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1) Úvodní slovo 

 

Vážení přátelé, 

 

 dovolujeme si Vás seznámit s průběhem realizace projektu výstavy Adolf Wölfli – Stvořitel Universa, 

na kterém členové o. s. ABCD pracovali déle než dva roky. Po dvou úspěšných výstavách z oblasti art 

brut /art brut – sbírka abcd (2006) a Prinzhornova sbírka (2009)/, připravilo o. s. ABCD ve spolupráci 

s Nadací Adolfa Wölfliho při Muzeu umění v Bernu a s Galerii hlavního města Prahy monografickou 

výstavu jednoho z nejpozoruhodnějších a nejoriginálnějších umělců 20. století. 

Adolf Wölfli stvořil komplexní paralelní vesmír, pro nějž vymyslel novou geografii, historii i 

nové řády číslovek. Jeho celoživotní dílo „Obří Stvoření Svatého Adolfa" sestává ze 45 sešitů o 25 

000 stranách textů, hudebních partitur, číselných záznamů a především pak 1600 kreseb a 1640 

koláží. První Wölfliho retrospektiva v České republice v kurátorské koncepci Daniela Baumanna, 

Terezie Zemánkové a Ivany Brádkové představila v chronologickém sledu na 100 děl ze všech jeho 

tvůrčích období. Instalace v architektonickém pojetí Ivany Brádkové byla doplněna ukázkami z 

Wölfliho textů, edukativními materiály včetně výňatků z lékařských zpráv, které jeho život a dílo 

zasadily do dobového kontextu.  

Výstavu doplnil hudební doprovod autorů Petra Nikla a Miroslava Černého Provodovského, 

kteří se Wölfliho tvorbou inspirovali. Podařilo se tak naplnit záměr projektu – tedy zprostředkovat 

divákům všechny aspekty Wölfliho díla – obraz, slovo i zvuk.  

O. s. ABCD vydalo ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae obsáhlou monografii Adolfa 

Wölfliho v české a anglické jazykové mutaci. Zahrnuje všechna období Wölfliho výtvarného i 

literárního projevu (zde uvedeného v kongeniálním překladu Petra Šourka). Obrazová část knihy 

akcentuje detaily z  kreseb a koláží, které dovolí lépe proniknout do labyrintu Wölfliho universa 

vystavěného na jeho osobní mytologii. Kniha v grafické úpravě Pavla Hájka a Marka Jodase obsahuje 

texty od předních znalců Wölfliho díla (Manuel Anceau, Daniel Baumann, Eric Förster, Marie-

Françoise Chanfrault-Duchetová, Walter Morgenthaler, Elka Spoerriová, Barbara Šafářová, Petr 

Šourek a Terezie Zemánková), kteří dešifrují jednotlivé aspekty jeho tvorby, soupis reprodukovaných 

děl, seznam výstav a bibliografii.   

Výstava a katalog by nevznikly nebýt štědré podpory a spolupráce mnoha státních i 

soukromých subjektů, jejichž seznam uvádíme níže a kterým tímto vřele děkujeme.  

Celkové zhodnocení projektu se nachází v závěru tohoto dokumentu.  

 

 

        Terezie Zemánková, Ph.D. 

           předsedkyně o. s. ABCD 
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2) OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ABCD, JEHO POSLÁNÍ A CÍLE:  

 

O. s. ABCD vzniklo 20. 8. 2002 (registrace u MV ČR) jako sesterská organizace 

stejnojmenné francouzské asociace sdružující jedince, kteří se profesionálně či amatérsky 

zabývají art brut – uměním v syrovém stavu. Poslání sdružení vyplývá už z jeho podtitulu: Art 

Brut – Connaissance et Diffusion = poznání a šíření art brut. Náplní je tedy studium tohoto 

druhu výtvarné tvorby, propagace sbírky art brut – abcd, vyhledávání nových autorů, 

pořádání výstav art brut, vydávání odborných publikací týkajících se art brut a to jak 

překladů, tak původních českých textů a pořádání přednášek.  

