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Cílem této studie je přispět v názorném
obrazovém tvaru k celkovému poznání
anatomické stavby a struktury historického obrazu, a to formou malířské
rekonstrukce uměleckého díla v jeho
základních vývojových fázích.
Jednotlivé postupy, které vycházejí
z výsledků komplexních technologických
průzkumů a historických pramenů,
nabízí doplňující informace o významech
a funkcích řady optických a technickotechnologických aspektů obrazové
výstavby určující svojí specifičností
slohový charakter a celkové vyznění díla.
Snahou této práce není vytvořit receptář
historické technologie a proto je text
v jednotlivých kapitolách soustředěn
především na charakteristické rysy
vývoje technického slohu v malbě
s elementárním výběrem relevantních
technologických dat a tradičních postupů historické povahy aplikovaných
v rámci studijní tvorby technologické
kopie.
Napodobitel A. Dürera, Madona s kosatcem,
analytická studie, detail

Cranach st. záměrně používal takových malířských postupů, aby ho jeho
žáci mohli snadno napodobit. (B. Slánský)
Vedle prakticky komerčních činností, kdy se v minulosti mistrovská díla
šířila zejména dílenskou produkcí, sehrávaly podstatnou roli v tvorbě
kopie důvody studijní. Ty se staly na dlouhá léta jedním z tradičních
výukových procesů a zejména předmětem studia malířské techniky.
Cennino Cennini vyjadřuje v Traktátu o malířském umění důležitou
zásadu, která celkově postihuje slohový charakter doby z přelomu
14. a 15. století a která měla platnost ještě v 18. století: Napřed se nauč
řemeslo u jednoho mistra a potom teprve jsi schopen zpodobovati to, co
se zrodí ve tvé představě.
Právě ti největší malíři kopírovali díla starých mistrů, od nichž se učili
a ze kterých vycházeli. Rubens kopíroval Tiziana, Rubense kopíroval
Delacroix a toho zase mnozí malíři 19. a 20. století. (B. Slánský)

Úvod

Kopie uměleckého díla je v širším slova smyslu vnímána zpravidla jako
zástupné dílo, které s větší či menší znalostí dané techniky, materiálu a
dobové technologie napodobuje svůj vzor, tedy originál.
Estetická či umělecká hodnota takového díla je již na základě samotného faktu, že se jedná o kopii, vnímána v kontextu s originálem rozdílně.
Naše vědomí ovlivněné informací o původnosti a autenticitě díla tak
v podstatě mění estetické vlastnosti díla samého. Estetická působivost
a umělecká výpověď takového díla se změní v okamžiku, kdy je dílo
identifikováno jako kopie – byť sebelépe provedená, která netvoří
například jednu z autorských variant na dané téma.
Současným komerčním využitím široké škály stále dokonalejší a volně
přístupné reprodukční technologie a zároveň současným posunem
hodnotových kritérií při vnímání a kategorizaci výtvarného díla ztratil
proces tvorby malířských kopií mnoho ze svých původních významů.
Proto je dnes z hlediska profesní závislosti na tradičních postupech již
minulostí poměrně dlouhá doba v dějinách výtvarného umění, kdy kopírování uměleckého díla představovalo jeden ze základních poznávacích
zdrojů, a to nejen pro vývoj začínajícího umělce.
Je dostatečně známo, jak v tomto smyslu přejímaných technicko-technologických schémat reagujících na různé vlivy byla tato metoda závazná
například pro celý středověký „kolektivní“ styl. Tato forma umělecké
produkce měla i v průběhu dalších staletí setrvávající trend. Proto mnohý
současný nezasvěcený pohled na autorskou jedinečnost každého historického uměleckého díla je spíše romantickou vizí o tvorbě starých mistrů.
Ve velkých dílnách gotického, renesančního, ale též pozdně barokního
umělce se na díle zpravidla podílela řada pomocníků, kteří je dále kopírovali a pod dohledem svého učitele respektovali všechny individuální
a formálně technické znaky jeho práce.
V Tizianově dílně se tak vystřídalo více jak 100 žáků, Rafael v Římě
spolupracoval se 40 pomocníky, z korespondence Dürera, Rubense
a jiných malířů jednoznačně vyplývá, že řada obrazů z jejich dílen jsou
práce jejich žáků.

