PROFESOR ARTZKUSÍM
...a pan sochař

Milé děti,
bylo jasno a vypadalo to, že si dnes užijeme pár slunečních
paprsků. Opustil jsem proto svůj ateliér a zazvonil u dveří
pana Náhody. Pan Náhoda se pořád usmívá, člověk by myslel,

že se nikdy nemračí. Tentokráte však vypadal zamyšleně, skoro se mi zdálo, jako bych mu svojí nabídkou způsobil starost. Pomalu jsme kráčeli ulicemi a já navrhl, že půjdeme do
parku. V tu chvíli se pan Náhoda rozzářil a povídá: „Ano, do
parku, tam bych se dnes podíval opravdu rád.“. Zrychlili
jsme chůzi a už jsme byli v městském parku. Náš park je velmi rozlehlý. Na jeho konci, skoro tam, kde už zase začínají
městské ulice, stojí pomník císařovny Marie-Terezie. Moc
krásná socha provedená v sochařském stylu 18. století. Říká
se mu klasicismus. To proto, že se snažil vytvořit ideální
nadčasovou formu, dnes bychom řekli klasiku.

Skoro pokaždé se u ní zastavíme a pozorujeme její elegantní
tvary. Pan Náhoda upaloval parkem tak rychle, že jsem mu
sotva stačil. Když jsem se blížili k pomníku zvolnil krok a
před pomníkem se zcela zastavil. „Vidíte, jak je krásná?“
zeptal se mě, nečekal však, co mu řeknu a pokračoval:
„..víte profesore, od rána se trápím myšlenkou, jak se dělá
socha? Jak se namaluje obraz, to vím dobře. Často Vás při
práci pozoruji a musím přiznat, že už jsem leccos od Vás
obkoukal...ale sochu, sochu jste nikdy nedělal. A já bych
si tak rád vymodeloval sochu!“ Pan Náhoda na mne vykulil
svoje oči a prosebně zamrkal. A bylo to venku. Tak sochařství ho dnes trápilo. Chtěl by vytvořit sochařské dílo.
Podrbal jsem se ve vlasech a povídám: „Pane Náhoda, udělat
sochu, to není jen tak! To je strašně složitá práce a navíc

je to taky pěkná dřina!“ Protože mám milého pana Náhodu rád
a nechtěl jsem ho zklamat, vzal jsem ho hned za svým přítelem sochařem panem Laďouskem.

Sochař Laďousek je opravdový sochař. Jestli se chcete zeptat, jaký neopravdový sochař ještě je, tak Vám na to odpovím jednoduše. Pan Laďousek studoval sochařství na škole,
kde ho páni profesoři učili modelovat sochy. A když školu
dokončil, mohl o sobě začít říkat, že je sochař. Na škole
se naučil, jak se modeluje lidská postava, jak se odlévá do
sádry, jak se připravuje forma. Také jak se pak odlitek dále upravuje a tak. Je toho moc, co se na škole dozvěděl. A
spoustu, možná ještě víc, si toho vyzkoušel během své so-

chařské tvorby. Je autorem řady pomníků. Nejsou sice klasické, jako socha Marie-Terezie, ale něco klasického v nich
zůstalo. Máme totiž už 21. století a to je pěkných pár set
let od doby, kdy v parku vztyčili sochu císařovny. Dnes se
sochy dělají prakticky ze všeho. Nejen z kamene, sádry,
bronzu a oceli. Mohou být z umělé hmoty, z hliníku, z papíru, taky z odpadu, nebo z přírodnin. V ateliéru pana sochaře to taky tak vypadalo.

Měli jsme dojem, že jsme spíš jako na smetišti. Teda
na takovém zvláštním smetišti. Jako by odpadky nebyly odpadky, ale byly nějakými divnými tvory. Pan Náhoda koukal jako u vytržení. Prohlížel si předměty,
o kterých Laďousek hovořil jako o vlastní tvorbě.
Říkal, že pracuje podle současných uměleckých trendů. A že ve svém sochařském díle recykluje nalezené
předměty. To jsme mu skutečně potvrdili. Téměř
všechny sochy měli nějakou tu recyklaci za sebou.

Mezi všemi sochami byly i některé, o nichž jsem mohl říci,
že jsou realistické. Nebylo jich mnoho: ruka a nějaký pán,
co vypadal, že moc rychle utíká. Měl zvednutou pravou paži,
jako by někoho zdravil. Taky možná v ním měl mít telefon a
dělal si „sefíí“, ale raději jsem se na to Laďouska neptal.
Pan Sochař nám vysvětloval, že všichni sochaři jsou nejprve
realisti. Pak se něco stane a oni chtějí být originální. To
znamená, že chtějí, aby všichni poznali, že to dělali právě
oni. „Nám by ten realismus úplně stačil.“ nesměle zapípal
pan Náhoda. Pan Laďousek

se zamračil a

pod fousy zamumlal:

„Na sochu to si ještě počkáte. Nejdřív si zkuste reliéf.“
Pan Náhoda zakoulel očima a začal hledat něco, co by mělo
viditelný nápis RELIÉF. Nic takového v ateliéru nenašel. Nešťastně se obrátil na mne. Snažil jsem se ho uklidnit:

„Reliéf, třeba z papíru, to bychom zvládli!“. „Jistěže to
zvládnete“, řekl Laďousek, obrátil se k nám zády a pokračoval: „Ale sochu, sochu tu nezvládnete...možná za čas.“ A pan
sochař se zatvářil, že pro dnešek nám to musí stačit, a pokýval hlavou směrem ke dveřím. Mělo nám to naznačit, abychom

šli. A tak jsme šli. Samozřejmě, až když jsme se rozloučili.

Když jsme od sochaře Laďouska odešli a vraceli se domů, pan
Náhoda mě prosil, abych si reliéf zkusil vyrobit s ním.
„No, přece ho v tom nenechám“, řekl jsem si v duchu, a přikývl jsem. Druhý den jsme se sešli u mne v ateliéru, navařili si hrnec lepidla a nachystali hromadu papírů. Pak jsme se
do toho pustili...
A co vy děti, chcete také lepit reliéf?? Já věřím, že ano.
Na příště si proto připravte papíry a lepidlo. Ale to lepidlo bude velmi speciální. Poproste maminky, ať Vám ho vyrobí, protože vy sami ještě ke sporáku nemůžete. Recept najdete v další příloze. Nebojte, není to nic složitého a maminky
to určitě zvládnou. Tak se na Vás zase ve středu těším.
Váš profesor
ARTZKUSÍM

