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lucie němcOvá
Autorka se snaží prostřednictvím výtvarné činnosti vyjádřit svoje 

pocity a osobitý pohled na svět kolem sebe. Vzhledem k poruše autis-
tického spektra (PAS) má Lucie schopnost vnímat okolí jedinečným 
způsobem, vznikají tak osobitá tematická díla. Lucie se narodila v roce 
1993 v Brně.

Již v průběhu  školní docházky začala Lucie 
v rámci volnočasových aktivit navštěvovat indi-
viduální výtvarnou terapii vedenou lektorem 
Mgr. Pavlem Sochorem, Ph.D., nejprve na hodinu 
týdně, velmi záhy se čas terapie prodloužil na celé 
dvě hodiny.

Zde je na místě zdůraznit, že soustředěná práce 
bývá pro osoby s autismem velmi namáhavá a stre-
sující. Její délka je ovlivněna momentálním psy-
chickým stavem a celkovou konstelací okolností, 
které mohou, ale ne vždy nutně musí, zafungovat 

rušivě. Proto je třeba stále zkoušet různé varianty a kombinace tech-
nik, přístupů, komunikace a témat. Vše je otevřeno…

V současné době má autorka ukončenou základní školní docházku, 
kterou absolvovala z velké části jako integrovaný žák s pedagogickým 
asistentem v běžném typu školy. Další vzdělávání v oblasti udržení 
a rozvíjení znalostí a dovedností získaných v průběhu školní docház-
ky, ale především v oblastech, které ji bytostně naplňují, těší a při-
bližují světu, jak ho chápeme my, je zajištěno individuální formou, 
prostřednictvím celé řady zainteresovaných stran. Do celkového výčtu 
pravidelných aktivit patří docházka do Výtvarné dílny, kterou ve škol-
ním roce 2010/2011 otevřelo kulturní centrum Bandista v prostorách 
 areálu VUT v Brně na Kraví hoře. Vystavované obrazy vznikaly postup-
ně během celého roku 2010/2011.

výtvarná terapie a lucie
Prakticky od první lekce bylo jasné, že jsme se trefili. Kdo trošku zná 

specifické potřeby jedinců s autismem, dobře ví, jak důležité jsou při roz-
šiřování okruhu vhodných terapií, činností a zájmů faktory jako správné 
načasování, volba činnosti, lektor bez předsudků s velkou mírou fantazie, 
kreativity a empatie. Měli jsme štěstí – všechny předpoklady byly splněny 
v tu pravou chvíli. A tak naše dcera, která sice na povel nenakreslí domeček, 
dokáže prostřednictvím, jak ona sama říká „výtvarničení“, nějak zpracová-
vat témata, která ji momentálně naplňují. Při debatách nad obrázky se doví-
dáme, co zrovna nejvíc řeší. Díky terapii je nám její svět lépe uchopitelný. 

Výtvarničením je nadšená, prožívá radost, je sebevědomější, uvolněněj-
ší. Lze říci, že jsme zaznamenali posun v komunikaci ve smyslu vzájemné-
ho chápání jejího obsahu. Tato skutečnost ovlivňuje celkovou kvalitu života 
Lucie a nás všech, kteří s ní žijeme. 

 Milena Němcová
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Autor: Lucie Němcová 
Obrazy: kombinovaná technika, 8 výtvarných děl z roku 2010–2011

Provázanost filozofie, umění a terapie se odehrává jak v dialogu s dru-
hým, tak s vlastní duší. S tím vším se setkáváme častěji, než jsme ochotni 
si připustit. Podrobujeme tyto aktivity hlubší reflexi? Umění umožňuje 
obejít mnohé neřešitelné nebo obtížné problémy tím, že jsou transformo-
vány na neohrožující předmět vnímání. Výstavní projekt prezentuje tvůrčí 
výtvarný proces, jež charakterizuje novou dimenzi v kvalitě života autorky. 
Vystavené výtvarné artefakty vyjadřují estetizovanou formu intimních 
obsahů autorčina zkušenostního vědomí. Předpokládejme, že pokud exis-
tuje artefakt, potom existuje i jeho afektivně-kognitivní obsah udržující se 
v přirozeném životním příběhu autora. K tomuto detektivnímu příběhu 
jsou zváni návštěvníci výstavy. 

