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Slovo na úvod
S výtvarnými či literárními díly lidí, kteří mají s duševní nemocí své zkušenosti, jsem se se-

tkal ať už při pořádaných výstavách, soutěžích jako např. Kouzelný klíč, ale hlavně při osob-

ních rozhovorech s lidmi, kteří do své tvorby promítají své pocity a někdy i problémy nebo 

jim tvorba pomáhá vyrovnat se s tím, s čím potřebují.

Je velmi prospěšné dávat těmto lidem možnost realizace a podporovat je v tom, neboť je 

zjevné, že to potřebují a že jim to pomáhá. No a všem ostatním se nabízí unikátní příležitost 

tato autentická díla zhlédnout a nechat na sebe působit …

Ing. Zdeněk Jiříček
ředitel Psychiatrické nemocnice v Opavě



„Hudba a výtvarné umění jsou nejlepší dorozumívací prostředky 
mezi lidmi. I sama řeč zůstává pozadu, neboť člověk, 

jehož jazyku nerozumíš, snadno ti může zůstat cizincem.“ 

Otto František Babler

Výstava PEL-MEL sdružuje výtvarníky, kteří mají zkušenost se stavem, ve kterém se dostali až 

na samý okraj vědomí, místa, kde my ostatní obvykle nemáme přístup. U některých si tato mnoh-

dy dobrodružná, ale i strastiplná exkurze vybrala svou daň. Také díky tomu mnozí z nich byli schop-

ni transformovat tuto zkušenost do svého výtvarného vyjádření a hledat jeho netradiční formy 

a pohledy. 

Právě tato výjimečnost a jinakost je pro společnost darem, kterého by si měla vážit a podporovat. 

Hraniční impulzy posunují společnost dále a rozvíjejí ji v mnoha směrech. Minimálně alespoň k vět-

ší toleranci a pochopení se navzájem.

Skupina vystavujících je různorodá, jak napovídá její název. Každý autor je svébytný, originální. Ně-

kdo je hravě kreativní, u někoho pozorujeme, že je poučený a jeho projev je kultivován výtvarným 

vzděláním. Někteří z autorů prostě nemohou jinak.

Mgr. Eva Klimešová, Mgr. Ivona Országová

Dušan Chládek

Pel – Mel



Vratislava Musilová Naděje v jednom lístku
Když jsem se poprvé během mého dospívání setkal s výtvarným uměním a básněmi, domní-

val jsem se, že je to něco, co se mne vůbec netýká. Nikdy mi to moc nešlo a nějak mne to ani 

nebavilo a neoslovovalo. Potom však nečekaně a nezvaně  vstoupila do mého mladého života 

psychická nemoc. Najednou jsem zjistil, že se se mnou a v mé mysli a srdci děje něco, co neu-

mím svými slovy popsat a srozumitelně vyjádřit. Tehdy, ve svých osmnácti letech, jsem ve své 

depresi vytvořil první „výtvarné dílo“, kresbu usychajícího stromu a jeho naděje do budoucna 

v jednom jeho lístku, který začíná z usychající větvičky pučet. Najednou zde bylo něco, co da-

leko lépe vyjádřilo stav mé duše, než jakkoli bravurně použitá slova psychologa či rétora. Při 

mé poslední manické atace ze mne zase jako proudy živé vody tekly verše na různá témata. 

Jakoby se v nemoci otevřela stavidla něčeho, co jsem do té doby u sebe vůbec neregistroval. 

Uměl jsem najednou vyjádřit vnitřní pocity a prožitky do té doby ve mně jakoby zakleté… vše 

se to rodilo v prožitku nesmírné vnitřní bolesti, ale na svět najednou přišlo nové a neobyčej-

né stvoření, které si žije vlastním životem a se svým jedinečným úkolem - otevírat a uzdravo-

vat bolavá lidská srdce. Kdo to zažil, ať už osobně, či se svým bližním, ten mi snad porozumí.

Mgr. Martin Okáč, Peer konzultant PN Opava

HANDICAP

Nemáme svůj handicap napsaný na čele
Nemáme svůj handicap napsaný na čele

Už víme co dělat, když se to zas rozjede
Ten, kdo prášky nebere, ten na to dojede
Jenže já je beru a k ničemu to není
Musíš hochu doufat, že se to časem změní

Jsi normální?
Asi ne

Sedím doma sám
Po prášcích přibírám
Kočku pohladím, kafe si udělám
Pořád jenom spím
A taky hodně jím
Doktora se ptám – a co jako s tím?

Cítíte se
Psychicky zdráv?

Prý že nejsem normální, když chodím ráda v dešti
Chmury marně zaháním, hlava mi z toho třeští
Všeho se hned bojím a pak jsem zas hrdina
Co na to rodina?

Jsem normální?
Asi ne!