 

STRUČNÁ HISTORIE O. S. ABCD 

 

2004 – publikace: Anna Zemánková 

2005 – výstava: Systém v chaosu (současné české art brut), Cavin-Morris gallery,  

New York, USA 

2006 – výstava: Magické vize Evy Dropové a Anny Zemánkové, Galerie X, Bratislava  

  (ve spolupráci s Českým centrem v Bratislavě) 

2006 – výstava: Květy vášně Anny Zemánkové, Galerie Na palubě, Olomouc 

2006 – výstava: Art brut, sbírka abcd, GHMP, Dům U Kamenného zvonu 

2006 – katalog: Art brut, sbírka abcd  

2006 – výstava: Janko Domšič & Zdeněk Košek - Stvořitelé nebe a země, galerie  

 Štěpánská 35, Francouzský institut v Praze 

2007 – Z hlubin vzhůru – vizionářky československého art brut, INSITA 2007,  

 Slovenská národní galerie, Bratislava 

2009 - Prinzhornova sbírka, art brut z legendární kolekce německého psychiatra,  

 GHMP, Dům U Kamenného zvonu, Praha 

2010 – Art brut: Josef Hofer, Rakouské kulturní fórum, Praha 

Art brut: Justyna Matysiak, Polský kulturní institut, Praha 

2011 - Anatomia metamorphosis, Muzeum Montanelli, Praha  

Mentální vrstevnice, Artinbox galerie, Praha  

2012 - Adolf Wölfli – Stvořitel Universa, GHMP, Dům U Kamenného zvonu, Praha 
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3) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU ADOLF WÖLFLI – STVOŘITEL UNIVERSA 

 

Název výstavy:  

ADOLF WÖLFLI – STVOŘITEL UNIVERSA  

Výstavu uspořádali: 

Občanské sdružení ABCD, Nadace Adolfa Wölfliho při Muzeu umění v Bernu a Galerie 

hlavního města Prahy  

Termín konání: 

22. 2. – 27. 5. 2009 

Místo konání: 

Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. 13, Praha 1 

 

Všechna vystavená díla byla zapůjčena z Nadace Adolfa Wölfliho při Muzeu umění v 

Bernu (Švýcarská federace).  

 

Autorky koncepce výstavy: Daniel Baumann, Terezie Zemánková, Ivana Brádková 

Architektonické a grafické řešení: Ivana Brádková 

Hudební koncepce: Petr Nikl, Miroslav Černý Provodovský 

Organizace a produkce: Marie Benešovská a Flora Berne (o. s. ABCD) a výstavní  

oddělení GHMP 

                               
           A. Wölfli - Rosalia Wather,grandhoteliérka na hřebeni Niezhornu                                                                                                                                      A. Wölfli - Megapole, sál v lesoparku 
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Katalog: Výstavu doprovodil obsáhlý katalog, který vznikl ve spolupráci o. s. ABCD a 

vydavatelství Arbor Vitae. 

 

Záštitu nad výstavou převzali:  

Jeho Excelence André Regli, velvyslanec Švýcarské konfederace v ČR 

Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí ČR  

MUDr. Doc. Bohuslav Svoboda, primátor hlavního města Prahy 

Ing. Václav Novotný, radní pro kulturu hlavního města Prahy  

 

Výstava vznikla v partnerství s Hlavním městem Praha. 

 

Výstavu podpořili:  

Metrostav, a. s. 

Pro Helvetia 

Hlavní město Praha 

Ministerstvo kultury ČR  

Kunstmuseum Bern 

Ondřej Stýblo   

Stable Studios 

PRK Partners  

Velvyslanectví Švýcarské konfederace 

Switzerland Tourism 

Alpiq, s.r.o. 

Hotel Leonardo 

 

Partner výstavy: 

Obchodní komora Švýcarsko – Česká republika 

 

Mediální partneři: 

Právo, Týden, Instinkt, Ateliér, Art + Antiques, Radio 1, Vltava, A2, Xantypa, Artmap,  

Artmix, Artyčok.tv, Houser, Metropolis, Flyup 
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                          A. Wölfli - Loď Sv. Adolfa na Velkém východním moři                                                                                                                    A. Wölfli - Anjelská žárofka z hvjezdy Sv. Adolfa, staré stvoření 

 

4) PŘÍPRAVA A REALIZACE PROJEKTU 

 

2009 - 2010 

 V roce 2009 kontaktovalo o. s. ABCD vedení Nadace Adolfa Wölfliho při Muzeu 

umění v Bernu (Švýcarsko) a dohodlo s ním zapůjčení části sbírky Adolfa Wölfliho do 

České republiky. 