Umění a výtvarná tvorba oslovuje celého člověka, může významně formo-
vat postoje lidí, jelikož je povahově univerzální. Jakmile začneme pracovat 
se svými zážitky a prožitky, vstupujeme do vysoce citlivé a intimní oblas-
ti, a to jak z pozice tvůrce, tak interpreta výtvarných artefaktů. Chceme-li 
vyzdvihnout tvůrčí složku expresivity výtvarného projevu u Lucie, která 
směřuje ke vzniku díla, můžeme mluvit o tvořivé expresivitě. Při výtvarné 
tvorbě i terapii je pokládáno za významné si uvědomovat a prohlubovat 
spojnici mezi tvořivou expresí a uměleckým projevem. V tomto momentě 
lze označení „tvořivě-expresivní“ vnímat jako částečné synonymum pro 
„umělecký“, protože v řadě případů můžeme obě označení zaměnit tak 
jako u vystavující autorky. 

Komunikace mezi autorem a vnímatelem ve vývoji moderního umění, 
 přinejmenším od dob Art brut, získala nové rozměry a novou důvěru k obra-
zotvorným hrám, jimž se příčí estetické housle jakékoliv provenience, neboť 
na místo hledání krásy nastoupilo hledání nových intersubjektivních spojů 
a inspiračních zdrojů pod hladinou vědomí.

Vratislav Effenberger



Dlouhodobé kontinuální navštěvování výtvarné terapie a následně 
rozvíjený vztah k vlastní výtvarné tvorbě se potvrdilo jako důležitý faktor 
rozvoje výtvarného projevu autorky. Postoje Lucie v tomto kontextu cha-
rakterizují slova autorčiny maminky: „Prakticky od první lekce bylo jasné, 
že jsme se trefili. Kdo trošku zná specifické potřeby jedinců s autismem, dob-
ře ví, jak důležité jsou při terapeutickém rozšiřování okruhu vhodných čin-
ností a zájmů faktory, jako jsou správné načasování, volba činnosti, lektor 
bez předsudků, velká míra fantazie, kreativity a empatie. Měli jsme štěstí 
– všechny předpoklady byly splněny v tu pravou chvíli. A tak naše dcera, 
která sice na povel nenakreslí domeček, dokáže prostřednictvím jak ona 
sama říká „výtvarničení“ nějak zpracovávat témata, která ji momentálně 
naplňují. Při debatách nad obrázky se dovídáme, co zrovna nejvíc řeší. Díky 
terapii je nám její svět lépe uchopitelný. Výtvarničením je nadšená, prožívá 
radost, je sebevědomější, uvolněnější. Lze říci, že jsme zaznamenali posun 
v komunikaci ve smyslu vzájemného chápání jejího obsahu. Tato skuteč-
nost ovlivňuje celkovou kvalitu života Lucie a nás všech, kteří s ní žijeme.“ 
(Němcová M., 2011) 

Ve vztahu k autenticitě výtvarných artefaktů autorky je třeba zdůraznit 
její vědomí toho, že se jedná o vlastní artefakt, přičemž okamžik uvědomění 
si této skutečnosti je zároveň okamžikem, kdy autorka připustí svébytnost 
svého díla. Autorka nezaujímá, i přes svá osobnostní specifika, konstant-
ně neutrální postoj, který se obecně projevuje autorovou lhostejností vůči 
svému dílu. Komunikace a prožívání artefaktu je ovlivněno paradigmatem 
diagnózy autismu. Tvořivě-expresivní forma výtvarného projevu za účelem 
komunikace s okolím skrze médium (obraz – artefakt) je manifestem obsa-
hu jejího vědomí. Komunikační proces vědomé autorčiny reflexe svého díla 
může být okolním subjektům dočasně zastřen či symbolizován významově 
zástupnými rituály v chování, slovní i mimoslovní komunikaci. V tomto 
komunikačním dialogu lze naléhavě cítit průnik mezi veřejným (sociál-
ním) a intimním (individuálním) prostorem. Umění ve formě výtvarné 
tvorby můžeme chápat jako metodu, která umožňuje mezi lidmi zprostřed-
kovat významy, smyslové kvality a hodnoty či postoje na podkladě reflek-
tovaných zážitků tvorby a nebo vnímání uměleckého artefaktu. Realita 
autorčina i našeho světa je v užším smyslu skutečností měnících se obrazů 
a závisí tedy na interpretování stejně jako umění. Vztahuje se tedy i k lid-
ským subjektům. Poznávací (mediální) role artefaktu spočívá v rozvíjení 
pestrých poloh reflektivní a interpretační citlivosti na základě dialogu.