Text písně pro kapelu Anima Band, hudba Lukáš Vojvodík …



Šepoty a vykřiky z Psychiatrické 
nemocnice v Opavě

 „Umění je okno do duchovního světa.“

Rudolf Steiner

Většinou si neumíme představit, co se děje za zdí psychiatrické nemocnice a často nás to ani neza-

jímá. Nemáme k tomu důvod, do chvíle, pokud se „to“ nestane nám nebo někomu blízkému. Nikdy 

nevíme, co křehký duchovní organismus ukotvený ve fyzickém těle udělá, čemu se vzepře, kam se 

nasměřuje a na základě čeho změna nastane. Proto je chvályhodné, že někteří osvícení zaměstnanci 

z opavské „psychiny“ se již několik let snaží v rámci možnosti odhrnout závěs utkaný z dohadů, mýtů, 

pověstí a přiblížit veřejnosti skutečný život v tomto rozsáhlém areálu. Ke koncertním a divadelním 

představením, přednáškám pro klienty, zaměstnance i veřejnost přidaly organizátorky a odborné 

pracovnice Eva Klimešová a Ivona Országová kolektivní výstavu prezentující výtvarnou tvorbu kli-

entů PN. Volba prostoru v Domě umění dodává váhu vystavovaným autorům a jejich artefaktům. 

Významný surrealistický teoretik André Breton v roce 1948 uvedl, že „Práce art brut (autoři tohoto 

typu často bývají lidé na okraji společenského systému: „společenští outsideři, vězni, důchodci v azylech, 

bezdomovci, lidé žijící v ústraní, spiritistická média a psychicky nemocní) oproštěné od vnějších vlivů, 

kalkulu, úspěchu, napájené z přímých zdrojů světa imaginace, jsou vzrušující svou skutečnou původ-

ností. „Daří se jim unikat všemu, co směřuje k falšování svědectví… izolovanost a zřeknutí se každého 

prospěchu a všech marnivostí je tu zárukou totální autenticity, a to i přes pohnutlivost, již to jednotlivci 

přináší; té autenticity, jež všude jinde tolik chybí a po níž toužíme den po dni stále víc.“ 

SKŘÍPE

Toulám se dnem
Jak prázdným říčním korytem
Písek
Skřípe
Mezi zuby
Mezi prsty
Prosívá se
Prosím 
Zase
Zase hledám
To co dávno nemám
Nemám hledat

Toulám se prázdným dnem
Prázdná hlava
Řeka dravá
Všechno odplavila
Jenom žízeň zbyla
A písek
Mezi zuby skřípe
Písek
Žízeň
Skřípe to skřípe
Prázdná jsem

Vratislava Musilová 



Tvorba psychicky nemocných lidí je od počátku 20. století průběžně rehabilitována soustavnou 

výstavní, publikační činností a odborným kritickým přístupem přiřazována do velké rodiny umě-

ní. Také v České republice díky osobnostem manželů Švankmajerových, Aleny Nádvorníkové a dal-

ších nadšenců se mohli zájemci v roce 1997 seznámit s rozsáhlým a zasvěceným pohledem na čes-

ké art brut dvacátého století, které také tvoří významnou výseč v evropském kontextu (exponáty 

byly zapůjčeny ze sbírek Městského muzea v Nové Pace, Psychiatrické léčebny v Kroměříži, Muzea 

umění Olomouc a ze soukromých sbírek.

„Tvorba duševně nemocných se vyznačuje fantastičností námětů, neobyčejným citem pro barev-

nost a fixací na dokonalé provedení detailů. Častou technikou (zejména v důsledku nedostatku 

standardních výtvarných prostředků) je tzv. brikoláž, čili přenesení netradičních materiálů do nové 

„umělecké“ formy. Jedním z historicky nejvýznamnějších sběratelů prací duševně nemocných byl 

psychiatr Hans Prinzhorn (1883–1933), který působil na klinice v německém Heidelbergu.  Tvorba 

duševně nemocných se stala přímou inspirací umění 20. století, zejména expresionismu a surrealis-

mu, otevřeně se k ní hlásil Jean Dubuffett, Paul Klee či Alfred Kubin. Za pohnutých okolností došlo 

k setkání avantgardní scény a „originálního art brut“ ze sbírky Hanze Prinzhorna roku 1937 během 

mnichovské výstavy tzv. Entartere Kunst (zvrhlého umění), kde se za účelem znevážení obou skupin 

vedle sebe octly práce od Noldeho, Picassa, Chagalla či Kokoschky a díla psychicky nemocných.“ 1

Eva Klimešová a Ivona Országová vybraly pro výstavu do Domu umění v Opavě autorky a auto-

ry, kteří s vlastní prezentací nejen souhlasili, ale kteří zároveň reprezentují široké spektrum tvor-

by duševně nemocných. Alfons Essler, Dušan Chládek, Dušan Urbaník, Milan a Marie Farní, Peter 

Hudran, Miroslav Ježovicz, Kristýna Lubová, Michal Moučka, Pavla Zdražilová Holubcová, Tomáš 

Müller a Vilemína Ondrušová prošli léčbou v opavské PN a v rámci terapie i na základě vlastního 

1  Zdroj: http://www.artslexikon.cz/index.php?title=Art_brut

nutkání k tvorbě výtvarně zpracovávají své duševní stavy a prožitky. Výtvarný projev tvůrců trpí-

cích duševní poruchou podporuje sebepoznání, sebereflexi, nebo může sloužit k diagnóze stavu 

klienta. 2 V tomto případě však jde autorům výstavy a doprovodného katalogu především o „vy-

právění“ vlastních příběhů lidí, kteří se ocitli v životní krizi zapříčiněné selháním psychiky. 3 Stej-

ně jako v umělecké sféře, i v tvorbě psychotiků stojí za každým dílem jedinečná lidská osobnost. 

