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„Aby se dítû dobfie vyvíjelo, bylo zdravé, sobû
k uspokojení a spoleãnosti k uÏitku, mûlo by b˘t co
nejménû zraÀováno. Mûlo by tedy Ïít v takovém
rodinném prostfiedí, které mu poskytuje náleÏité
podnûty, pfiimûfienû promûnlivé a rozmanité, odpoví-
dající jeho rozvoji. Tyto podnûty spoleãnû s okolním
prostfiedím by mûly pro dítû vytváfiet smyslupln˘ svût
protknut˘ láskou rodiny a prost˘ pocitu ohroÏení,
úzkosti ãi nebezpeãí.
V harmonickém prostfiedí rodiny by si dítû mûlo
vytváfiet své první a nejdÛleÏitûj‰í citové vazby
a vztahy a mûlo by získávat dÛleÏit˘ pocit, Ïe pro ty
druhé kolem sebe má nûjak˘ v˘znam. To je pozitivní
identita, vûdomí vlastního já a vlastní hodnoty.
Pro dobr˘ v˘voj dítûte je rovnûÏ zapotfiebí respekto-
vat jeho potfiebu otevfiené budoucnosti. To zna-
mená, Ïe se na nûco tû‰íme a nûco oãekáváme.
V‰echny v˘‰e popsané potfieby dítûte by mûly b˘t
a jsou naplÀovány souÏitím dítûte s tûmi, ktefií
k nûmu patfií a ono patfií k nim. KdyÏ nûkterá
z tûchto potfieb vypadne, je zle,“ fiíká lékafi dûtsk˘ch
du‰í profesor Zdenûk Matûjíãek.

Dûti z dûtsk˘ch domovÛ mají své du‰e zranûny
a projekt „Umûním ke svobodû“ se snaÏí pomá-
hat vychovatelÛm z dûtsk˘ch domovÛ tyto dûtské
du‰iãky „léãit“.
Takové citové poranûní mÛÏe zÛstat skryto pod
prahem vûdomí po cel˘ Ïivot a ãasto zakládá
negativní postoj k okolnímu svûtu, k druh˘m
lidem a nakonec i k sobû samému.
Je v˘sledkem zla, které na dûtech páchají vlastní
rodiãe. Takovému zlu mÛÏe dítû podlehnout,
av‰ak ze své podstaty má také sílu, aby zlu odo-
lalo a v konfrontaci s ním získalo nûco, co jinak
získat nelze. Musí v‰ak proto mít prostfiedí, které
vychází vstfiíc jeho pfiirozen˘m potfiebám, a musí
k tomu mít také svobodnou a pevnou vÛli.

Právû takové prostfiedí se snaÏí vytvofiit projekt
„Umûním ke svobodû“.
Prázdninov˘ Ïivot dûtí provázejí totiÏ umûlci. Ti
vedou dûti nejen v umûleck˘ch dílnách, kde rozví-
její jejich tvÛrãí schopnosti a dovednosti, ale záro-
veÀ jim zprostfiedkovávají kontakt s vlastní umû-
leckou tvorbou. Dûti jsou obklopeny jejich obrazy,
sochami, fotografiemi, hudbou, tancem a v‰ím, co
tvofií umûní umûním.
Slovy ‰védského pedagoga Franse Carlgrena lze
jasnû vystihnout, oã v tzv. umûleck˘ch dílnách jde.
Není to snaha produkovat "dûtské umûní", ãi
snad snaha dûti kultivovanûji zabavit v dobû jejich
volna, pfiípadnû v nich odhalit skryté moÏnosti,
uplatnitelné dobfie v dospûlosti. To v‰e by se dalo
pravdûpodobnû zajistit jednodu‰eji. Pfii umûlecké
ãinnosti dûtí v rámci projektu jde v‰ak o víc. KdyÏ
se pracuje s dfievem nebo hlínou pfii vytváfiení
nûjaké typické podoby zvífiete, kdyÏ se pfii malo-
vání nebo kreslení zápasí s materiálem, aby se
dosáhlo stanoveného cíle, kdyÏ se stfiídá rozhod-