interpretační rámec vystavených děl v kontextu 
autorčina reflektivního dialogu.

Role znepokojivé emoce je výrazná ve výtvarném projevu autorky při 
konotaci k definici svého původu. S užité obrazové ikonografie jsme schop-
ni interpretovat „strachy“ a „katastrofické vize“ v kontextu proměnlivé 
emocionální dynamiky.

Fáze existence uměleckého díla může být i v následujících případech 
popsána jako zdroj-podnět, příprava-koncept, projekce-konstrukce, reali-
zace-materializace, response-reflexe. V tomto konceptu vznikají umělec-
ké (výtvarné) znaky. Znakem lze v širší rovině definovat slovo, gesto, bod 
i křivku a může se jím stát i určitý obraz. Řazením znaků (symbolů) do obra-
zové kompozice podle ukotvených schémat vznikají „obrazové texty“, kte-
ré mají často v Luciině výtvarné tvorbě ritualizační obsah. Jsou výrazným 
procesním rysem výtvarné tvorby autorky. Lze konstatovat, že vystavené 
práce splňují nároky na umělecké dílo z esteticko-psychologického hlediska 
i požadavek sebevyjádření, zobrazení a estetického uspořádání (esteticky 
působivá organizace materiálu). Vystavené obrazy naznačují způsob řešení 
obtížně charakterizovaného hlavolamu, a to jak zhotovit umělecký artefakt, 
jež by vyjádřil přesvědčivě emocionální stavy duše, prožívání zkušeností 
i nepochopení a existující komunikační bariéru, jež je klíčovým sympto-
mem poruch autistického spektra (PAS) u autorky. Tento částečně zastřený 
autorčin výtvarný proces lze snad objektivně popsat jako nepřetržité kódo-
vání symbolů (životních zkušeností) do struktur obrazu. Odráží v edukaci 
fenomén strukturovaného učení (získávání životních  zkušeností) i akcele-
rované potřeby řádu a hodnotových kritérií v kvalitě života jedince s PAS.



tajemství vystavených obrazů

smetiště
Téma obrazu je spojeno se známými postavičkami z loutkového večer-

níčku o příhodách „krysáků“, jež žijí na smetišti, které Lucie umístila ten-
tokrát do Prahy, kterou několikrát s rodiči navštívila. Často byli tématem 
hovoru. Lucie je zapojila do konceptu svého myšlení a uvažování o světě 
kolem sebe. Stali se virtuálními kamarády a průvodci v jejím životě. V obra-
ze nalezne divák interpretaci jak filmové podoby, tak knižně vydaného 
příběhu. Kromě fiktivních postav „krysáků“ Edy, Hlodana a Huberta, zde 
nalezneme postavy reálných osob, jež s Lucií spolupracují či participují na 
její edukaci.

slunce kouká na přehradu
Slunce nad přehradou a okolní příroda je často se opakujícím tématem, 

na které má autorka silné vzpomínky. Figurální postavy Ludvíka (trpaslík), 
Hodana a Hlodana se v námětu přehrady objevují za účelem vaření „koktej-
lu“. Bližší dějové souvislosti autorka již více nespecifikuje. „Krysák“ Eda je 
nemocný, má sklerózu a boreliózu, Hubert ho léčí. Lucii fascinují parníky 
(Pionýr II.), kapitáni a plavčíci. Tvorbu obrazů doprovází často spousta 
dotazů na situace, ze kterých má Lucie obavu či si není jistá, kdy se stanou 
a proč se dějí, např. „….kdy půjdem na parník“, „….s kým tam půjdu? Bude 
tam kapitán Vaculík? Bude Vaculík nemocný? Co se stane, když bude mít 
chřipku? Budu tam také? Co se stane?“ Volbu barev charakterizuje Lucie 
takto: „Hnědá barva jako kalhoty a šuplík ze smetiště, modrá jako nebe, 
fialová jako med i ovzduší, žlutá jako slunce.“