Avšak zatímco umělec tvoří z vlastního popudu, cestu k vyjádření klientů psychiatrických léčeben 

je třeba nalézat společně s terapeutem nebo zdravotním pracovníkem. 4

Posláním této výstavy není hodnotit, kategorizovat jednotlivá díla, ale vciťovat se, prožívat a zá-

roveň si ověřovat schopnost posouvat hranice vlastních estetických preferencí a otvírat se jiným 

mentálním světům. 

Doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

2  „Veřejnost několikrát slyšela o „umění bláznů“, „umění duševně nemocných“, o „patologickém umění“ a o „umě-

ní a šílenství“. Všechny tyto výrazy nepoužíváme rádi. Slovo umění svým pevným významem plným afektu v sobě 

zahrnuje posuzování hodnot. Vyzdvihuje vytvářené věci před těmi, které se jim zcela podobají a které jsou označeny 

za „neumění“. Výtvarná díla, o něž se zde jedná, a problémy, k nimž vedou, však nebudeme nazírat měřítkem hodnot, 

nýbrž posuzovat z psychologického hlediska. Výtvarnou tvorbou duševně nemocných je myšleno vše, co duševně ne-

mocní vytvářejí v rámci prostorově-fyzických a plošných děl ve smyslu umění.“ PRINZHORN, H.: Výtvarná tvorba 

duševně nemocných. Arbor vitae, Praha 2009, s. 19.

3  Zdroj: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/130012136/out.html

4  Zdroj: https://zbozi.cz/…projevu-hana-stehlikova-babyradova

http://www.artslexikon.cz/index.php?title=Art_brut
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/130012136/out.html
https://www.zbozi.cz/vyrobek/z-hloubi-duse-psychologicke-aspekty-vytvarneho-projevu-hana-stehlikova-babyradova/
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Alfons ESSLER  (1956)

Narodil se do rodiny panského kočího a vychovatelky v ústavu pro zdravotně postižené.  

Má tři bratry. Vyučil se v oboru malíř – natěrač. Pokoušel se živit jako malíř pokojů, ale tato prá-

ce mu nepřinášela žádné uspokojení, tudíž u tohoto řemesla dlouho nezůstal. Pokoušel se i pra-

covat v jiných zaměstnáních, ale rovněž bez pocitu naplnění. Ve 25 letech získal invalidní důchod 

z důvodu duševního onemocnění. Dodnes se léčí s bipolární efektivní poruchou. 

K výtvarnému projevu tíhnul od mládí. V počátcích začínal kopírováním prací starých mistrů. 

Později se věnoval ilustrací komiksů. Vlastní kreativní cestu nalezl v zobrazování vlastního imagi-

nativního prožívání a u tohoto druhu výtvarného umění zůstal dodnes. Jeho tvorbu velmi ovliv-

nily pobyty v Psychiatrické nemocnici v Opavě. Poprvé byl hospitalizován kolem dvacátého roku 

života. Porucha významně ovlivnila jeho tvorbu. „ Když jsem byl v mánii tak jsem to prožíval a in-

spirace přicházela sama z vesmíru. Maloval jsem v noci, kdy vše ožívalo, a otevíraly se kanály s energií. 

Zachycuji pozdravy z jiných světů. Tvořím pro lidi a pro radost. Tvorba uspokojí můj pocit, že mi něco 

jde a třeba to někoho osloví.“

Inspirační zdroje podle vlastních slov nachází především ve své hlavě. 

Své práce vystavoval v areálu Psychiatrické nemocnice v Opavě při různých příležitostech.
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Dušan Chládek (1. 10. 1947 – 4. 1. 2018) 
Dušan Chládek se narodil v Prostějově a po střední škole vystudoval architekturu na VUT v Brně. 

Po studiích se přestěhoval do Opavy, kde si našel práci. Byl rozvedený a měl syna. Žil usebraným 

a samotářským životem. V Opavě také zemřel.

Chládkovo výtvarné dílo vychází z přírody a krajiny, do níž více než tři desetiletí podnikal své vy-

cházky. Přírodu pozoroval ne jako turista nebo tradiční krajinář, ale spíše jako filozof. Snažil se po-

chopit její hlubší podstatu, zákonitosti a vztahy. Sledoval barevné proměny, pozoroval struktury, 

křivky a plochy, uvědomoval si vzájemné působení linie, plochy a prostoru, povrchu a hloubky, 

zaznamenával prolínání, křížení, mizení a vznikání. V 90. letech se dopracoval vlastního nezamě-

nitelného výrazu. Krajinu redukoval na drobná gesta tvořená štětcem namočeným v černé tuši. 