 V roce 2010 o. s. ABCD dohodlo s Galerií hlavního města Prahy, že výstava Adolfa 

Wölfliho se uskuteční v Domě U Kamenného zvonu (GHMP) od února do května 

2012.  

 

Leden – červen 2011 

 Termín výstavy byl upřesněn na 22. 2. – 27. 5. 2012. 

 Výstava ponese název „Adolf Wölfli – Stvořitel Universa“. 

 O. s. ABCD pro výstavu získalo osobní záštitu švýcarského velvyslance v ČR pana 

André Regliho, ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga, primátora hl. 

m. Prahy pana Bohuslava Svobody a radního pro kulturu pana Václava Novotného. 

 Partnerem výstavy se stala Česko-švýcarská obchodní komora. 
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Finanční zajištění výstavy: 

 O.s. ABCD získalo finanční podporu těchto institucí:  

Metrostav a.s., Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, Alpiq, s.r.o., pan Ondřej 

Stýblo a Velvyslanectví Švýcarské konfederace. 

 

 

O. s. ABCD vypracovalo žádost o podporu na švýcarský fond Pro Helvetia, kterou 

vzhledem ke svému statutu podala GHMP. Finance získané z grantu přiděleného Pro 

Helvetia GHMP šly mimo rozpočet o.s. ABCD. Částečně pokryly transport a pojištění 

exponátů.  

 

 

Pracovní cesty 

 V dubnu podnikla Terezie Zemánková cestu do Berlína, kde se setkala s ředitelem 

Adolf Wölfli Stiftung Danielem Baumannem za účelem upřesnění jednotlivých etap 

přípravy pražské výstavy.  

 Marie Benešovská, Ivana Brádková a Terezie Zemánková – podnikly za o.s. ABCD 

v květnu čtyřdenní pracovní cestu do Lille métropole musée d´art moderne, d´art 

contemporain et d´art brut (LaM) ve Villeneuve d´Ascq, kde se konala výstava Adolfa 

Wölfliho.  

 Pracovní program byl následující: 

o Prohlídka výstavy 

o Fotodokumentace všech exponátů 

o Výběr exponátů pro pražskou výstavu 

o Jejich rozdělení sál po sále 

o Výběr a fotodokumentace detailů z Wölfliho děl, které budou akcentovány 

v pražské expozici a katalogu 

o Výběr děl pro animace do expozice 

o Koordinace spolupráce s LaM a Adolf Wölfli Stiftung 

o Zajištění podkladů pro katalog  

o Vyjednání autorských práv na texty do katalogu 

o Další produkční práce spojené s přípravou výstavy Adolfa Wölfliho v Praze 

o Na základě návštěvy v LaM a předběžného ideového nástinu ředitele Nadace  

Adolfa Wölfliho Daniela Baumanna vznikla koncepce pražské výstavy. 
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  Červen – říjen 2011 

 Byla vypracována koncepce výstavy a její prostorově – dramaturgické řešení bylo 

představeno a schváleno vedením GHMP. 

 Bylo stanoveno, že výstava bude sledovat chronologický vývoj A. Wölfliho díla dle 

jeho tvůrčích období. Představí všechny polohy Wölfliho tvorby – výtvarnou, literární 

a hudební – tedy, že v expozici bude kromě výtvarných děl přítomen také text a zvuk.  

 Ivana Brádková v návaznosti na předběžnou koncepci vytvořila nástin 

scénografického řešení expozice a rozmístění Wölfliho děl v DUKZ.  

 Ivana Brádková rovněž vypracovala rozvržení animací do expozice, rozpracovala 

jejich scénáře a oslovila několik firem s poptávkou spolupráce na jejich realizaci.  

 Nabídku ke spolupráci na zvukovém doprovodu k výstavě přijali Petr Nikl a Miroslav 

Černý Provodovský. 

 O. s. ABCD zažádalo Hlavní město Praha o partnerství na výstavu. 

 

Říjen – prosinec 2011 

 Petr Nikl a Miroslav Černý Provodovský zkomponovali zvukový doprovod k výstavě a 

vytvořili nahrávky s profesionálními hudebníky (m.j. Filharmonie Bohuslava Martinů – 

Brno). 

