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El terme art brut, encunyat per Jean Dubuffet el 1945, fa referència a l’art realitzat per 

persones alienes al món artístic i a la cultura oficial occidental, la qual cosa ho situa al 

marge de tendències i cànons establerts.  

 

A partir de la dècada dels 70, després de ser reconeguts per Dubuffet com a destacats 

representants de l’art brut, els interns de l’Hospital Psiquiàtric Maria Gugging de Viena, 

encoratjats pel Dr. Leo Navratil, mostren les seves obres al circuit galerístic i museístic 

europeu i passen a ser reconeguts al món de l’art com a valuosos representants d’aquesta 

tendència –denominada per alguns outsider art– plenament vigent en l’actualitat. 

 

Una selecció d’obres d’aquests artistes del Gugging, procedent de la col·lecció Peter Hopf 

–col·laborador directe de Leo Navratil–, es presenten al públic –algunes per primera 

vegada– en aquesta exposició.  Poder mostrar obra original d’artistes consolidats dins 

aquest àmbit com ohann Hauser, Oswald Tschirtner, August Walla, Johann Garber, Josef 

Bachler, Philipp Schöpke, Anton Dobay y Ernst Herbeck –entre d’altres–, és una bona 

oportunitat per a conèixer més a fons aquesta manifestació artística. 

 

Enfront seu es mostren obres de persones de l’àmbit de la salut mental de Palma que han 

participat als tallers realitzats al Casal Solleric entre setembre i novembre d’enguany. Les 

peces són el reflex de la llibertat i impuls personal, i es vinculen, a manera de diàleg, amb 

les realitzades pels autors austríacs en anys precedents.  

 



En aquests tallers, reprenent la dinàmica dels realitzats al Gugging, s’ha proposat la creació 

a partir d’imatges preexistents procedents de la història de l’art i de retalls de premsa, i s’ha 

posat així de manifest aquesta capacitat d’interpretació personal. Un procés creatiu que 

parteix del model per a traspassar-lo i recodificar-lo amb un llenguatge i un sentit propis.  

 

El recorregut per aquestes versions permet visualitzar la capacitat creativa de cadascun dels 

participants expressada al marge de condicionants que no siguin els la pròpia mirada: una 

autèntica versió original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Casal Solleric 
Passeig del Born, 27 
07012 Palma (Illes Balears) 
Telèfon: 971722092 
solleric@palma.cat  
 
 
 
Horari: 
De dimarts a dissabte, de 11 a 14 h i de 15.30 a 20.30 h 
Diumenges i festius, de 11 a 14.30 h 
Dilluns tancat       
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         


