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Petr was born in 2001, and 
currently lives and works in Brno. 
Due to his disability, he attended 
and graduated from the School 
for Autism in Brno. Petr has 
for years been communicating 
in unrepeatable narratives 
his experiences, dreams, and 
wishes through his drawings and 
paintings. He has a unique gift of 
being able to perceive the world 
around him in a very specific way. 
With his drawings and paintings,  
he expresses both his emotions 
and his inner self more than 
through words. The artist’s 
paintings and drawings show 
the richness of his fantastical 
world and demonstrate his 
extraordinary creative abilities.  
His work is inspiring to many 
designers and professional artists.

Petr se narodil v roce 2001. 
Vzhledem ke svému postižení 
navštěvoval a absolvoval Autis-
tickou školu Brno. Má jedineč-
ný dar vnímat svět kolem sebe 
zcela specifickým způsobem. 
Svou kresbou a malbou vyjadřu-
je emoce i vnitřní „já“ lépe než 
slovy. Autorovy malby a kresby 
ukazují bohatost jeho fantaskní-
ho světa a demonstrují jeho ne-
obyčejně kreativní schopnosti. 
Jeho práce je inspirativní i pro 
mnoho designérů a profesionál-
ních výtvarníků.

   
Zřizovatelem studia je Institut výzku-
mu inkluzivního vzdělávání na Peda-
gogické fakultě Masarykovy univerzity 
v Brně. Posláním studia je vytvořit kre-
ativní a specifické prostředí, ve kterém 
by se naplňovaly principy inkluze skr-

ze umělecké a arteterapeutické formy. Cílovou skupinou jsou 
děti, dospívající a dospělí s jinakostí. Tvůrčí prostor je otevřen 
každému dle jeho schopností a dovedností. Edukační obsah 
studia je zprostředkován formou individuální i skupinové tvor-
by v ateliérovém prostředí. Open Art Studio je členem meziná-
rodní asociace European Outsider Art Association (EOA).

http://www.outsiderartassociation.eu/
 
The initiator of the studio is the Institute for Inclusive 
Education Research at the Faculty of Education of Masaryk 
University in Brno. Its aim is to create a creative and 
specific environment in which the principles of inclusion 
are fulfilled through artistic and art-therapy forms.  
The target group is children, adolescents, and adults with 
special needs. The creative space is open to everyone according 
to their abilities and skills. The educational content of the 
studio is provided in the form of individual and group work in 
a studio environment. The Open Art Studio is a member of the 
European Outsider Art Association (EOA). 

http://www.outsiderartassociation.eu/

Všichni vystavující autoři jsou v roce 2020 podpoření 
projektem pod názvem „Podpora umělecké tvorby 
autorů/rek se zdravotním postižením ve výtvarném studiu“, 
kód projektu č. 49-12788/2015-ZPO/ORNK.
 
All the exhibiting authors are supported in 2020 by 
a project entitled “Support for the artistic creation of 
authors with disabilities in an art studio”, project code 
no. 49-12788/2015-ZPO/ORNK.

Narodila se v roce 1993, žije a tvoří 
v Brně a Náměšti nad Oslavou. Lu-
cie je autorkou, jejíž osobní limity 
jsou dány poruchou autistického 
spektra. Neprofesionální malbě se 
intenzivně věnuje od roku 2009, kdy 
byl u ní rozpoznán výtvarný talent. 
Prostřednictvím malby a kresby 
prezentuje osobitým způsobem své 
pocity a jedinečné vnímání světa 
kolem sebe. Vznikají tak specifická 
tematická díla s okouzlujícím i hu-
morným obsahem. Výtvarná, ale 
i rozmanitá rukodělná tvorba se jí 
stala stěžejní činností, díky které ob-
jevuje a rozvíjí své další schopnosti.

The artist was born in 1993, 
and lives and works in Brno and 
Náměšť nad Oslavou. Lucie is 
an artist with disabilities. She 
has been intensively engaged in 
non-professional painting since 
2009, when her art talent was 
recognized. Through painting 
and drawing, she presents in a 
unique way her feelings and a 
unique perception of the world 
around her, which she is able to 
do thanks to her otherness, au-
tism. She thus creates specific 
thematic works with both charm-
ing and humorous content. Artis-
tic but also diverse handicrafts 
have become the pivotal activity 
through which she discovers and 
develops her other skills.