Karel Škréta, Sv. Václav, po roce 1650,
olej, plátno,
Muzeum hlavního města Prahy
Karel Škréta, Sv. Václav, 1671, olej, plátno,
státní hrad a zámek Horšovský Týn
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Leonardo da Vinci - dílna,
Madona z Yarnwinderu (Lansdowne
Madonna), 1501 - 1507, olej, dřevo
(transfer na plátno a zpětně na dřevo),
soukromá sbírka

a přívrženci romantismu /E. Delacroix/, zda je vhodnější učit umění
studiem a kopírováním starých mistrů či pozorováním a naturalistickým
opisem přírody. S výukou kopie a malířského řemesla obecně souviselo
praktické zvládnutí celé řady postupů, kdy požadovaná technologická
„kázeň“ měla nejen ryze formální významy k dosažení výtvarně estetických funkcí a hodnot malby, ale též velmi důležitý význam v požadavku na
co největší technologickou stabilitu celé obrazové struktury. Toto pravidlo
prakticky platilo u všech malířských disciplín, včetně polychromie plastik
a nástěnného malířství.
Je opět dostatečně známo, jak důsledný proces a jaká péče byly například
v historii deskové malby věnovány výběru a přípravě samotné podložky,
jak byly respektovány a dodržovány tzv. „technologické přestávky“
v průběhu výstavby obrazu a jaká technicko-technologická uvážlivost
panovala i za uplatnění výrazných rysů spontaneity v individuálním
malířském přednesu.
Pak nás mohou s odstupem staletí stále překvapovat například staří
holandští mistři, kteří v celkové hmotné struktuře svých děl degradační
procesy jakéhokoli použitého materiálu se zvolenou technikou a technologií snížili na minimum hned na počátku tvorby. Je známou skutečností,
že vyškolení malíři ovládali přípravu podkladů, tření barev, úpravu pojidel
a laků. Po praktické stránce tak svůj materiál znali dokonale a především
dovedli využít jeho specifických předností a zároveň eliminovat jeho
nedostatky.
Současné umění zaujímá k této tradiční formě profesionality s dnes
přehlíženou cechovní svědomitostí a kázní, jež vypovídá též o etických
hodnotách našich předků, téměř programově opoziční trend. Přičemž
materiálová a technologická vybavenost současného malířského ateliéru
je v porovnání s velkými slohovými obdobími, jak samotného středověku,
tak raného novověku, neporovnatelná.
Problém dnešní klasické malby tkví v obecné ignoraci dříve všeobecně
známých optických principů subtraktivní povahy, kdy byl proces tvorby
sice časově náročnější, ale v mnoha případech jím bylo minimem docíleno jinak nedosažitelného maxima. Například u soudobé hyperrealistické
malby je tento deficit ve využití optických principů vrstevné malby více
než zjevný. Jakmile odezní pozornost vyvolaná námětem či obrazovou
kompozicí, povrchní forma malířského přednesu typu mechanicky

Leonardo da Vinci - dílna,
Madona z Yarnwinderu (The Buccleuch
Madonna), 1501 - 1507,
olej, ořechové dřevo,
Scottish National Gallery, Edinburgh

