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Tělo – výraz – obraz 
– koncept \ Praha: 

Dokořán
\ 2018

Dynamika psychických 
procesů a výtvarná 

tvorba \ Praha: Dokořán
\ 2018

From the depths of the 
soul: the dynamics of 

psychological aspects of 
art expression \ Praha: 

Dokořán
\ 2017

Expresivní terapie se 
zaměřením na výtvarný 

a intermediální projev 
\ Brno: Barrister 

& Principal
\ 2016

Trasy: výzkum 
historických 

a inovativních aspektů 
umění a edukace \ Brno: 

Masarykova univerzita
\ 2014

VÝSTAVY:

To se mě týká \ Galerie 
Čtyři patra, Brno

\ 2018

New York City Antiart \ 
Galerie Čtyři patra, Brno

\ 2017

na tělo \
Galerie G99, Dům pánů 

z Kunštátu, Brno
\ 2017

Rituálně \ 
Galerie ARS, Brno

 \ 2015

Trasy \
Moravské zemské 

muzeum, Brno
\ 2014

Trasy a schránky \ 
Arcibiskupský zámek 
a zahrady Kroměříž; 
Galerie Černá linka

\ 2014

Od 80. let minulého století se Hana Stehlíková věnuje jednak 
vlastní výtvarné tvorbě (kresba, haptická malba, instalace, 
objekt), jednak psaní odborných knih o dětském výtvarném 
projevu, outsider art, intermediální výtvarné pedagogice, 
synkretických aspektech výtvarného vyjadřování a o exp-
resivní terapii. Po roce 2000 iniciovala celou řadu mezio-
borových kolektivních monografií, na nichž se podíleli její 
kolegové a kolegyně z Brna i z Olomouce, a také doktorandky 
a doktorandi. Dlouhodobě se zabývá námětem permanentní 
invence ve spontánních výtvarných projevech dětí i dospě-
lých. Při realizaci výzkumných projektů přednáší na evrop-
ských i mimoevropských univerzitách (Německo, Rakousko, 
Polsko, Anglie, Španělsko, Finsko, Kanada, Turecko) a spo-
lupracuje s mimouniverzitními institucemi.

Since the 1980s, Ms Stehlíková has devoted herself to her 
own artistic creations (drawing, haptic painting, installations, 
objects) and writing professional books on children’s artistic 
expression, outsider art, intermedia art education, syncretic 
aspects of artistic expression, and expressive therapy. After 
2000, she wrote several interdisciplinary collective mono-
graphs, in which her colleagues from Brno, Olomouc, and 
several doctoral students, participated. She has focused 
for a long time on the theme of permanent invention in the 
spontaneous artistic expressions of children and adults. In 
terms of research projects, she lectures at European and 
non-European universities (Germany, Austria, Poland, Eng-
land, Spain, Finland, Canada, Turkey) and works with non-uni-
versity institutions.

Vzdělání \ Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta (obor: 
český jazyk, výtvarná výchova), Pedagogická fakulta Ma-
sarykovy univerzity (Ph.D. studium, obor: teorie výtvarné 
výchovy)

Education \ Faculty of Education, University of Ostrava 
(fields of study: Art Education, Czech Language), Faculty 
of Education Masaryk University (Ph.D. study, field: Theory 
of Art Education)
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*1959
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Vaše publikace jsou 
spojeny se zájmem 
o dětskou výtvarnou 
tvorbu a spontánně 
tvořící autory. Co 
vás vedlo k tomuto 
zaměření? 

Your publications are 
related to the interest 
in children´s art 
expression and 
spontaneously creating 
authors. What led you 
to this focus?

Děti, ale stejně tak i dospělí, jejichž tvorba 
je označována jako „outsiderart“, přistupují 
k výtvarnému vyjadřování vybaveni upřím-
ností svého srdce. Jediným záměrem jejich 
kreslení, malování či vytváření objektů z ne-
obvyklých materiálů nebo také obydlování 
prostoru autentickými instalacemi je sděle-
ní obsahu vlastní mysli a navázání bezpro-
středního kontaktu se světem a s ostatními 
lidmi. Důvodem mého zájmu o tvorbu těchto 
skupin je úcta k jejich upřímnosti. 

Children, as well as adults, whose work is 
referred to as „outsiderart“, approach the 
artistic expression equipped with the hones-
ty of their hearts. The only purpose of their 
drawing, painting or creating objects from 
unusual materials, or even inhabiting space 
with authentic installations, is to communi-
cate the content of your own mind and to 
establish immediate contact with the world 
and other people. The reason for my interest 
in creating these groups is their respect for 
their sincerity.