 Byla navázána spolupráce se Stable Studios (Ladislav Kolský), které vypracovalo 

technické zajištění instalace zvukového doprovodu a projekcí v expozici.  

 Ivana Brádková navrhla grafické řešení expozice a o.s. ABCD navázalo spolupráci 

s grafikem Tomášem Trnobranským, který je zrealizoval.  

 O.s. ABCD oslovilo několik tiskáren, vyhodnotilo nabídky a navázalo spolupráci 

s tiskárnou QUO, s.r.o., která nejlépe splňovala požadavky pro realizaci projektu 

v poměru kvalita – cena.  

 Ivana Brádková vypracovala konkrétní podobu architektonického řešení expozice. 

 Na tomto základě Terezie Zemánková a Daniel Baumann upravili definitivní výběr 

exponátů v souvislosti s jejich umístěním v jednotlivých výstavních sálech.  

 Terezie Zemánková zpracovala doprovodné texty do výstavních prostor a zadala je 

na překlad. 

 Byly vypracovány informační a propagační materiály pro obchodní komoru Švýcarsko 

–  Česká republika a Velvyslanectví Švýcarské konfederace v ČR. 

 Z finančních a koncepčních důvodů bylo upuštěno od realizace animací, které měly 

původně doprovázet díla Adolfa Wölfliho.  

 V partnerské spolupráci s PRK partners o.s. ABCD podepsalo smlouvu s GHMP o 

spolupráci na výstavě včetně dělení nákladů.  
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 Na jejím základě byl zpracován zcela konkrétní rozpočet a harmonogram pro finální 

zrealizování výstavy v Domě U Kamenného zvonu, do nějž byly zahrnuty veškeré 

získané finance z českých i zahraničních institucí.  

 Byli osloveni mediální partneři a uzavřeny smlouvy o mediálním partnerství.  

 

Leden – únor 2012 

 O. s. ABCD získalo partnerství Hlavního města Prahy 

 Dokončení scénografického řešení expozice 

 Finalizace propagačních tiskovin (plakáty, pozvánky, citylighty, fólie na tramvaje atd.) 

 Zhotovení nahrávek zvuků do expozice 

 Výroba slide-show z detailů děl Adolfa Wölfliho 

 Tisk grafických prvků do expozice 

 Objednání technických prvků na projekce 

 Předání do výroby, tisk textů do expozice 

 Bourání předchozí výstavy 

 Oprava stěn a výmalba výstavního prostoru 

 Instalace zvukové techniky v expozici  

 Technické dokončení zvuků,  zkoušky  

 Instalace grafických složek do expozice 

 Transport děl z Bernu 

 Revize děl za přítomnosti pověřené restaurátorky Nadace Adolfa Wölfliho a 

restaurátorky GHMP 

 Instalace exponátů 

 Umístění řezaných textů v expozici 

 Osvětlení expozice  

 Definitivní kompletace expozice 

 K výstavě bylo vydáno hudební CD ve spolupráci s vydavatelstvím Polí5.  

 Firma Adjust art, která zajišťovala externí propagaci výstavy (citylighty, plakáty do 

rotund a samolepky na tramvaje) vytiskla speciální edici plakátů.  

 21. 2. tisková konference a slavnostní zahájení výstavy za přítomnosti Daniela 

Baumanna, ředitele Nadace Adolfa Wölfliho v Bernu.  

 V rámci vernisáže proběhla také hudební performance Petra Nikla, Miroslava 

Černého a jejich kolegů.  
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Únor – květen 2012   Akce v průběhu výstavy 

 Fotodokumentace vernisáže a expozice 

 Medializace projektu 

 Ivana Brádková a Terezie Zemánková realizovaly celkem 13 kurátorských 

komentovaných prohlídek výstavy - mimo jiné také prohlídku pro švýcarského 

velvyslance a jeho hosty z diplomatického sboru. 

 1. 4. a 2. 4. proběhly v divadle ARCHA hudebně vizuální ozvěny inspirované dílem 

Adolfa Wölfliho v koncepci Petra Nikla – Vlci v srdci.  

