PROFESOR ARTZKUSÍM
...a imitace

Milé děti,
musím všechny pochválit za restaurátorské výsledky. Rozbitá
antická hlava je zase celá a po prasklinách není ani památky.
Dokonale jste je zaretušovaly. A proto mi dnes pomůžete. Nebudeme na to sami, přidá se k nám i pan Náhoda. Od té nešťastné události si dává pozor a snaží se mne ve všem poslouchat. Poslouchejte také, ať se

nám práce podaří.

Nejdřív si zopakujeme co to je retušování. Při retuši chceme
scelit povrch opravovaného uměleckého díla tak, aby nebylo

poznat, kde mělo nějakou vadu. Imitování, do kterého se dnes
pustíme, je retuším hodně podobné.
Když imitujete znamená to, že něco nebo někoho napodobujete.
Možná máte nějakého oblíbeného zpěváka, nebo komika a snažíte
se být jako on. Někdy proto, že je pro vás vzorem, jindy pro
pobavení ostatních. Ve výtvarném umění je to složitější.

Uměleckých předmětů je mnoho. Ne všechny jsou z ušlechtilých materiálů. Ptáte se jak to myslím? Kdyby byly všechny
sochy ze zlata a nebo z mramoru, tak by nám muzea, galerie
a asi i trezory bank praskaly ve švech.

Některá díla, zvláště ta, která najdete uvnitř kostelů,
jsou vyrobena z běžných materiálů: dřeva, pískovce, sádry,
které nemají vysokou cenu. Někdo je však pomaloval tak
mistrně, že vypadají jako zlaté nebo z mramoru nebo z ebenového dřeva. My se na ně díváme, obdivujeme jejich krásu
a myslíme si: „To musí stát mnoho peněz!“.
Já mám v ateliéru dva andělíčky, zatím jsou jen ze sádry,
až je pozlatím a postříbřím, zavěsíme je vysoko pod strop
a budou tam zářit stejně jako praví.

Na zlacení si ještě chvilku počkáte. Dnes máme pro vás jinou činnost. S panem Náhodou pracujeme na sloupech. Pár
jsme jich už namalovali...

Každý ze sloupů jsme „mramorovali“. Na jejich povrchu jsme
namalovali obraz, který imitoval nějaký druh mramoru. Já
jsem napodoboval kubánský mramor a pan Náhoda slivenský, šedivý mramor.

Co říkáte? Že to je zbytečná práce, že v papírnictví můžeme
koupit nalepovací tapetu, co vypadá jako kámen? Není, protože tapeta, kterou natiskl stroj, nebude mít nikdy takovou
hodnotu jako naše malba! A v tom je krása všeho, co člověk
vytvoří vlastníma rukama. Není to zcela dokonalé, ale když
se to podaří, je výsledek daleko, daleko krásnější. A především, každému z těch sloupů, říms nebo andělíčků, vydrží náš
„malovaný kabát“ mnoho desítek let.

Poznáte pravý mramor? Zkuste hádat, já vám potom prozradím
správnou odpověď. Pan Náhoda už upaloval domů, asi dostal
nápad, jak si vylepší svůj pokojík! A vy děti mi prosím,
pomozte s dalším mramorem, když jsem na to zase zůstal
sám. Děkuji.
Váš profesor ARTZKUSÍM