jednička, dvojka, trojka a pětka
Tématem obrazu je zavírání a zamykání objektu na Kraví hoře. Jedná se 

o kompozici čísel a matematických znaků společně s manifestací fascinace 
se stříbrnou barvou. Na otázku, proč zvolila modrou barvu, autorka odvě-
tila: „… modrá je dobrá, už je to tak, je to barva, kterou mám prostě ráda, 
už je to tak.“

Autorka dále mystifikačně hovoří k obsahu obrazu: „Byly tam číselné 
kódy, víš kde? Houkal poplach, kvíííííí, kvííííííí. Řeknu ti jen jedinou věc, 
ta blyštivá, ta barva se mnou nesouvisí, taky může se mnou udělat flámo-
vý flám, do toho se učím. Jsou tam čísla 0,1,4, 20. No a všechno nasvědčuje 
tomu, že to hlídá stát. Je tam vláda a zastupitelstvo. Nakonec pan učitel 
Winkler řekne toto: ‚Promiňte vládo, ale ona tam výtvarničí, nemá čas.‘ “



výbuch rachejtle
Tématem jsou rituály běžného dne a informace z okolí, které Lucii 

zaujaly a stále nad nimi přemýšlí. Kompozice obrazu je jakýmsi myšlen-
kovým metakonceptem životních úvah o jejím bytí. Pootevírá nám sym-
boličnost a ikonografičnost svého výtvarného jazyka, který chrlí výbuchy 
šrapnel, petard a rachejtlí. Jde snad o vizuální show s pulzující dynamikou 
pohybů? Dle autorky hasičské auto hasí hadicí oheň ve škole. V kompozici 
obrazu jsou ukotveny figurální prvky. Autorka k tomu dodává: „Prasátko 
Qveše a Liskanče jsou v počítačové hře, ráda ji hraji, ale počítač se pokazil 
a nejde.“ Poslední stopa pro pozorovatele obrazu v této výtvarné záhadě zní 
následovně: „No je tam Johansonova rodina z počítače, tatínek, maminka 
a babička, tatínek je na vozíku a jede se do vody koupat.“ Tento dadaisticky 
vyhlížející text se spoustou skrytých významů světa autorky s PAS je bezpro-
střední reakcí na otázku pozorovatele, co můžeme na obraze Lucie vidět. 
Dále už je tento obrazový labyrint na interpretaci subjektu diváka a jeho 
fantazii.

vánoce jsou tady
Vánoce jsou pro nás všechny znamením lásky, porozumění, komunika-

ce aj. Byli bychom schopni jistě popsat více prožitků, které máme s těmito 
křesťanskými svátky spojeny z časů dětství, dospívání i rodičovství. Lucie 
tráví tyto svátky se svou rodinou, tak jako řada jiných dospívajících. Její 
pochopení i neporozumění těchto slavností i jejich vlastní interpretace je 
nejvíce zastoupena právě v tomto obraze, který by většina z nás koncipova-
la jistě jinak. Na první pohled zarazí zvláštně řízeným chaosem. Může nám 
připadat mysteriózní, ukrývající tajemství vlastní interpretace Vánoc, kte-
rá je pro nás obtížně pochopitelná. Paprsek oslňujícího světla snad může 
přinést vyřčený komentář autorky: „Je tam škola na náměstí Míru … Vánoce 
jsou tady, Coca Colu si vychutnej … nakreslili jsme spoustu domů … v Praze 
je orloj, no je tam Katka, Hanka a já o Vánocích … je tam paní s tlačítkem 
a pořád bonduje u televize, sedí na křesle, ale křeslo je dědy …“ Autorka 
 doplňuje, že hlavní barvou Vánoc je žlutá spojená s oslavou a rachejtlemi.