Pavla, výtvarnice s diagnostiko-
vaným autismem, se narodila 
roku 1986. V současnosti žije a tvo-
ří v Mělčanech (okres Brno-ven-
kov). Jejími oblíbenými technika-
mi jsou kresba pastelkami a malba 
akrylovými barvami, které nanáší 
typickým „ťupáním“. Pavla se však 
nebrání ani nejrůznějším experi-
mentům, ať už v oblasti volených 
témat, nebo výtvarných technik, 
například abstrakci. Věnuje se také 
psaní příběhů, které doprovází 
kreslenými figurálními ilustracemi. 
Kresbou a příběhy reaguje na svět 
kolem sebe, často se v nich objevu-
je tematika různého postižení.

Pavla, an artist with diagnosed 
autism, was born in 1986.  
She currently lives and works 
in Mělčany (near Brno). Her 
favourite techniques are crayon 
drawing and painting with 
acrylic paint, which she applies 
with a typical “spot by spot” 
technique. Pavla is, however, 
also carrying out experiments 
with different themes or other 
techniques, like abstractions. 
She also writes stories and 
illustrates them with figurative 
drawings. Through her artwork 
and writing, she reacts to  
the world around her, especially 
on the theme of various 
disability. openartstudiobrno@gmail.com

www.openartstudio.cz



Ondřej Farkas Zuzana Kadlcová Tomáš Koudelka Ivona Záborská
Je narozená 1996 v Brně. 
Žije a tvoří v Brně. Zuza-
na má mnoho osobních 
limitů, které ovlivňu-
jí kvalitu jejího života. 
Je autorkou se zdravot-
ním postižením. Má be-
zesporu ale i výjimečný 
výtvarný talent a krea-
tivní výtvarné myšlení, 
a to není málo. Její práce 
jsou expresivní, intuitiv-
ní, jako by se v nich od-
rážela autorčina nálada. 
Maluje to, čím žije, zob-
razuje to, co ji nadchne 
a co ji inspiruje. Kromě 
malování ráda sleduje 
japonské seriály, tancu-
je na popovou hudbu 
a sbírá figurky poníků.

Autor Tomáš Koudel-
ka je neprofesionální 
výtvarník žijící a tvořící 
v Náměšti nad Oslavou. 
Tomáš je autor se zdra-
votním postižením. Má 
za sebou již několik vý-
stavních projektů. Naro-
dil se v roce 1980, dlou-
hodobě se věnuje malbě 
a inspiruje se tvorbou 
Josefa Lady. Inspiru-
je se jeho náměty i vý-
tvarným jazykem, který 
osobitým způsobem vy-
užívá. Tomáš vystavu-
je obrazy ze svého pro-
jektu krajiny. Rozvíjí zde 
svou vlastní ikonogra-
fii a specifický výtvarný 
jazyk. Stále hledá nová 
témata v urbanistické 
i přírodní krajině. Jeho 
tvorbu je možné zařadit 
do stylu outsider art.

Ivona Záborská je neprofesionál-
ní výtvarnice žijící a tvořící v Do-
mově Kamélie Křižanov. Narodila 
se v roce 1968. Ivona je autorka 
se zdravotním postižením. Dlou-
hodobě se věnuje malbě a kres-
bě fantazijních figur. V jejích 
obrazech nalezneme metafory 
životních zkušeností a situací ze 
světa ve kterém žije. Tvorba je 
její niternou potřebou a vyza-
řuje s ní invence, poezie a ima-
ginace. V její tvorbě je typická 
expresivita barev a charakteris-
tická existenciální symbolika. Té-
mata a jejich zpracování je mož-
né přiřadit ke směrům outsider 
art a art brut.

