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PROGRAM FESTIVALU ART BRUT FILM 
OLOMOUC 2019 SOUKROMÉ RÁJE
ZAHÁJENÍ V 18.00 HODIN  |  VSTUP ZDARMA  

PALAIS  IDEAL  ›› 1:45 min.
Krátký snímek pořízený pomocí dronu v roce 2017 o nejznámnějším ikonickém 
objektu art brut, postaveném pošťákem Ferdinandem Chevalem (1836–1924) 
během třiatřiceti roků v Hauterives poblíž francouzského Lyonu. Stavba 
svérázného paláce uchvátila už André Bretona a další významné umělce 
a dnes je na něj znovu upřena pozornost veřejnosti díky celovečernímu filmu, 
který o jeho tvůrci právě přichází do kin.  

I BABELICI  ›› 63 min.
Filmový dokument skvěle natočil v roce 2018 italský režisér Alessandro 
Quadretti o současných italských neškolených umělcích a jejich vizionář-
ských dílech, která vytvořili mimo oblast oficiálního uměleckého trhu.  

BRICOLEURS DE PARADIS  ›› 52 min.
Režisér Rémy Ricordeau vytvořil film v roce 2011 ve spolupráci s Brunem 
Montpiedem. Zaměřili se na zkoumání a popis spontánních zahrad jako sym-
bolického vyjádření svobody člověka. Tato „road movie“ po severní a západní 
části Francie hledá a objevuje jedinečná tvořivá místa neobyčejně plodných 
marginálních tvůrců.  

VIRTUÁLNÍ MUZEUM  
BABIČK Y RAYKO  ›› 4:44 min.
Videosnímek Konstantina Rudeška z roku 2012 zachycuje originální 
a podnětnou snahu o digitalizaci imaginativní malířské výzdoby interiérů 
domku ukrajinské neškolené malířky Poliny Rayko.  

SOCHAŘSK Á ZAHRADA  
EDEN V KUKLJICI  ›› 4:00 min.
Videosnímek Pavla Konečného z roku 2018 o jedinečném tvůrci sochařské 
zahrady v Kukljici na chorvatském ostrově Ugljan Emilanu Grgurići (1919–1997) 
je krátkým videodokumentem, zachycujícím nově objevené vizionářské dílo 
marginálního umění.  
 
PŘEDPOKLÁDANÝ KONEC V 21.00 HODIN
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Komorně laděný festival Art brut film 
Olomouc již od roku 2012 vždy kon-
cem měsíce března probíhá v sále Arci-
diecézního muzea Olomouc. Základním 
smyslem několikaleté existence olo-
moucké přehlídky Art brut film, na níž 
se podílí kromě Muzea umění Olomouc 
i pražské sdružení ABCD je šíření rele-
vantních informací o tomto svébytném 
výtvarném projevu a upozorňování 
na nejrůznější formy jeho prezentace, 
ale také nutné ochrany. K seznamování 
publika s autentickými tvůrci art brut 
u nás i v zahraničí jsme kromě jiných 
možností spatřovali i ve využití dnes 
již bohatého a neustále se rozšiřující-
ho fondu zajímavých dokumentárních 
filmů a videí o této pozoruhodné tvor-
bě. Úspěšně proběhlo již sedm roční-
ků, kterých se zúčastnili i významní 
zahraniční hosté, jež v rámci progra-
mu vystupovali také v neformálních 
besedách s diváky. Přivítali jsme tak 
v Olomouci přední osobnosti, podílející 
se na recepci art brut, jako například 
sběratele a filmového režiséra Bru-
na Decharma, polskou režisérku Ewu 
Tobolu, ředitele centra pro art brut 
v rakouském Guggingu pana Johan-
na Feilachera, francouzského novi-
náře a režiséra Philippa Lespinasse, 
sběratelku a vedoucí známého muzea 

outsiderů La Fabuloserie ve francouz-
ském Dicy a soukromé galerie v Paří-
ži Sophii Bourbonnaise či naposledy 
agilního francouzského filmového reži-
séra a sběratele Arthura Borgnise.

Pro nadcházející osmý ročník ABF 2019 
s podtitulem SOUKROMÉ RÁJE je při-
pravena kolekce filmů a videosnímků, 
dokumentujících především osobité 
imaginární soukromé zahrady – ráje 
a podivuhodná obydlí spontánních 
tvůrců, kteří originálním a velice kre-
ativním způsobem zvelebují a osobitě 
dotvářejí své každodenní nejbližší pro-
středí (dům, zahradu, okolí) a budují 
tak často i za cenu velkých obětí své 
vysněné ráje. Tyto jedinečné lokality 
jsou půvabné i křehké a způsoby je-
jich zachování a ochrany velmi obtížné. 
Přesto se ve světě našlo mnoho dob-
rých příkladů, zachycených i filmovou 
kamerou, které svědčí o zodpověd-
ném a poučeném přístupu a pochope-
ní skutečného společenského významu 
těchto poetických míst pro dnešní cha-
otický globalizovaný svět a přinášejí-
cích zprávu o nezbytnosti opravdového 
citového vztahu lidí k obývanému ži-
votnímu prostoru, o důležitosti zpět-
né vazby mezi individuální či kolektivní 
identitou a daným místem.
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