přehrada
Tento obraz představuje rané dílko mladé autorky a představuje počátek 

tvorby vystavených obrazů. Je zde patrné osvojování si výtvarných prostřed-
ků, jako je míchání barev, kresebné a malířské dovednosti i práce na dosud 
nezvyklý formát. Je doslova autorčiným „Genesis“ (viz starozákonný text). 
Tento obraz zaujme jednoznačnou barevnou symbolikou a kompoziční 
jednoduchostí. Modrá barva znázorňuje vodu, zelená barva představuje 



známé sinice v brněnské přehradě. Lucie se je snaží vyhnat, čemuž podři-
zuje i kompozici obrazu. Nesmí chybět parník „Pionýr II.“, na němž jsou 
postavy v pořadí (zleva) Lucie, teta Míla, kamarád Ríša, jež se odstěhoval 
na Palacký vrch. Lucie následně popisuje prázdniny takto: „Bez pana kapi-
tána Vaculíka a plavčíka by to nešlo.“ Tyto figury jsou vyobrazeny ve spod-
ní části obrazu. V levém dolním rohu obrazu nalezneme chobotnici, která 
je částečnou personifikací i autorčiny vlastní osoby. K té autorka uvádí: 
„Je spíš zlá chobotnice, původně byla dobrá, ale ona říká, že za to nemohla. 
Chtěla s ním udělat krátký proces a vystrašit nás, lekla jsem se a vyděsila 
jsem se.“ Tento obraz již naznačuje výrazný rozvoj autorčiny vlastní ikono-
grafie.

hubertovy jmeniny v číslech
Oslava Hubertova svátku na valašském smetišti je námět, který se často 

opakuje a transformuje se do pestrých obsahů soudů a úsudků o světě, jež 
autorku obklopuje. U tohoto obrazu dominuje abstraktní skvrnitá kom-
pozice, jež reprezentuje mezník v pokroku zvládnutí malířské techniky a 
barevných kompozičních schémat. Barevné skvrny rotují ve spirále a půso-
bí dynamickým, živým až meditačním a uklidňujícím dojmem. Autorka 
prozrazuje tuto barevnou symboliku: „Hnědá jsou stromy, stříbrná se mi 
líbí, fialová barva se líbí Hubertovi i Hodanovi, žlutá je barva slunce a mod-
rá je barva přehrady.“ Ostatní barevná kompozice je pro diváka zastřená. 
V krajině obrazu může návštěvník výstavy nalézt i texty popisující objekty 
na obraze či aktuálně probíhající expresivní myšlenkové koncepty.

Ohňostroj a přehrada
Tento obraz reprezentuje opakované a inovační zpracování tématu 

návratu až rituálního významu do oblíbených míst. Autorka opětovně zpra-
covává známé téma. Objevují se opět již dříve znázorněné postavy, číselné 
kombinace a spousta vybuchujících petard na přehradě. K tomuto obrazu 
autorka poskytla minimum interpretací. Z kompozice obrazu je patrná sil-
ná malířská expresivita a emocionální prožitek výtvarného procesu. Letní 
období je čas, o kterém Lucie často v rozhovorech mluví, má ho nejraději 
a často k němu vztahuje strukturu časových událostí.



shrnutí:
Výtvarná díla autorky zrcadlí výtvarné symptomy nápadně evokující 

manifest směru Art brut. Nalezneme zde paralely, které jistým způsobem 
zpochybňují fungování automatismů naší společnosti, dávají nový význam 
slovu „kultura“ a staví je do nových strukturálních rozměrů. Hlavní otáz-
kou této výstavy se jeví sama podstata bytí autorky, která může být částečně 
objevena ve vystavených artefaktech. Charakterizuje snad zápas dospíva-
jícího člověka s PAS o pochopení, začlenění a participaci do společnosti, 
tedy do současných majoritních kulturně-estetických a etických vzorců? 
Na uvedenou provokující otázku může snad více zaujatým pozorovatelům 
poskytnout odpověď právě zahájená výstava autorky.