nost a trpûlivost pfii vzniku obrazu, pak proÏíváme
nasazení celé osobnosti. Uvádût v soulad jemnosti
hlíny, nuance lyrického sborového zpûvu nebo hry
na nástroj, to vyÏaduje vytrvalost a schopnost
neúnavnû cviãit. Krize a pohromy pfii nacviãování
vût‰í hry – na jevi‰ti pfii malování kulis ãi ‰ití
kost˘mÛ – jsou zkou‰kami v˘drÏe, ale také krás-
n˘m záÏitkem spoleãného Ïivota. A jaké je to
uspokojení, kdyÏ potlesk odmûní v‰echnu námahu
a potvrdí ‰tûstí umûlecké práce.
V‰echna tato umûlecká cviãení a úsilí jsou cviãe-
ním vÛle. Není Ïádného lep‰ího ‰kolení vÛle, neÏ
nûco s radostí znovu a znovu nacviãovat, i pfies
pfiekáÏky a obtíÏe.

Mnohé úkoly, které jsou dûtem v umûleck˘ch díl-
nách pfiedkládány, vyÏadují od nich také vnitfiní
postoj, jehoÏ instinktivnû nejsou vÛbec schopny.
Opatrn˘ mÛÏe b˘t nucen stát se smûl˘m, dom˘‰-
liv˘ uváÏliv˘m, kdo má slabou vÛli, mÛÏe ukázat
vytrvalost a svéhlav˘ schopnost pfiizpÛsobit se.
Toto v˘chovné pÛsobení má hluboké a trvalé
úãinky.

Letní i celoroãní práce s dûtmi má i dal‰í v˘znam,
spoãívající v kultivaci jejich tvÛrãí fantazie. O ní
a o jejím v˘znamu pro osobní svobodu mluví zcela
srozumitelnû opût pedagog Carlgren, kdyÏ fiíká, Ïe
jednou z nejdÛleÏitûj‰ích vnitfiních schopností, jiÏ
mÛÏe mít dospûl˘ ãlovûk k dispozici, je právû
tvÛrãí fantazie.
Potfiebujeme ji v na‰em denním Ïivotû. Îivotní
cesta ãlovûka bez fantazie je dána smûrem, kter˘
urãují jiní. Takov˘ ãlovûk je nesvobodn .̆ Pro dûti
z dûtsk˘ch domovÛ, a nejen pro nû, je tou nejlep‰í
ochranou pfied závislostmi v‰eho druhu právû
v˘chova ke svobodû.
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Zastoupení ve vefiejn˘ch sbírkách:
– Muzeum a galerie Bfieclav
– Galerie Erica Norimberk – Nûmecko

Zastoupení v soukrom˘ch sbírkách:
– âeská republika, Slovensko, Rakousko, 

Nûmecko

Spoleãné v˘stavy:
1985 – Bfieclav, DÛm kultury
1988 – Klobouky u Brna, Kulturní dÛm
1989 – Bfieclav, Klub mládeÏe
1992 – Ostrava, Galerie sklep
1993 – Bfieclav, DÛm kultury
1994 – Mikulov, Galerie Rohat˘ krokod˘l
1994 – Norimberk, Galerie Erica
1996 – Valtice, Horní konírna
1996 – Praha, Galerie Art Centrum
1996 – Praha, banka Creditanstallt
1998 – Kolín, Galerie Horní, dolní
2003 – Po‰torná, v˘stavní síÀ 

Nad knihovnou
2004 – Zwentendorf

Samostatné v˘stavy:
1991 – Bfieclav, Galerie Cypris
1995 – Lednice, Zámecká galerie
1995 – Podûbrady, Galerie Ludvíka Kuby
1996 – Praha, Galerie U ¤eãick˘ch
1996 – Praha, Galerie Art Centrum
1998 – Mikulov, Hotel Rohat˘ krokod˘l
1998 – Bfieclav, âeská spofiitelna
1999 – Podûbrady, Galerie Ludvíka Kuby
2000 – Hustopeãe, Galerie U SynkÛ
2001 – Po‰torná, V˘stavní síÀ 