 GHMP uspořádala sérii lektorských prohlídek a tvůrčích dílen inspirovaných tvorbou 

Adolfa Wölfliho. 

 

 

                  
              vernisáž výstavy - I. Brádková, T. Zemánková, D. Baumann                        Daniel Baumann, ředitel nadace A. Wölfliho v Bernu                            performace P. Nikla v prostorech výstavy A. Wölfliho 

 

 

                                

 

                                                                                                                                     pohledy do expozice v Domě U Kamenného zvonu 

 

 

               
 

                                                                                                                               doprovodné akce výstavy, lektorské prohlídky, tvůrčí dílny 
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Katalog 

O.s. ABCD vydalo ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor Vitae katalog k výstavě ve dvou 

jazykových mutacích (CZ / EN). 

V rámci příprav katalogu byly provedeny následující činnosti:  

 Zpracování koncepce katalogu 

 Zajištění originálních textů A. Wölfliho 

 Zadání překladů do češtiny 

 Zajištění textů AW v angličtině – zadání jejich přepisu z formátu PDF do wordu 

 Výběr a zadání interpretačních textů 

 Určení faktografických textů do katalogu a jejich zadání 

 Výběr reprodukcí do katalogu – zadání výroby fotografií chybějících děl 

 Zadání překladů veškerých popisek /výstava, katalog/ 

 Finalizace grafického řešení katalogu 

 Korektury textů 

 Sazba katalogu  

 Finální korektury (dvojjazyčné) 

 Tisk katalogu 

 Představení katalogu na tiskové konferenci k výstavě 21. 2. 2012. 

 

 

          

          
                                                                                                                                               detaily děl A. Wölfliho otištěné v katalogu 
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Webové stránky www.adolfwolfli.cz 

O. s. ABCD navázalo na spolupráci s firmou JeanSolPartre, která realizovala již web 

www.artbrut.cz, a oslovilo ji se zadáním specielních webových stránek určených pro projekt 

výstavy Adolfa Wölfliho. Šimon Formánek se ujal grafického řešení stránek; je rovněž 

autorem jedinečného způsobu prezentace Wölfliho děl. Podoba webových stránek je 

kompatibilní s celkovou podobou expozice a v souladu s katalogem akcentuje detaily 

Wölfliho děl.  

  

5) Personální zajištění přípravy a realizace výstavy 

 

Terezie Zemánková, Ph.D., předsedkyně o. s. ABCD. 

Vystudovala FF UK obor teorie kultury, studovala také v Paříži na Sorbonně. Její disertační 

práce zpracovávala téma art brut v kulturologické perspektivě. 

Pracuje jako nezávislá kulturní publicistka a kurátorka výstav. 

 

Doc. MgA. Ivana Brádková, místopředsedkyně o. s. ABCD 

Vystudovala DAMU – katedru scénografie. Spolupracuje s mnoha profesionálními 

divadly a s Českou televizí. Vytvořila okolo 400 divadelních, televizních a filmových, 

převážně kostýmních výprav. Od roku 1997 vyučuje na katedře scénografie DAMU kostýmní 

tvorbu a masku. Roku 2005 získala titul docent. 

 

Daniel Baumann, ředitel Nadace Adolfa Wölfliho 

Švýcarský historik umění, kurátor více než šedesáti výstav současného umění a art brut po 

celém světě. Spoluzakladatel a předseda Plugin Center pro nová média a Shift festivalu pro 

elektronická umění v Basileji, autor odborných textů o současném umění a art brut, držitel 

ceny Swiss Art Awards pro nejlepšího švýcarského kurátora v letech 1997/2006.  

 

Marie Benešovská, člen o.s. ABCD 

Absolvovala Jihočeskou universitu – obor Arteterapie/Psychologie.  Studovala také na 

Institutu digitálních médií. Spolupracovala s časopisem Arteterapie. V letech 2005 – 2007 

byla koordinátorkou Evropského projektu Equal v o.s. Romea, které se zabývá podporou 

boje proti rasismu a  zasazuje se o dodržování lidských práv ve společnosti. Externě 

spolupracuje s Normálním festivalem zaměřeným na podporu kreativity lidí s mentálním 

handicapem. Od roku 2008 pracuje pro galerii Prague Art&Design. 