Ty řadil rytmicky vedle sebe, vzájemně je vrstvil a proměňoval. Vzniklé struktury nazýval Pole. 

Původně odkazovaly k tvarové skladbě krajiny, ale postupně se osamostatňovaly od své vizuální 

předlohy a nabývaly mnohem obecnější významy. Chládkovým tématem se v posledních dvace-

ti letech stala výtvarná artikulace geometrického řádu, spontánní kresebné naplňování zvolené-

ho pravidla, opakování a proměňování de facto neopakovatelného. 

Dušan Chládek bezesporu patřil k těm nemnoha opavským výtvarným umělců, kteří přesáhli ho-

rizont regionu směrem k celorepublikovému významu. Byl členem Klubu konkretistů. Samostat-

ně vystavoval například ve Studiu Klubu mladých v Opavě, v Domě umění v Opavě, v Galerii  

Jiřího Jílka v Šumperku, v Galerii Albertovec, v Galerii Červený kostel v Hlučíně nebo v Galerii  

Cella v Opavě. Účastnil se skupinových výstav Klubu konkretistů, výstavy Na houby / for John 

Cage v Opavě a řady dalších.

MVDr. Martin Klimeš
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Dušan Urbaník (1958)

Dušan Urbaník se narodil Opavě, kde navštěvoval ZDŠ a Lidovou školu umění – výtvarný obor. 

Ve třinácti letech dostal od táty opravdové olejové barvy a první štětec. Začal kopírovat z repro-

dukcí obrazy významných malířů. I když jeho otec výtvarnému umění příliš nerozuměl,  

Dušana v jeho zálibě vždy podporoval. Po maturitě na Gymnáziu nastoupil na Palackého univer-

zitu v Olomouci. Ve druhém semestru studia onemocněl a následovala první hospitalizace ve fa-

kultní nemocnici. Studium přerušil a po druhé hospitalizaci studium ukončil. 

Po zanechání studia nastoupil do prvního zaměstnání. „A hned první šikana od soudruha ředitele. 

Drželo mě každodenní večerní kreslení. Po pár letech soudruh ředitel obrátil – šikanovat přestal a za-

čali jsme si docela dobře rozumět. Stále jsem kreslil a přibral jsem i grafickou tvorbu – zpočátku linoryt, 

později hlubotiskové techniky, do kterých mě zasvětil František Černý. Vytáhl jsem tužky a blok a za-

čal kreslit přírodu. Ohromná arteterapie. V roce 2013 jsem si konečně přiznal, že na další tvorbu už ne-

mám zdraví a ani sílu. Postupně jsem utlumoval své výtvarné aktivity a prodal celé vybavení grafické 

dílny. Začal jsem kreslit malé kresbičky pro radost na použité obaly od léků, čajů, zubních past, mýdel, 

sardinek atd. Je to úžasná práce – mohu kreslit po chvilkách, po minutách, přesně podle toho, kolik 

mám síly. Kdykoliv mohu přestat a pokračuji, až je mi lépe, třeba druhý den.

Kresbičky rozdávám zdarma svým známým a k tomu jim povídám: Toto je Mapa myšlenek neboli ob-

rázek pro štěstí. Je v něm zašifrované sdělení, kterému prozatím nikdo nerozumíme. A jednou, v době 

nejhorší, se Vám podaří obrázek rozluštit. Tak dostanete nápovědu, co máte pro svoji záchranu udělat. 

Pokud se Vám získaná kresba nezamlouvá, asi k Vám neměla doputovat. V tom případě ji, prosím, da-

rujte někomu jinému.“ 

K dnešnímu dni Dušan Urbaník nakreslil 891 číslovaných „Map myšlenek“ a 142 nečíslovaných 

obrázků pro štěstí. „Chtěl bych se dožít kresby s číslem 1 000. A přesně vím, kdo si pro ni přijde“.
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Milan Farny (1959)

„Vystudoval jsem SPŠS v Kopřivnici a po maturitě pracoval ve Vagónce Studénka jako konstruktér 

přípravků. Hned po prvním roce a čtrnáct dní před nástupem na vojnu jsem zkolaboval na zájez-

du do Kyjeva a ocitl se v opavské nemocnici. Když mi došlo, že jsem na psychiatrii, pokusil jsem 

se o sebevraždu. Pomyslel jsem si „zůstaneš sám, nebudeš mít ženu a děti, přijdeš o práci...“.  

Následovala série hospitalizací s léčbou elektro šoky a inzulínem. Hodně jsem přibral na váze 

a neměl jsem se rád. Absolvoval jsem šest léčebných procedur během sedmi let, protože když 

jsem se cítil lépe, vysazoval jsem léky a vracel se k alkoholu. Přesto jsem se věnoval koníčkům, 

mezi které patřilo lyžování, tenis, turistika, tréning fotbalistů a také chodil na ryby.  

Byl jsem silný kuřák!

V roce 1990 jsem získal pracovní místo, kde jsem kreslil katalogy náhradních dílů v axonometrii. 

