PROFESOR ARTZKUSÍM
...a příběh umění

Milé děti, vydali jsme se do galerie podívat se na současné umění. Musím říci, že dívat se na
ně bylo pro pana Náhodu velice těžké. Procházel kolem vystavených prací, prohlížel si je ze
všech stran a drbal se za uchem. Když si všechno pečlivě prohlédl, obrátil se na mne. „Pane
profesore, nezlobte se, povězte mi, co je na tom tak obdivuhodného, že je to zde, v galerii?“

„Pane Náhoda, zopakuji Vám, že stejně jako jiné obory, je umění věda. A abyste ji pochopil musíte znát její historii. Když budete znát historii umění, měl byste také znát filosofii umění, tedy to, proč umění vzniká. A pak by Vám neuškodila trocha estetiky, vědy o kráse umění. A pak
budete zaručeně rozumět všemu. Ale i tak můžete mít z výstavy zážitek. Musíte se na ni dívat jako na hádanku. Třeba banán a obraz, co mají společného?“ „To není těžké, jsou slepené a žluté!“

„Třeba. Nebo taky, že úsměv té ženy se tvarem podobá banánu, nebo že támhle ta maska má na sobě
něco jako bumerang a ten vypadá přece jako banán!“ Pan Náhoda vypadal, že přemýšlí a pak se nadšeně ozval: „Ano, ano pane profesore! Tady na stěně ty tvary, vypadají jako kdyby to byli divoši, nebo šachové figurky a obraz co visí vedle nich, je portrét nějakého šachového mistra.“

„Vidíte, už Vás to začalo zajímat. To je první krok k tomu si něco o výstavě přečíst. Pak se
dozvíte, že některá díla jsou velmi stará. Přivezli je bratři Markusové z plaveb do Nového světa. Část svého majetku prodali a část věnovali do muzea, které ji zase zapůjčilo galerii.“

„A proč?“ optal se Náhoda. „Protože nová díla, která udělali jiní umělci byla inspirována právě
takovými maskami i dalšími předměty. A to je zmíněný vývoj a historie umění!! Chápete? Určitě,
vidím to na Vás. A teď Vám odpovím na Vaši otázku: na umění je obdivuhodné to, že je nekonečným
příběhem barev, tvarů a myšlenek, které do něj vložili lidé...“
Váš profesor ARTZKUSÍM