Pavel Sochor



bandista
Bandista je česká hudební škola a kulturně vzdělávací centrum, 

nacházející se v Brně. Specializuje se především na výuku jazzové, rocko-
vé a populární hudby. Výraznou aktivitou školy je muzikoterapie pro děti 
s postižením PAS (porucha autistického spektra, známá jako autismus) a 
arteterapie pro děti postižené PAS a Downovým syndromem.

historie
Bandista vznikla v roce 2006 v brněnských Kohoutovicích, kde působi-

la až do roku 2009. Od roku 2007 se začala zajímat o princip komunitního 
školství. Díky tomu mohla spoluorganizovat aktivity pro veřejnost, mezi 
které patřila i Mezioborová konference APLA-JM o.s. v roce 2010 v souvis-
losti se Světovým dnem informovanosti o autismu. V roce 2010 škola spo-
lupracovala s pedagogy z různých českých i zahraničních hudebních škol.

aktivity
Bandista a její obory: klavír/klávesy, kytara (akustická, elektrická), 

populární zpěv, basová kytara, housle, hudební teorie, muzikoterapie, 
arteterapie. Další aktivity: letní hudební kurzy s mezinárodní účastí lektorů 
(www.bandista.eu), charitativní kulturní akce, koncerty skladatelů, autor-
ská čtení, divadelní představení, výchovné koncerty pro školy a školky.

výtvarná dílna (lektor Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.)
Koncept výtvarné dílny se zaměřuje na posílení vnímání výtvarné tvorby 

jedince s mentálním postižením a s poruchou autistického spektra (PAS). 
Nabízí rozšíření alternativních možností efektivní interpersonální komu-
nikace specifickou výtvarnou formou s maximálním využitím existujících 
řečových schémat. Výtvarná tvorba podporuje posílení vědomí vlastní tvůr-
čí  identity,  nahrazení stereotypní nápodoby větší mírou vlastní výtvarné 
invence, učení se výtvarným technikám (kresba, malba, prostorová tvorba) 
a jejich záměrná kombinace s akcentem pozitivního rozvoje jemné motoriky. 

Vzhledem k percepčním specifikům u osob s mentálním postižením a 
s PAS se  koncept snaží přizpůsobit výtvarnou techniku i výtvarnou formu, 
která vede k posílení psycho-somatického rozvoje osobnosti. Podporuje se 
výchova k individuální výtvarné tvorbě, vnímání výtvarné tvorby jako mož-
né formy autorelaxace a sebeprezentace. 

U účastníků dílny je výtvarná edukativní situace zakončena výtvarnou 
reflexí autorů. Jedná se zde o počin nabývající charakter tvorby výtvarné-
ho artefaktu, případně esteticky tvořivé výtvarné práce. Cílem  je ve shodě 
s artefiletickým pojetím přivést studenty k interpretaci výtvarného projevu 
na základě jejich osobních zážitků. Zvláštní zřetel je směrován k osobním 
zkušenostem studentů spojených s důrazem na reflektivní dialog, který 
navazuje na výtvarnou tvorbu. Výtvarná tvorba má za cíl u studentů podpo-
řit rozvoj výtvarného vnímání a vyjadřování v kontextu současné vizuální 
kultury (Sochor, 2009).



kOntakty

ing. milena němcová
Telefon 608 467 128, e-mail: Nemcova.Milena@seznam.cz

mgr. pavel sochor, ph.d.
Vatín č. 49, 591 01 Žďár nad Sázavou. 
Telefon 731 150 671, e-mail: sochorart@seznam.cz

bandista
Provozovna:  
Areál VUT Brno, Rybkova 23 – Kraví hora, PSČ 602 00 
E-mail: hudebni.skola@seznam.cz 
Vedoucí: Jan Winkler

koordinace výstavy
Tereza Vlčková, telefon 605 857 198, e-mail: t-vlckova@seznam.cz

Grafika k výstavě
Michal Běťák, e-mail: betak.michal@gmail.com

partneři

kulturní a hudební centrum

Informační portál pro osoby se specifickými potřebami

NVAC Advisory & consluting
www.nvac.cz