 

http://www.adolfwolfli.cz/
http://www.artbrut.cz/
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Pavel Hájek, Ph.D., člen o.s. ABCD 

Vystudoval kulturologii na FFUK. Pracuje jako senior manažer v Knihovně Václava Havla, 

jako obchodní a marketingový manažer ve Státní opeře Praha. Dále působí jako grafický 

úpravce knih (Nakladatelství Malá Skála). Je autorem beletrií Kráska a Netvor, Měsíc v 

parku, Skladiště vzpomínek a studií zabývajících se kulturněhistorickým vývojem krajiny 

českých zemí Česká krajina a baroko, Jde pevně kupředu naše zem. Spoluautorsky se 

podílel na vzniku literárněhistorického eseje Cavismus – membra disiecta 1917-1934, 

sborníku Krajina zevnitř a knihy Krajina a revoluce. 

 

 

 

 

 

 

6) Resumé 

Ohromující dílo Adolfa Wölfliho se vymyká všem uměleckým kategoriím a stylům. André 

Breton ho označil za „jedno ze dvou tří nejvýznamnějších děl 20. století", Jean Dubuffet z něj 

učinil jeden z pilířů svého konceptu art brut. Oceňovali jej surrealisté a mezi současnými 

umělci jej obdivují například Annette Messagerová, Hermann Nitsch nebo Arnulf Rainer. 

Wölfliho díla se stala zlatým hřebem všech významných sbírek art brut, byla vystavována po 

celém světě a stala se předmětem dlouhé řady publikací.  

Díky své mezinárodní kredibilitě získalo o s. ABCD výjimečnou možnost vystavit poprvé 

v Praze obsáhlý soubor děl tohoto unikátního tvůrce a v hlavním městě tím i úspěšně 

navázat  na tradici prezentace významných světových sbírek art brut. 

O. s. ABCD je v realizacích projektů z velké části odkázáno na veřejný grantový systém. Jak 

již bylo zmíněno výše - bez podpory soukromého sektoru a nadací by se však tento projekt 

nepodařilo dovést do konečné podoby. Z ohlasů v tisku je patrné, že význam výstavy 

přesahuje běžné rámce výtvarných projektů a je srovnatelný s obdobnými výstavami 

v renomovaných galeriích v zahraničí. Dokládají to i slova ředitele Nadace Adolfa Wölfliho 
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v Bernu, Daniela Baumanna, který označil pražskou výstavu za vůbec nejzdařilejší 

prezentaci v historii nadace.  

Počet návštěvníků v DUKZ se přiblížil k 10 000, byl však zcela jistě negativně ovlivněn 

nedůslednou propagací ze strany GHMP. Na příkaz pražské památkové péče se zúžila 

externí propagace na téměř nepřijatelný objem. Velikosti venkovních poutačů a samotné 

označení DUKZ je na Staroměstském náměstí zcela přehlédnutelné. O. s. ABCD má přímou 

zkušenost s některými reakcemi v tisku a také s odezvou u návštěvníků výstavy. Navzdory 

četným pokusům ovlivnit podobu externí reklamy se nám bohužel nepodařilo cokoli změnit. 

 

 

Závěrem lze však konstatovat, že cíle, které si organizátoři projektu vytyčili na počátku, se 

podařilo naplnit. V Praze byl představen reprezentativní výběr z děl nejvýznamnějšího 

světového tvůrce art brut, který se setkal s velkým ohlasem v médiích stejně jako u 

veřejnosti. Věříme, že se nám tak podařilo nabourat stereotypní vnímaní tvůrců se stigmatem 

duševní nemoci a nabídnout jiný pohled do jejich světů. Jsme velmi potěšeni, že po ukončení 

výstavy zůstává k dispozici zájemcům o Wölfliho dílo jeho monografická publikace. 

 

 

 

Velice děkujeme všem výše uvedeným institucím i jednotlivcům, kteří výstavu podpořili a 

napomohli její realizaci.   

 

 

 

Terezie Zemánková, Ph.D.                                                                      doc. Ivana Brádková 

 předsedkyně o. s. ABCD                                                          místopředsedkyně o. s. ABCD                                                      
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ABCD o. s. 
Platnéřská 13, Praha 1 

e-mail: info@artbrut 
www.artbrut.cz 