Tehdy ještě nebyly počítače, které by to uměly. Tato práce mě bavila a paradoxně právě tam jsem 

po pěti letech působení skončil v invalidním důchodu. 

Od roku 1985 užívám léky poctivě a na doporučení zdravotní sestry jsem dojížděl na klubová se-

tkání do PL pravidelně. Tam jsem se setkal s dnešní manželkou Marií a již 32 let žijeme společ-

ně. Oba jsme přestali pít alkohol a já celou tu dobu nekouřím. Od roku 1987 jsme oba dojížděli 

do Lidové školy umění v Ostravě, kde jsem se věnoval kresbě. Po revoluci v roce 1989 jsme zača-

li vystavovat naše práce a to trvá do dnes. Maruška vystavuje texty /básně/ a já zmíněné kresby, 

ve kterých se snažím zachytit svůj vnitřní svět, náladu kolem sebe. Řada prací vzniká jako reakce 

na skvrny, stíny, obrysy mraků, snů atd.

Po devíti letech v chráněném bydlení v Opavě, kde jsme se pracovně realizovali v dílnách, přišlo opět 

stěhování do Studénky. Máme vlastní byt s nádherným výhledem na panorama Beskyd a na letiště 

v Mošnově. Dny NATO máme před očima. Kolem je krásná příroda v Poodří, rodina, přátelé, tenis, hor-

ské kolo, víra a na prvním místě LÉKY.

Přestože jsem bral naordinovanou medikaci, přišla nejtěžší ataka v roce 2012 v lázních Jeseník a měsíc 

jsem byl v Bílé Vodě, pak 4 dny v PN v Opavě, týden na stanici 20A /šílené/ a potom už na nejlepším 

oddělení 17BC, kde jsem strávil další 4 měsíce. Myslím si, že mám pěkný vztah právě s personálem to-

hoto oddělení, kde je super TÝM a super primář MUDr. Taraba.

Letos v září to bude 40 let, kdy jsem nastoupil cestu do života s duševní nemocí. Z toho 16 let jsem 

vydržel pracovat. Mám skvělou partnerku. Jsme samostatní a bydlíme ve svém a to vše díky lékům, 

víře a jak už jsem psal, rodině, přátelům a TÝMU st. 17BC.

Perlička na závěr: před 27 roky nám na svatbě v kostele byla za svědka psychoterapeutka Jarosla-

va Bartková a přátelství trvá dodnes !!! Jsem šťastný !!! a prosím, nevzdávejte život s duševní nemocí, 

na světě je hezky…“
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Marie Farná (1958)
„Narodila jsem se ve Frýdku-Místku. Tam jsem navštěvovala Střední ekonomickou školu. Už ve  

3. ročníku jsem duševně onemocněla, ale protože moje studijní výsledky byly vynikající, šla jsem 

studovat Vysokou školu ekonomickou do Prahy. Ale po dvou letech se moje nemoc tak zhoršila, 

že jsem školu nedokončila a po určité době jsem dostala plný invalidní důchod.

Můj první manžel zemřel, ale u svého druhého manžela Milana jsem objevila velký výtvarný  

talent a přihlásila jsem ho na uměleckou školu, kterou jsem také navštěvovala. V roce 1992 jsem 

se začala věnovat poezii. Napsala jsem devět básnických sbírek a vydala i jedno CD. Dvě sbírky 

jsem sama ilustrovala a ostatní ilustroval můj manžel. Za svou tvorbu jsem získala 9 literárních 

ocenění.

Se svým manželem už jsme uskutečnili mnoho výstav, hlavně v Moravskoslezském kraji. Vystavu-

jeme stále společně, já texty, můj manžel surrealistické kresby.

Děkuji všem, kteří nám v této naší seberealizaci pomohli a jsem vděčna za léčení v PN Opava, 

protože moje nemoc měla obzvlášť těžký průběh.“
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Hra na schovávanou

Když jsem spadla do podsvětí deprese,

tak dlouho a těžce jsem lezla vzhůru

a zraňoval mě každý den jako kámen,

o který jsem si rozdírala končetiny.

Příšery pobloudilých myšlenek

mě vtahovaly do objetí smrti,

které chutnalo sladce.

Když jsem opět uviděla nebe s hvězdami,

chtěla jsem zachytit každý okamžik,

kdy se mi chtělo znovu žít

a být užitečná tím uznávaným způsobem,

kterému lidé říkají cílevědomá práce.

Z mé hlavy, otlučené čítankou marxistické filosofie,

vytryskl proud snaživosti.

Ten zúrodnil půdu ctižádosti

a z ní se rozkošatil strom mánie.

Po jeho větvích jsem lezla k nebeské blaženosti,

trhala plody, které však byly otrávené ďáblem

a já se znovu probudila v té temné sluji.

Slovutný soudce v bílém šatě vyřknul ortel:

„Schováváte se za svou nemoc.“

Schizofrenní oslnění

Nebe už bylo těhotné nadějí,

že porodí slunce,

svítalo v mé hlavě.

Bůh Zeus obšťastnil Danae

deštěm zlatých penízků

a země plula v růžovomodrém

achátu nejvyšší krásy.