Známý je Delacroixův výrok: Je třeba si prohlédnout Rubense, inspirovat
se Rubensem a kopírovat Rubense.
Mezi obrazy, jež Karel Škréta mladší nabízel Liechteinsteinovi, byly
hodnotné otcovy kopie starých mistrů různé orientace - Tintoretto,
Gentilleschi, Reni a podobně. (J. Neumann)
Ve francouzské škole pro „kavalíry umění“ /École des Beaux-Arts/ byla na
počátku 19. století právě kopie základním stavebním kamenem školení
mladých umělců. V roce 1776 ustanovená Společnost vlasteneckých přátel
umění založila v Praze obrazárnu s kopistickou školou, která se v roce
1799 stává první kreslířskou Akademií na našem území. Rovněž zde se
k vlastní kresbě přistupovalo teprve po důkladném osvojení umění
kopírovat. Kresba podle živého modelu spolu se zvládnutou kopií byly
základem umění, přestože v rámci akademického školení tehdy zároveň
probíhaly svárlivé diskuse mezi stoupenci neoklasicismu /J. A. D. Ingres/
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okolorované fotografické zvětšeniny celý prožitek z díla zpravidla zeslabí
či dokonce uzavře.
To je však jiný okruh problematiky celkového přístupu k tvorbě
uměleckého díla. V souvislosti s tím jsou tyto „konzervativní“ metody
minulosti vnímány většinou jako svazující anachronismus a jejich
přehlížení kromě jiného zároveň neúprosně vede ke spontánní degradaci
jednotlivých obrazových složek již v samém zárodku tvorby. U jakékoli
kopie uměleckého díla proto o to více záleží nejenom na její estetické
kvalitě a profesionálně zvládnutých veškerých formálních obrazových
znacích, nýbrž také na správně zvolených technologických postupech.
Zde je na místě připomenout, že k dosažení optimálního výsledku je
bezpodmínečně nutná důslednost již při výběru a přípravě samotné
podložky a následných podkladových vrstev, které se ve finálním stavu
díla opticky projevují nejen co do tónu, ale významně se též promítají do
povrchové struktury malby. Mnohdy tak určují celou skladbu barevného
souvrství, techniku malířského přednesu, vyznění rukopisných znaků a
jejich specifický individuální charakter. Proto je imitace díla či jeho
replikování, které jde po všech stránkách po „povrchu“ jakožto pouhá
optická napodobenina, ve skutečnosti výrazem povrchnosti, diletantismu
či pokleslého vkusu. Pro tuto kategorii převážně laické tvořivosti je
symptomatické, že se tímto přepisem z vrcholně uměleckého díla stává
příkladný kýč. Obdobné vyznění celkové estetické lacinosti se nevyhýbá
ani těm případům, kdy ve formálních rysech díla dominuje na místo
živoucí formy především lopotná pečlivost a bezduchá mechanická
popisnost.
Jinak je tomu v případě tzv. inspirativní kopie, která záměrně volně
interpretuje či parafrázuje zcela odlišnou výtvarnou technikou
obecně známý originál. Vzniká tak nové dílo, kde se použitá předloha
stává součástí nového uměleckého konceptu a spadá spíše do kategorie
volné tvorby.
Předmětný zájem o technologickou kopii uměleckého díla, která může
sloužit jako most k poznání trvalých a nadčasových hodnot minulosti, je
veden výhradně z pozice studia historických technik, a o to lépe, je-li
v přímé návaznosti na restaurátorskou praxi. Tato činnost však již podléhá
nezbytným odborným kritériím, která jsou podmíněna celkovou
důsledností pracovního postupu a porozuměním tvůrčím autorským

procesům. Teprve jsou-li v maximální možné shodě s originálem
dodržena veškerá technologická, technická a formálně výrazová specifika
(což je prakticky prubířský kámen i vlastních malířských schopností,
znalostí a malířské praxe), může takto kvalitní kopie plnit úlohu nejen jako
zástupný „dokument“, nýbrž i jako hodnotný umělecký artefakt, kterému
stále náleží místo jak v soukromých sbírkách, tak v památkových objektech
či muzeálních expozicích.
Tento specificky zaměřený tvořivý způsob ověřování si základních
i vedlejších vlastností široké škály materiálů jejich praktickou přípravou
a jejich aplikací na konkrétním díle nezastoupí ve svém souhrnu pouhá
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Petr Brandl, Sen proroka Eliáše, 1724,
studie - lavírovaná kresba, papír,
Národní galerie, Praha

Petr Brandl, Sen proroka Eliáše,
signováno, 1724, olej, plátno,
Národní galerie, Praha

Petr Brandl /?/, Sen proroka Eliáše,
kolem 1730, olej, plátno,
Klášter bosých karmelitek,
kostel sv. Benedikta, Praha

Sen proroka Eliáše, 2003, olej, plátno,
kopie /R. Klouza/,
Refektář karmelitánského kláštera
u kostela P. M. Vítězné v Praze

