PROFESOR ARTZKUSÍM
...a dioráma

Milé děti,
pan sochař Laďousek dokončil portrét protivné dámy. Odlil
ho do sádry a dáma si svoji podobiznu vystavila doma v obývacím pokoji přímo nad krbem. Když v krbu zatopila, osvětlily plameny obličej sochy tak, že vynikl její neobyčejně
zasněný výraz.
Sochař Laďousek se opět ponořil do svého umění a dlouho o
něm nikdo neslyšel. To je u umělců nebo vědců časté. Když
pracují nechtějí být rušeni, protože objevují něco nového,

originálního. Pan Laďousek musel být ve svých myšlenkách
hluboce ponořen, protože jsem ho zahlédl až nedávno.
Tlačil po ulici velký vozík plný různých kusů dřeva, větví,
kamenů a listí. Z vozíku mu občas něco vypadlo a na ulici
to vypadalo, jako když se rozsype les. Hádal jsem, že Laďousek pracuje v parku na land artu, ale zmýlil jsem se.
Tvořil dioráma v expozici muzea.

Děti, určitě jste zvědavé, co to dioráma je?
Jak bych Vám to vysvětlil...Je to vlastně takový kříženec mezi sochou a obrazem. Dnes bychom mohli použít i termín
„prostorová instalace“.

Jde o to, že vytvoříte scénu, to znamená nějaký výjev. Částečně ho namalujete a navíc použijete i skutečné předměty,
díky nimž bude výsledný „obraz“ vypadat jako živý. Dioráma je
dílo, kde se malíř a sochař ve své práci doplňují. Malíř namaluje pozadí. Třeba krajinu, nebo město nebo nádvoří. A to,

co má být v popředí obstará sochař.
U nás máme hodně dioramat, to nejznámější je od malíře Luďka
Marolda a znázorňuje bitvu u Lipan. Velkolepý počin.
Pan Laďousek pracoval na vánočním betlému v prostorách muzea.

Na zadní stěnu místnosti jsem mu namaloval nebe s hvězdami a
pak už to byla jen a jen Laďouskova práce. Podával jsem mu
předměty a sochař s nimi pobíhal v prostoru. Hned je položil,
hned zase postavil a dojem velkolepé scény narození Ježíška
byl hotov.

Dioráma vzniká postupně, od zadní části až k popředí.

Pro jistotu jsem vám celý postup nafotil, protože se do toho pustíme
hned ve středu. Uděláme

si dioráma z papíru. Budeme potřebovat čtvrtky,
nůžky a lepidlo. Na vykreslení pastelky nebo
fixi. Můžete si najít i
nějaké přírodniny, kamínky, nebo kousek látky, prostě všechno, co
nám může pomoci vystavět
vlastní betlém. Už se
těším.
Váš profesor ARTZKUSÍM

