby art brut.

Lineri Luigi | Enrico Ranzanici
Luigi Lineri se narodil roku 1937 v malé italské obci Albaro a dnes 
žije s manželkou v nedalekém Zeviu, ležícím na řece Adige poblíž 
Verony. Nejprve začal v roce 1963 v okolních horách sbírat pre-
historické pazourky, ale brzy se přesunul k břehům Adige, kde 
začal vyhledávat různé kameny. Ty kolem roku 1970 začal doma 
aranžovat podle shodných tvarových vlastností. Jeho pozornost 
se tak přesunula od kamenného nástroje k symbolice a výtvarné 
poezii. Po  podrobném ohledání sesbírané kameny třídí podle 
morfologických kritérií: jsou tu vedle sebe rybí a beraní hlavy, 
přirození mužská i ženská, ptáci, psi, dobytek, profily lidských 

zásahem a vytváří z nich sochy. Poz-
ději začne se sekáním do  tufových 
kamenů a skal. Hlavně tvoří jednodu-
ché neindividualizované hlavy, které 
rozmísťuje po  ostrově. Zařizuje si 
časem obchod v  blízkosti přístavu, 
který se stává turistickou atrakcí pro 
svoji bizarnost. Dnes ve  Favignane 
zůstává po strýčkovi Sarinovi, jak mu 
místní říkali, na ulicích několik viditel-
ných stop jeho charakteristické spon-
tánní tvorby. Vznikla však i skupina 
imitátorů,která kopíruje originálního primitivistu v sériové verzi. Dokumentární snímek 
produkovaný kulturním stružením OutArtLab vznikl v roce 2017 díky projektu APQ „Mladé 
talenty – La Sicilia Outsider – umělecké cesty“, který koordinovala Marinella Muratore.

Accolla (e il cavallino rosso a siracusa) 
Paolo Boriani
Salvatore Accolla je spontánní malíř ze sicilských Syrakus narozený v roce 1946 v rybářské rodině. 
Pouliční kreativní tvůrce, doslova posedlý tvůrčím nepokojem, který jej vede k ulpívavému  malo-

vaní obrazů, jež vystavuje venku na chodníku k radosti mnoha jeho příznivců. Svými 
výtvory již zaplnil mnoho kanceláří, restaurací i obydlí ve městě, ale vysta-

voval i v několika kamenných 
galeriích, poprvé pak v Galerii 
Civica Montevergini. Nejraději 
zobrazuje svým charakteristic-
kým originálním rukopisem zví-

řata, lodě, koně, střechy domů, 
lidské tváře, krajiny, pojednané 

bez nadbytečných detailů, s nezvyk-
lou střídmou barevností a velmi často s jednoduchou 
přehlednou kompozicí, hraničící s  abstrakcí. Robust-
ní neškolený malířský projev kontrastuje s  jeho 
křehkým temperamentem a  citlivostí náchylnou 
k melancholii, která jej odcizila životu a  donutila 
dlouhých dvacet roků strávit v psychiatrické léčeb-
ně. Nyní žije na  malém ostrově Ortigyi, nejstarší 
části Syrakus a svým životním rytmem a malováním 
se snaží udržet znovu nalezenou harmonii. Probudí 
se v 3:30 ráno a do postele jde v 15:30. To je jeho 
den na Zemi.

hlav aj. Od roku 1985 se plně věnuje tomuto svéráznému „výzkumnému 
projektu“, jehož podstata je však intuitivní, kreativní a umělecká. Své 
nálezy rozvrhuje na dřevěných panelech, které po desítkách let pokrývají 
všechny stěny dvoupodlažní stodoly nebo se kupí v jehlancovitých slou-
pech vedle jeho domu. Výsledkem je působivá, omračující scénografická 
instalace desítek tisíc kamenných nálezů, vypovídajících o Luigiho přetrvá-
vající vášni a posedlosti.

Caterina | Giulio Bazzanella
Caterina Marinelli je klíčovou postavou současného 
světa italských outsiderů. Filmový dokument, nato-
čený v  údolí Cembra a  v  areálu psychiatrické léčeb-
ny Pergine se zaměřuje na její spontánní uměleckou 
tvorbu, v  níž se zrcadlí autorčiny psychické potíže 
s  pohnutým  životním osudem sirotka, který šťastně 
získal zázemí v  adoptivní rodině. Narodila se roku 

1968 v Janově, ale nyní žije a pracuje v Piazzo 
di Segonzano, v provincii Trento. Tvořivě se vyjadřuje již od raného dětství. V jede-

nácti letech měla první výstavu v Quarto di Genova, kde získala přezdívku „malý 
Ligabue“. Po fyzickém traumatu, zlomenině dolní končetiny, začala jako samo-
uk se sochařstvím. Její tíhnutí k umění se pohybuje od sochařství k hudbě, 
od obrazu až k fotografování. Základním motivem je pro ni ovšem svět zvířat, 
zejména je fascinována projevy psů ve všech jeho podobách, které zobrazuje 

téměř s absolutní anatomickou přesností. S tím úzce souvisí také skutečnost, 
že umí přesně pracovat jako schopný preparátor. Ve  svém díle, stejně jako 

ve vnějším chování, projevuje silné emoce a hraniční stavy mysli. Osobní vášně dělí 
mezi varhanní hudbu, malbu a především fatální přitažlivost k psům, u nichž oceňuje jejich 

ochranitelskou roli i agresivní schopnosti a nabízí nám tak svou originální tvorbou klíč k pochopení 
zákonitostí přírody.

Animapietra – sulle orme di Sarino  
Santamaria di Favignana 
Ivana Stroscio, Mattia Trupia, Costanza La Bruna,  
Francesca La Bianca, Federica Bannò
Rosario Santamaria (1913–1992) již jako dítě pracoval v lomech 
ostrova ve  tvaru motýla Favignana poblíž Sicilie. Později se 
živil jako námořník a  osm let cestoval po  světě na  obchod-
ních lodích. Po návratu zpět na rodný ostrov se oženil a občas 
pracoval jako zedník.  Na  prahu šedesátky začíná sbírat vět-
ve, v  nichž vidí zoomorfní tvary, které upravuje s minimálním 