specificky cíleného studijního procesu zaměřeného na komplexní
zvládnutí malířského materiálu, dané techniky a užité technologie však
vyžaduje rozsáhlejší studium a kontinuální malířskou praxi. Pokud je
tento proces systematický a důsledný, je bezesporu přínosný. Zároveň je
nutno podotknout, že je podmíněn osobitým zájmem a vztahem ke kopírování jako k tvůrčí malířské realizaci a konfrontaci vlastních malířských
schopností a znalostí. Mohou se tak ozřejmit některé skutečnosti o konkrétním díle a jeho autorovi, které by jinak unikly pozornosti. Z osobní
zkušenosti mohu uvést jeden příklad z mnoha, kdy při přesném převedení
originální kompozice Halbaxova obrazu do fáze přípravné kresby, jejíž
modelace tvaru je především kresebná, se neúprosně projeví ve figurativních partiích obrazu autorský lapsus v dílčích proporcích a anatomii.
Ten je ve výsledku po dosazení hlubokého stínu s pouze lokálně osvětleným výjevem tenebristické finální malby pro diváka prakticky nepostřehnutelný.
S tvorbou technologické kopie též úzce souvisí otázka jak dalece u kopírovaného díla imitovat veškeré degradační procesy a stopy stáří charakteristické pro originál. Není účelem této statě a na tomto místě vyjmenovávat celou řadu příčin a vlivů, které způsobují v průběhu času jistou
metamorfózu původního stavu díla. Tento faktor, který se specificky
a neúprosně projevuje téměř u všech historických děl (u barokních obrazů
např. koloritním „propadem“ původní barevné škály a její intenzity,
změnou povrchové struktury vyvolané převážně sekundární krakeláží
a symptomem tzv. „otevřené“ malby), není mnohdy žádoucí v rámci
restaurování díla plně rehabilitovat či restituovat. Snaha postihnout
v kopii všechny optické druhotné a degradační procesy upírající originálu
jeho původní intaktnost vede často ke složité toporné vyumělkovanosti
a nepřesvědčivému zavádějícímu výsledku. Je-li proto kopie provedena
v celkové rekonstrukční intenzitě s jasně formulovanými, plně pochopenými a všestranně zvládnutými charakteristickými znaky originálu, může
nás její „novost“ způsobená především celkovou intaktností nezkrakelovaného povrchu malby bez přirozeného závoje stáří zaskočit, ale nesmí
v nás vyvolat pocit laciného pouťového suvenýru. Pakliže by samotné
autentické historické dílo spadalo do této kategorie, žádný přirozený
proces patinace ho tohoto puncu zcela nezbaví. Navíc snaha imitovat
celou řadu znaků, které mají jednoznačný charakter prošlého času a které

teoreticky zprostředkovaná technická „data“.
Při úvaze, že všechny obrazové složky mají z hlediska daného slohu záměrně koncipovaný význam (v závislosti na technologických a výtvarných
aspektech), je proto malířská rekonstrukce díla jednou z cest k pochopení
podstaty těch procesů, které jsou ve své vizuální latentnosti těžko poznatelné, nicméně ovlivňují a mnohdy určují celkový účin uměleckého díla.
Neméně významné je v tomto případě zvládnutí nejen široké škály malířských technik, ale i těch procesů, které s nimi bezprostředně souvisejí,
neboť historické umělecké dílo je nutno vnímat v jeho mnohostrukturálnosti jako nedílný celek, a tak k němu také přistupovat. Význam tohoto

Karel Škréta, Obrácení sv. Pavla,
kolem roku 1659, olej, plátno,
Arcidiecézní muzeum, Olomouc

Karel Škréta ml. /?/, Obrácení sv. Pavla,
kolem roku 1700, olej, plátno, Královská
kanonie premonstrátů na Strahově, Praha
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v jednotlivých kapitolách již nerozvádí podrobnější výklad užité odborné
terminologie.
Snahou je spíše pomocí fotodokumentace zaznamenávající proces tvorby
deskové malby a závěsného obrazu názorně ozřejmit některé faktory jak
ryze optického, tak technicko-technologického charakteru, které mají
vedle samotného uměleckého projevu bezprostřední vliv na celkový
specifický účin a estetickou hodnotu uměleckého díla. Po zpracování
dalšího obrazového a výkladového materiálu je tak možné s odstupem
času nejen úžeji navázat na prezentované kategorie malířského technického slohu, ale studii zároveň rozšířit v obdobném konceptu o techniky a
technologii nástěnné malby.
K tomu, aby práce na kopii jako metoda směřující především k poznání
celkové struktury a stavby díla měla hlubší smysl, musí zpravidla vycházet z relevantních podkladů a také se o ně opírat. Jejich informační
charakter má různou povahu a před započetím práce je nezbytně nutné
získat o díle a autorovi co nejkomplexnější data. Při studiu historických,
uměnovědných a dalších odborných pramenů se v neposlední řadě lze
opřít o aktuální výstupy z restaurátorských průzkumů historických děl.
Vedle laboratorních průzkumů, které nám dávají informace především