Nad knihovnou
2002 – Bfieclav, Synagoga
2003 – Bfieclav, Minigalerie „Na fietûzu“
2005 – Praha, Galerie „Oliva“

„Na tûle krajin hledám zánûty…“ Petr Skarlant

Bfieclavsk˘ malífi Miroslav Mrazík Mráz patfií do skupiny autorÛ
stfiední generace, ktefií svoji v˘tvarnou aktivitu zamûfiili cílevûdo-
mû na malbu. Plocha plátna se stává místem realizace jeho tvÛr-
ãích zámûrÛ, prostorem, ve kterém fie‰í své kompoziãní a kolo-
ristické problémy. Vystavující autor patfií mezi ty v˘tvarníky, ktefií
neztratili víru ve v˘razové moÏnosti malby a dal‰í perpektivy zá-
vûsného obrazu. Mráz maluje s chutí svá rozmûrná plátna a je-
ho v˘razové rozpoloÏení ho dlouhodobû smûfiuje k nefigurativní
tvorbû. Není nutné kategorizovat, jak dalece je jeho nezobrazo-
vatelnost lyrická, ãi jako mûrou zde dominuje gesto. Malífi ne-
patfií mezi sdûlné a proklamativní typy. Dává pfiednost soustfie-
dûné práci v tichu ateliéru. Pfiímému kontaktu ‰tûtce a plátna.
Nespûchá a systematicky promalovává plochy sv˘ch obrazÛ ráz-
n˘mi tahy ‰tûtce. Jeho abstrahující kompozice ãerpají své pod-
nûty z mnohotvárn˘ch a nevyãerpateln˘ch struktur vezdej‰ího
svûta. Z makrokosmu i mikrokosmu. Vytváfií své imaginární svû-
ty, do kter˘ch ukládá své sny, touhy a vzpomínky. Autor neustá-
le hledá svÛj obraz a svoji cestu. Nachází ji v procesu samotné
malby, která mu pfiiná‰í pocity tvÛrãího a snad i fyziologického
uspokojení. Cílevûdomû ciseluje svoji v˘tvarnou fieã a nesetrvává
na ovûfien˘ch postupech. Dfievní témata sv˘ch obrazÛ dál rozvíjí
v barevn˘ch monotypech a v ãernobíl˘ch plochách linorytÛ. Jeho
paleta zÛstává jiÏ léta vûrná bûlobám, ‰edím, modfiím, okrÛm
a ãervením. Oblíbená ãerná, která v pfiedchozích obdobích ãleni-
la plochu dynamick˘mi rastry, ustupuje do pozadí. Prohlubuje se
skladba barevn˘ch akordÛ, zjemÀují a zv˘razÀují valérové pfie-
chody. MalífiÛv kolorit vyzrává. Autor nehledá samoúãelné
a atraktivní barevné kombinace. Jeho malba tím není nikterak
omezena, ale je plnû soustfiedûna na v˘razové moÏnosti stávají-
cí barevné ‰kály. Nejásá. Îhne a doutná v pfiítmí ‰edomodr˘ch
ploch. Nic není definitivnû ukonãeno. Zdánlivû hotové plátno
malífi sám z nejasného impulsu znovu zarputile pfiemalovává.
V procesu vlastní malby dál narÛstá pfiedivo obrazu. Nejsou to
obrazy sdûlné na první pohled. Nepfiichází s otevfienou náruãí.
VyÏadují svÛj ãas a prostor. Nepotfiebují arbitra ani vykladaãe.
Spí‰e citlivého a vnímavého diváka. Srovnáme-li jeho obrazy
z celé fiady realizovan˘ch v˘stav, mÛÏeme fiíci, Ïe je Mráz zase
o kus dál. Kamsi se soustfiedûnû promalovává.

PhDr. Karel Kfiivánek