Kromě didaktiky 
výtvarné výchovy 
garantujete také 
celoživotní studium 
expresivní terapie 
se zaměřením na 
arteterapii. V čem 
vidíte důležitost tohoto 
studia a na jakou oblast 
se nejvíce zaměřujete?

In addition to art 
education, you also 
guarantee a lifelong 
study of Expression 
Therapy with a focus on 
artetherapy. What do 
you see the importance 
of this study and the 
area you are most 
focused on?

Pole působností výtvarné pedagogiky se 
v posledním desetiletí rozšířilo, studium to-
hoto oboru neznamená pouze přípravu na 
roli učitele výtvarné výchovy, ale zahrnuje 
i péči o vytvoření schopnosti pochopit kom-
plikovaný svět lidské psychiky. Průnik do 
poznávání možností expresívních vyjádření 
celkově obohacuje profil našich studentek 
a studentů a vede k praxi „autonomní vý-
tvarné pedagogiky“, jejíž výsledky nelze 
přesně měřit. Při výuce arteterapie se nej-
raději soustředím na oblasti tvorby rozví-
jející vyjadřování v materiálu a v prostoru.

The scope of art education has expanded 
over the past decade, studying this field 
not only involves preparing for the role of 
a teacher of art, but also encompassing the 
ability to understand the complicated world 
of the human psyche. The penetration into 
the exploration of expressive expressions 
enriches the overall profile of our students 
and students and leads to the practice of 
„autonomous art pedagogy“ whose results 
can not be accurately measured. In art les-
sons, I prefer to concentrate on the area of 
creation that develops expression in material 
and space.

?

?

synkretické aspekty 
výtvarného vyjadřování
syncretic aspects 
of art expression
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Anna MartínkováŠimon Kříž

V oblasti didaktiky výtvarné 
výchovy prosazujete nové 
principy a styl, každý rokem 
měníte tematické zaměření 
ve výuce magisterských 
studentů a kladete nároky 
na aktuálně řešené oblasti. 
Jaká bude podle vás pozice 
výtvarné pedagogiky 
v následujících letech? Jaké 
jsou vaše vize, jaké koncepce 
výuky neustále přetrvávají, 
co je potřeba změnit 
a podobně?

Smutným problémem praxe výuky výtvarné 
výchovy ve školním prostředí jsou přetrvá-
vající stereotypní přístupy k motivaci dět-
ského a mladistvého autora k výtvarnému 
vyjádření. Jsem pro radikální změnu – na-
slouchejme více světu našich dětí a stu-
dentů, jakkoliv se nám jejich zájmy mohou 
zdát absurdní a příliš závislé na fungování 
digitálních technologií. Využijme veškeré 
svoje kulturní vzdělání k mobilizaci flexibility 
vlastní pedagogické vybavenosti! Moje vize 
týkající se profesionality budoucích peda-
gogů výtvarné výchovy, ale i vize vztahující 
se k odbornosti všech dalších osob působí-
cích ve výtvarném vzdělávání mimo školu 
je spojena s autonomní kreativní pedago-
gikou, jež je založena na „živé intervenci“ 
do světa současné intermediální kultury. 
Takto praktikovaná pedagogika je zároveň 
schopna oponovat konzumu audiovizuálně 
naladěného světa klouzajícího pouze po po-
vrchu efemérních produktů.

The sad problem with the practice of teach-
ing art education in the school environment 
is the persistent stereotypical approaches 
to the motivation of child and adolescence 
to artistic expression. I  am for a  radical 
change – we should listen to more of the 
world of our children and students, even 
though their interests may seem absurd and 
too dependent on the functioning of digital 
technologies. We should use all of our cultur-
al education to mobilize the flexibility of our 
own pedagogical skills! My vision regarding 
the professionalism of future art educators, 
as well as everyone else involved in art edu-
cation outside school, involves autonomous 
creative pedagogy based on “live interven-
tion” with the world of contemporary inter-
media culture. Pedagogy practiced in this 
way is also able to oppose the consumption 
of the audio-visually tuned world sliding on 
the surface of its ephemeral products.

?

In the area of theory of art 
education, you promote 
new principles and styles. 
Every year, you change the 
thematic focus in teaching 
Master’s students and apply 
current themes. What would 
you say about the position of 
art education in the coming 
years? What are your visions, 
what learning concepts are 
always there, and what needs 
to be changed, and so on?
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