Zběsilý vír myšlenek se zastavil,

rozum dosáhl veškerého 

všeobecného poznání

a duše plála nevyslovitelnou slastí.

Z klína nebes se vyhouplo slunce

a bohatě rozdávalo ze svého svitu.

Tam do té záře,

tam se jednou vrátím.

Neblahé probuzení

Znovu jsi přišlo,

mé tíživé ráno,

ty krvavá ráno

do těla nočního zapomnění.

U nohou rezavá těžká koule

- ranní pesimum.

Za co jsem trestána?

Teskně mi řinčí okovy mé nemoci,

jiní lidé vnímají

po ránu hudbu povinností,

která je aktivizuje.

S mravenčí úporností

stavějí základy nového dne.

A mě váže touha po nebytí

do závoje milosrdného snu,

který nechce sklouznout z mé tváře.

Držím se ho jak záchranné sítě.

Podle jeho vzoru pavouci potměšilci

pilně tkají provazy nechuti vstát

a ty mě poutají k mé posteli.

Síla vůle je napíná k prasknutí

a má mysl se zmítá

v bolestné křeči boje.

Vítězstvím je neodmítnout žít.

Šat blázna

Když mě nemoc oloupí o lidskou důstojnost,

jdu až ke hranicím pekla,

tam si přečtu VSTUP POVOLEN

a padám volným pádem

až na dno lidské soudnosti.

Točím se ve víru ješitnosti

a zmítám se touhou

tak lascivní, tak nebývale nutnou,

jako je přirozenost těla rýsující se pod šatem.

Prosí o svobodu a rozhřešení,

kterou uděluje bláznivá mysl

v euforii králů panujících

se štědrou obrazností Boschových obrazů

imaginárnímu lidskému druhu.

Zpívám o jejich říši

bez okovů podvědomí a lidské morálky.

Má řeč je nebývale jiskrná.
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Peter Hudran (1980)

„Jsem svobodný a bydlím společně se svou mámou. Otec byl středoškolský učitel angličtiny 

a nyní je na důchodě. Matka je už také na důchodě. Mými sourozenci jsou mladší bratr Pavol 

a sestra Anna Doleží. Navštěvoval jsem Základní uměleckou školu, Střední uměleckoprůmys-

lovou školu v Opavě, obor grafika, Ostravskou Univerzitu – Katedru výtvarné tvorby a výchovy 

a Volnou a užitou grafiku u profesora Eduarda Ovčáčka.

Motivace k mé tvorbě spočívala v radosti z kreslení a malování, v práci s keramikou, která mě ba-

vila již od útlého dětství, a ve vnitřní potřebě.

Svým dílem chci sdělit své vnitřní stavy a duchovní prožitky. Mezi inspirační zdroje řadím realis-

mus, abstrakci a duchovně laděnou tvorbu. Zajímají mě portrétní, figurální témata. K této kolek-

tivní výstavě jsem vybral práce z mých počítačových grafik z let 2000 – 2010.“ 

Peterova tvorba je lehce expresivní a pohybuje se od realismu k abstrakci. Hlava (portréty, au-

toportrét) jsou častým námětem jeho tvorby a umožňují mu svým výrazem sdělovat emoce 

a vnitřní stavy. Peter hledá sebe v různých polohách výtvarného projevu, ať již stylem, technikou, 

nebo náměty.

Vystavy:

2000  Výstava „umjení“ Atrium Domu umění, Opava

2004 Fotografie, Galeria Bezdomna, Polsko, Wroclaw

2004 Fotografie, kostel v areálu Rehabilitačního ústavu Hrabyně

2005 Doma ale venku, Dům umění, Opava

2005 Počítačová grafika, Kaple Minoritského kláštera, Opava

2006 Malba, kresba, grafika, ZUŠ, Opava

2007 Fragmenty, Librex, Opava

2007 Fragmenty, Atrium Domu umění, Opava

2008 Doma ale venku 2, Albertovec

2008 Malba, Počítačová grafika, Kulturní dům psychiatrické léčebny, Opava

2009 ÓÓÓpava, Obecní dům, Opava

2010 Kresba, Malba, Grafika, Librex, Opava

2010 Malba 2010, Foyer Obecního domu, Opava

2012 Obrazy, Librex, Opava

2012 Obrazy, Foyer Obecního domu, Opava

2012 Spirit, v rámci Bezručovy Opavy, Švédská kaple, Opava

2013 Cestou domů, svými (k)roky, Kafárna, Ostrava - Poruba

2014 Glory hole, Galerie Industra, Brno

2014 Kresba, malba 2013/14, foyer Obecního domu, Opava

2015 PETER, Katedra výtvarné výchovy Masarykovy univerzity v Brně, Brno

2017 Žít v hlavě, Obecní dům, Opava

2019 Zámek Linhartovy

Kontakt: e-mail: peter.h@centrum.cz, www.hudran.webnode.cz

mailto:peter.h@centrum.cz
http://www.hudran.webnode.cz/
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Kristyna Lubová (1996) 
Kristýna Lubová se narodila v Ostravě, kde prožila harmonické dětství v rodině se dvěma souro-

zenci. Maminka pracovala jako švadlena a tatínek byl svářeč.  