vnáší do historického díla další vizuální rozměr, by ve skutečnosti hraničila s falzifikátorstvím. Kromě toho je v celém procesu tvorby mnoho
nepostižitelných faktorů a mnoho nuancí, které mají zároveň nepřenosný
duchovní rozměr a náleží tak výhradně originálnímu dílu a autorskému
počinu. Tohoto fenoménu se můžeme pouze dotknout, a to prakticky jen
v technické rovině, kde veškeré formální znaky malby nesou pečeť původního tvůrce. O to zásadnější je důkladná znalost daných pravidel a v případě jejich ať už vědomého či nevědomého porušení v rámci vlastní volné
tvorby tím tak získávat další potřebné znalosti a zkušenosti. Tento v malířské praxi ověřovaný tvůrčí proces opřený o technologické znalosti,
praktické zkušenosti s historickým a současným malířským materiálem
tak vždy tvořil a – pokud bude obor restaurování uměleckých děl dále
důsledně stavět na kritériu skutečného výtvarného talentu – bude nadále
tvořit jednu z mnoha možných poznávacích metod, jak dešifrovat
umělecké dílo v jeho hmotné struktuře.

Technologická kopie malířského díla a její poznávací
význam
Koncepce zpracovat názornější formou část historie ve výstavbě obrazu
pomocí rozpracovaných technologických kopií či analytických rekonstrukcí (postupek) – a to v co nejširší škále dobových technik – je zaměřena především na studijní malířskou praxi restaurátorské malířské školy
Akademie výtvarných umění v Praze. Cílem této názorné ilustrativní
metody je přispět a tím v doposud nerealizovaném tvaru rozšířit poznání
o stavbě historického díla, ozřejmit specifika dobových technik a s textovými komentáři zároveň chronologicky utřídit různé vlivy projevující se
v technickém slohu malby. Proto je žádoucí chápat tento materiál – koncipovaný původně jako skripta – jako studijně doplňkový, obsahově stále
otevřený, a to zejména pro samotný restaurátorský obor zaměřený na
restaurování uměleckých děl malířských. Může mít přínosný dosah též
pro ryze tvůrčí výtvarné obory a pro teoreticky zaměřené obory dějin
výtvarného umění. V textových komentářích navazuje především na
základní znalosti z dějin umění, z tvorby uměleckých děl malířských
a z dostupné odborné literatury pro výtvarníky a historiky umění a proto

Anonym,
Snímání z kříže,
2. pol. 18. stol.,
olej, plátno, kopie,
soukromá sbírka
P. P. Rubens, Snímání z kříže,
1612 -1614, olej, dřevo,
katedrála Panny Marie,
Antverpy
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P. P. Rubens, Snímání z kříže,
1611, olej, dřevo,
Courtauld Institute Gallery,
Londýn

technologického charakteru související obecně s materiálem a skladbou
jednotlivých vrstev, se jako základní informační zdroj v restaurátorské
praxi zároveň běžně uplatňují zobrazovací metody optického průzkumu.
Využitím různé vlnové délky světelného spektra je například možné
pomocí IR reflektografie studovat, mimo jiné, přípravnou kresbu především u deskové středověké malby a některých pláten s bílým podkladem
z 19. století. Dobře čitelné zpřístupnění jinak skrytých kresebných linií
a jejich charakteru je však limitováno především použitou barvou kresby
a podkladu. Infračervené záření zčitelňující například černý tón kresby na

bílé podkladové vrstvě u gotického a renesančního obrazu má však své
limity a nelze jej se stejným úspěchem využít u barokních malířských děl,
kde podkladové vrstvy tvoří různá škála převážně červenohnědých tónů a
kde kresba již přestává mít svůj autonomní charakter ve výstavbě obrazu.
Využitím jiné zobrazovací metody můžeme samotnou kresbu (např. též
kresbu rytou u středověkých děl) identifikovat, je-li v její barvě obsažen
těžký kov, který pohlcuje paprsky X. Tento rentgenologický průzkum a
jeho specifické využití obecně řečeno nabízí celou řadu informací o stavbě, materiálu a genezi díla. Získané informace je však vždy nutné správně
interpretovat. U standardních RTG snímků, kdy je naše pozornost soustředěna především na autentický tvůrčí projev, je bez znalosti specifických
technických postupů ve výstavbě obrazu mnohdy problém jednoznačně
identifikovat posloupnost autorského postupu. Výsledný snímek včetně
druhotných úprav různého charakteru zobrazí všechny vrstvy současně
a nediferencuje jejich stratigrafické uložení. Zejména v pleťových partiích
dochází k postupnému vrstvení totožné barevné směsi a modelace tvaru
na RTG snímku je ovlivněna rozdílným množstvím těžkého kovu v té
které vrstvě. Proto např. skicovitá traktace čistou olovnatou bělobou
nesledující objem a tvar plastiky v podmalbě se paprsky X prosazuje
mnohdy dominantněji než vrstvy svrchní a dává tak cenné informace
o celé rukopisné šíři a primárním autorském konceptu. Rozdílný
absorbční koeficient RTG paprsků odhaluje u jednotlivých barev
skutečnou sílu barevného nánosu, která však může být zároveň výsledkem
jak lokálního souvrství, tak znakem homogenní vrstvy. Při kopírování je
proto nezbytný přímý vizuální kontakt s originálem, díky němuž lze na
základě různých komparativních výstupů z optického průzkumu a detailní
prohlídkou hmotné struktury a rukopisných znaků originální malby
v přímém světle si utvořit skutečný a syntetizující obraz o celkové stavbě
a technice díla. Bez studia díla „in situ“ poskytujícího informace, jež
nemůže prostředkovat a nahradit samotná reprodukční či fotografická
předloha, prakticky nelze vytvořit hodnotnou kopii. S tím též úzce souvisí
rozbor charakteru autorského rukopisu, který jako jeden z primárních
fenoménů útočí na divákovy smysly a podává podstatné informace o
době, místu a především o samotném umělci. Dějinný vývoj rukopisných
slohových znaků od splývavé formy k dělené traktaci je v obecném
smyslu postupně provázen preferencí individualismu. Ten se tak stává

