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...a rozbitá hlava.

Milé děti,
jestliže se něco rozbije, je to škoda. Naštěstí některé z
rozbitých věcí se dají opravit. Rozbitý je menší zlo než
zničený. Jakmile nějakou věc zničíte, je to její definitivní
konec. Dám Vám příklad. Když nešťastnou náhodou rozbijete
porcelánový talíř po babičce, na dva nebo tři kusy, může maminka koupit lepidlo na porcelán a talíř slepit. Když se Vám
talíř rozbije na tisíc kousků, už to nezvládne ani maminka s
lepidlem. Talíř je zničený nadobro.
Spousta uměleckých děl, hlavně těch starých se rozbila. Některá byla dokonce záměrně zničena!! Třeba za dob vlády císařovny Marie-Terezie poničili rakouští vojáci významné sochařské dílo v přírodě známé jako Braunův betlém. Šlo o sochy stojící uprostřed lesa, kterým vojáci pozuráželi nosy.
Mohli bychom říci, že čím je umění starší, tím se ho zachovalo méně a navíc se nemuselo zachovat v původní podobě.
Třeba antické hlavy… je jisté, že to nebyly jen hlavy, ale
někdy i celé figury. Dnes jsme šťastní, že nám zbyla alespoň
ta hlava. Jednu takovou, ale ne pravou, jen odlitek z té
pravé antiky, měl sochař Laďousek ve svém ateliéru. Vypadala
takhle:
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Laďousek ji používal jako model. Kreslil podle ní a někdy
si ji i vymodeloval. Bohužel si z ní nikdy nepořídil další
odlitek. Nepomyslel na to, že by o sádrovou hlavu mohl někdy přijít.
Jak už jsem říkal, věci se rozbijí nějakou nešťastnou náhodou. Teda, v našem případě byl pěkně nešťastný pan Náhoda.
Chtěl udělat Laďouskovi službu, rozhodl se, že mu ten nepořádek v ateliéru malinko porovná a náhodou shodil sádrovou
antickou hlavu na zem.
Bác.
Hlava se rozletěla na několik střepů.

Možná si děti říkáte, že pruďas sochař vyhnal pana Náhodu
pometlem! Možná si myslíte, že se spolu rozešli ve zlém, a
že teď pan Náhoda hledá v inzerátech, jestli někdo neprodá
jinou antickou hlavu? Kdepak.

Sám pan Laďousek rozbil pár soch a dobře věděl, že se to
může stát. Navíc byl odborník a to znamená, že si rozbitou
hlavu mohl odborně slepit dohromady. Prostě hlavu obnovil
do její původní podoby!
Nejdřív všechny kousky vzal a očísloval.
Napsal k nim: fig. 1. Což znamenalo kousek číslo jedna.
Dále fig. 2., fig. 3 a další. Bylo jich docela dost. Popsal si všechny kousky. Pak si vzal fotografii hlavy, aby
viděl jak hlava vypadala a přikládal kousky k sobě jako

nějakou stavebnici.
Když zjistil, který kousek kam patří, zapsal si to.

Moc moudrý jsem z toho
nebyl, a proto jsem mlčky sledoval sochaře, jak
čistí kousky nosu, očí a
pusy a hledá jim to
správné umístění.

Musím Vám říci, že slepovat rozbité sochy a maskovat to, že
někdy byly rozbité, je pěkná fuška. Říká

se tomu restauro-

vání.
Restaurátor opravuje poničené umělecké předměty: sochy, obrazy, šperky ...cokoli, do čeho se zakousl zub času nebo co

se nešťastnou náhodou rozbilo.
My si dnes zkusíme opravit poničenou sochu. Pokusíme se ji
slepit a pak zamalovat, takzvaně zaretušovat, stopy po střepech.

A ještě než se do toho pustíme, mám pro Vás malou hádanku!

Novoroční hádanka,
kterou Vám můžu dát jen teď, když jsme na začátku roku
2021. Právě nyní si my, a také všichni kolem nás, přejeme
štěstí a zdraví. A kdo si nemůže popřát a podat si ruku
osobně, ten posílá novoročenku. Poznáte ji podle toho, že
je nadepsaná PF nebo Pf anebo pf. Někdy jsou mezi písmeny i
tečky. Písmena PF jsou zkratka. Zkracují slovní spojení po-

cházející z francouzštiny „pour féliciter". My ho překládáme jako blahopřání k… tedy v našem případě k novému roku
2021.
Do mojí „péefky“ jsem se schoval já a dva moji kamarádi.
Jsem zvědavý, jestli nás všechny objevíte?
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