Je studentkou Střední umělecké školy, kterou momentálně na čas přerušila.

Výtvarné nadání se u Kristýny začalo projevovat na základní škole a v té době už vynikala mezi 

spolužáky. V 9. třídě absolvovala půlroční přípravu na talentové zkoušky, které úspěšně složila 

a byla přijata na uměleckou školu. Na střední škole začala rozvíjet všechny formy umělecké čin-

nosti, ale nejbližší jí bylo malování, zejména krajin. Autorku láká i svět módy a návrhářství. Tudíž 

nevylučuje i rozvíjení svých schopností a nadání tímto směrem.

Během třetího ročníku se začala projevovat duševní porucha. Po stabilizaci zdravotního stavu by 

školu ráda dokončila. Kristýna Lubová čerpá inspiraci především v přírodě a nemenší vliv na její 

tvorbu má i aktuální duševní rozpoložení. Aktuálně žije v chráněném bydlení MENSANA, kde je 

velmi spokojená. Výstava v Domě umění je její první veřejnou prezentací.
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MgA. Michal Moučka (1981)
Michal Moučka se narodil v Soběslavi v malé obci v jižních Čechách. Vyrůstal bez sourozenců 

v neúplné rodině s matkou. Dalo by se říct, že prožil šťastné dětství a nic zásadního mu neschá-

zelo. S otcem se nestýkal a o kontakt nemá zájem.

Už od dětství tíhnul k umění všeobecně, začínal u hudby, věnoval se zpěvu a hře na kytaru v ZUŠ. 

Rovněž spoustu času věnoval sportu - stolní tenis, fotbal, házená. Po ukončení základní školy na-

stoupil na Konzervatoř v Ostravě – obor hudebně dramatický. Úspěšně odmaturoval a rok pů-

sobil v Divadelní společnosti Petra Bezruče v Ostravě. Po ročním angažmá začal studovat DAMU 

v Praze obor alternativní herectví v ateliéru prof. J. Schmida. Po zdárném dokončení studií pů-

sobil šest let v Divadle Komorní scéna Aréna v Ostravě. Pak působil dva roky jako kurátor v gale-

rii a během této doby se začaly projevovat psychické potíže. Od roku 2008 se potýká s duševním 

onemocněním. V plánu má zahájení studia na Fakultě umění Ostravské univerzity u prof. Daniela 

 Balabána. 

Již během studií na DAMU se začal věnovat i výtvarnému umění. Prvními díly byly koláže a asam-

bláže. Intenzívněji se začal výtvarnému umění věnovat až po vypuknutí duševní poruchy. Velký 

vliv na jeho tvorbu měly pobyty v Psychiatrické nemocnici v Opavě. Inspiraci pro svá díla hledá 

v přírodě, ve vesmíru, ve víře a v mezilidských vztazích.

Výstavy:

Poprvé vystavoval ve studiu Citadela v Praze v roce 2004.

2017 - SPACE ATTACK  /první mladická výstava/, Galerie NIBIRU

2017 -  IKONY SURREÁL /počátky tvorby/, Galerie NIBIRU

2018 - INFANTILISMUS Z LÉČEBNY VS. ADOLESCENCE V NEDOHLEDNU, Galerie NIBIRU
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Pavla Zdražilová Holubcová (1978)
Pavla Zdražilová Holubcová se narodila v Ostravě-Vítkovicích. Její matka byla švadlena divadel-

ních kostýmů v Moravskoslezském divadle a otec pracoval jako technik ve Vítkovicích. Vystu-

dovala Střední soukromou školu zlatnickou a Fakultu výtvarných umění na VUT  v ateliéru nefi-

gurativního sochařství u prof. akademického sochaře Jana Ambrůze a arteterapii na Palackého 

univerzitě v Olomouci. Absolvovala stáže ve Francii a Polsku.  

„Rozhodně jsem se nevěnovala výtvarnému umění od mala. To jsem spíše zpívala, tančila, hrála 

a sportovala. Ke stojanu mě poprvé postavil můj středoškolský profesor Josef Růžička a pak také  

Daniel Balabán, u kterého jsme malovali figuru. Mé cesty pak zamířily do ateliéru Jana Ambrůze, kte-

rý nás citlivě vedl k instalaci, k práci s prostorem a ke svému zdroji vlastní tvořivosti. Věnovala jsem se 

v něm jak práci se dřevem, hlínou, různými materiály, tak i fotce a v neposlední řadě také performanci. 

Po celou dobu jsem byla ale věrná malování a to mi také zůstalo.

Tvorba je pro mne vnitřní nutností, která mi ukazuje cestu chaosem světa. Je to pro mne určitá katar-

ze a taky něco jako modlitba, neboť tvoříme nad sebe, a mým přáním je, aby má práce přinesla druhé-

mu užitek. Aby ho povznesla, naplnila ho radostí, aby mu ukázala skryté, neviditelné. Je pro mne dů-

ležitá osobní odpovědnost k pravdivosti a autentičnosti díla.“

Pro Pavlu Zdražilovou Holubcovou je inspirací řada podnětů – příroda, člověk, hudba, sen atd. 