Ivona Záborská is a non-
professional artist living and 
creating in the Domov Kamélie 
Křižanov. She was born in 1968. 
Ivona is an artist with disabilities. 
She has long been dedicated to 
painting and drawing fantasy 
figures. In the author‘s paintings, 
we find metaphors for her life 
experiences and for the situations 
of the world she lives in. Creation 
is her inner need and it sparkles 
with her creativity, poetry, and 
imagination. The expressiveness 
of colours and a characteristic 
existential symbolism define 
her work. Its themes and their 
expression can be assigned to 
the Outsider Art and Art Brut 
movements.

She was born in Brno in 1996, and lives 
and works there today. Zuzana has 
many personal limitations that affect 
her quality of life. She is an artist with 
disabilities. Despite this, she undoubt-
edly also has exceptional artistic talent 
and creative artistic thinking. Her work 
is expressive and intuitive, as if the au-
thor’s mood is reflected in them. She 
paints what she lives, and she shows 
what enthuses and inspires her. She of-
ten creates based on a template, not 
because she seeks to faithfully capture 
it, but rather to meet her momentary 
need for artistic expression. Creativity 
satisfies her, allowing her to develop 
her rich imagination. Besides painting, 
she enjoys watching Japanese series, 
dances to pop music, and collects pony 
figurines.

Tomáš Koudelka is a non-professional 
artist living and creating in Náměšť 
nad Oslavou. He was born in 1980.
Tomáš is an artist with disabilities.  
He has already had several exhibition 
projects. He has long been dedicated 
to painting and is inspired by the 
work of Josef Lada. He is inspired by 
his ideas and by the artistic language 
that he uses in a special way. Tomáš is 
exhibiting paintings from his landscape 
project. The artist is developing his 
own iconography and specific artistic 
language. He is always looking for 
new topics in the urban and natural 
landscapes. His work can be included 
in the genre of Outsider Art.

Ondřej was born in 1991 and cur-
rently lives and makes art in Brno.  
In childhood he was diagnosed with 
Asperger’s syndrome. Thanks to his 
interest, precision, perseverance, 
and family support, he trained as 
a weaver and basket-maker, and 
now is studying leather work. Art 
is a mode of personal expression 
for him. Ondřej’s work is charac-
terized by a conceptual approach 
to the processing of various topics.  
As part of his art work, he carefully 
emphasizes the composition of the 
picture down to the smallest detail. 
Recently, he has been involved in 
painting portraits in his non-profes-
sional art work.

Ondřej se narodil v roce 1991, 
v současnosti žije a tvoří v Brně. 
V dětství mu byl diagnostikován 
Aspergerův syndrom. Díky své-
mu zájmu, preciznosti, vytrvalosti 
a díky podpoře rodiny se po základ-
ním vzdělání vyučil jako tkadlec, 
košíkář a nyní studuje na brašnáře. 
Výtvarná tvorba je pro něj způso-
bem osobního sebevyjádření. On-
dřej se ve výtvarné práci vyznačuje 
konceptuálním přístupem ke zpra-
cování různých témat. Často využí-
vá ornament jako ozdobný prvek, 
který slouží ke zkrášlení nebo čle-
nění staveb, stěn interiérů, ploch, 
textilních tkanin i předmětů denní 
potřeby. V poslední době se věnuje 
malířským portrétům.

Jakub Čech

Jakub se narodil se zdravotním 
postižením v roce 1994 a v sou-
časnosti žije ve Slavkově u Brna.  
Inspiruje se obrazy z dějin umění 
a z umění Art Brut, které mu jsou 
podnětem k vlastní  tvorbě. Jeho 
práce jsou výrazné svojí expresivi-
tou a jedinečnou volbou škály ba-
rev a kompozicí obrazu. Výtvarný 
jazyk mu umožňuje lépe sdělovat 
své prožívání a vnímání světa.

Jakub was born in 1994, and he cur-
rently lives and makes art in Slavkov u 
Brna. He is an artist with disabilities, 
and he is inspired by paintings from 
the history of art and Czech Art Brut, 
which are the impetus for creating his 
own work. His work is distinctive in its 
expressiveness and unique choice of 
colour range and image composition.  
The language of art enables him to 
better communicate his experiences 
and perceptions of the world.