V poslední době ji však nejvíce oslovuje pravoslaví, intuice a cit.
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Tomáš Müller (1. 4. 1974 - 30. 9. 2018) 
Tomáš Müller se narodil v Litoměřicích a má starší sestru. Vyučil se na Středním odborném učilišti 

v Litoměřicích. Následně pokračoval dva roky na Střední ekonomické škole SEŠ, ale studia mu ne-

přinášela uspokojení a navíc stále silněji tíhnul k umění. Rozhodl se pro studium grafiky  

a designu v USA, kde žil v letech 1999-2006. Po propuknutí duševní nemoci se vrátil zpět  

do České republiky. V roce 2010 se oženil na Moravu a z manželství má dvě děti. Manželství bylo 

po 4 letech rozvedeno. Ve vztahu se oba partneři vždy velmi respektovali. Od roku 2011 byl ak-

tivním členem Mensy ČR.  

Jeho tvorbu velmi ovlivnila duševní nemoc i dlouhodobá hospitalizace v Psychiatrické nemocni-

ci v Horních Beřkovicích, poté v Opavě. Inspirační zdroje hledal kolem sebe v každodenním živo-

tě. Oslovovala jej také náboženská tématika, duchovno, východní filosofie, transgender a proje-

vy psychózy. Psal si také deset let deník z názvem „Psychóza do naha“. V roce 2018 vyšla knižně 

jeho „autobiografie“  Psychóza do naha, kde se zcela odhaluje donaha  bez cenzury a popisu-

je i strašlivou tragédií, jež významně ovlivnila jeho život.  Tomášova tvorba měla rovněž i tera-

peutický efekt. Pomáhala mu otevřít a ventilovat témata, což mu přinášelo určité uvolnění z tr-

vajícího napětí a pootvírat křehké nitro duševně nemocného člověka běžné společnosti. Dalším 

motivem tvorby bylo zřejmé nadání a kreativita, která mu umožňovala se zviditelnit. K aktivněj-

ší tvorbě byl motivován a podporován i personálem zejména při prvním pobytu v psychiatrické 

nemocnici v Horních Beřkovicích a při studiích v USA. To bylo jeho umělecky nejplodnější obdo-

bí. Na konci života byla vzhledem k jeho velké citlivosti samotná existence natolik zdrcující,  

že se rozhodl pro její ukončení…. 

Vystavoval v galeriích v USA, v Psychiatrické nemocnici v Opavě a Hudebním bazaru v Ostravě.
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Vilemína Ondrušová (32 let)
Vilemína Ondrušová od dětství tíhla k umění, především k hudbě a divadlu. Od tří let chodila 

na koncerty klasické hudby, do muzeí, sledovala výstavy výtvarného umění. Ještě v předškolním 

věku začala hrát na různé hudební nástroje a postupně k tomu přidávala také sborový a sólový 

zpěv. Během studia na střední škole začala psát básně a v průběhu studia na vysoké škole pro-

padla amatérskému divadlu a vytvořila řadu autorských divadelních her. 

„Na podzim roku 2018 jsem byla hospitalizovaná v PNO s diagnózou bipolární poruchy osobnosti.  

Nebudu lhát, že to bylo poprvé. Ale co bylo pro mě nové, byla artetherapie s paní terapeutkou  

Andreou. Ta mě motivovala, abych své pocity vyjádřila barvami na papír a já zjistila, že mě to neje-

nom uklidňuje, ale také že se mi i okolí obrázky líbí. Do té doby jsem kresbu a malování bytostně ne-

snášela. Ale když je žák připraven, vždycky se učitel najde. A tak jsem během hospitalizace začala ma-

lovat expresivně moje pocity, nálady, názory a příběhy. To co uvidíte na výstavě, vzniklo během  

3 měsíců v artetherapii. 

Nečekám na inspiraci, ale prostě to přichází „tak nějak samo“. Obrazy, které vidíte, vznikaly většinou 

jako automatické kresby, ve kterých jsem posléze hledala nějaký smysl a dotvářela je. A co jimi chci 

říct? Každý obraz má své vlastní poselství - např. Očekávání jsem namalovala dva dny po tom, co jsem 

zjistila, že jsem těhotná. To, že se jedná o embryo, mi došlo, až když byl obraz hotový. Jiný obraz s ná-

zvem Nemocná jsem vytvořila při poslechu písně Je suis Malade v podání Lary Fabian, při které jsem 

cítila něco jako zpověď světu i přiznání.“
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Vratislava Musilová 

ČEKÁRNA

Civí na mě
Z každé stěny

Kulaté oči
Baculaté tváře

Civí a civí
Nevinně a neúprosně
Z fotek a pohlednic

Z každé stěny
Civí na mě

Nutí mě
Cítit se nepatřičně

V čekárně
Když nečekám

Alfons ESSLER