A. Dürer, Růžencová slavnost, 1505 -1507, Anonym, Růžencová slavnost, 1606 -1612,
olej, dřevo, kopie,
olej, topolové dřevo,
Kunsthistorisches Museum, Vídeň
Národní galerie, Praha

J. Gruss, Růžencová slavnost, 1841,
olej, dřevo, kopie, Královská kanonie
premonstrátů na Strahově, Praha

V. Mánes, Růžencová slavnost, 1823,
tužka, tuž, papír, kopie,
Akademie výtvarných umění v Praze
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platformou pro rozvíjení osobního projevu a jedinečnosti v přednesu.
Vedle celé řady symptomů, kdy má rukopisný přednes například přímou
vazbu na dané společenské klima, a kdy se dále vztahuje ke složitějším
mimotechnickým procesům, je rukopisný znak též vázán na slohové
vyjadřovací potřeby a jeho celkový výraz zároveň ovlivňují i ryze
technologické aspekty. Malířský materiál a zejména vlastnosti pojivých
složek barvy umožňují výrazným tvůrčím individualitám překročit
hranice dobových zvyklostí, což například v případě umění českého
baroka dokládají díla Petra Brandla z jeho vrcholného období, ve kterých
se malíř vymaňuje z dobového kánonu předchozích etap. Rukopis tak
postupně získává v celé obrazové struktuře svoji autonomní rozpoznávací
roli a stává se jedním ze srovnávacích vodítek grafologického rozboru
díla, zejména při identifikaci autorství či při bližším datování díla.
Studium makrofotografií různých obrazových detailů pořízených
v přímém a razantním bočním světle spolu s dalším srovnávacím
materiálem podávají cenné informace a upřesňují technická data o
prakticky celé obrazové struktuře. Běloba ve spodních vrstvách malby,
která je často nedílnou součástí hmotné podmalby historického obrazu,
vytváří zpravidla již reliéfní stopu, která je mnohdy patrná již přímým
pozorování při bočním osvětlení. Charakter a způsob modelace v primárním rozvrhu obrazu má tak další vypovídací hodnotu a stává se též
oporou pro celkovou interpretaci technicko-technologické skladby díla.
V rámci této statě je proto na místě si připomenout, že napříč obdobími
středověku, novověku až do nástupu éry moderního umění je ve všech
epochách technického slohu, nástěnnou malbu nevyjímaje, uplatněn
především tzv. vrstevný systém ve výstavbě obrazu. Jeho princip v sobě
slučuje celou řadu kulturně místních specifik, která mají jak v šíři sortimentu a kvalitě materiálu, tak v samotné aplikované technologii a technice provedení odlišnou povahu. Společným článkem tohoto systému je
zejména z fyzikálního hlediska subtraktivní a aditivní skládání barev,
které tvoří spolu s barvou podkladu a se specifickými vlastnostmi pojidel,
pigmentů a organických barviv zásadní optický význam při tvorbě obrazu,
byť opět v různých oblastech a obdobích nabývá specifických rysů. Jako
zobecňující příklad lze uvést, jaké možnosti s řadou nuancí nabízí rozdílné vyznění pouhých šedých tónů, které vznikají vzájemným překrýváním
čisté bílé a černé barvy nebo jejich míšením. Podkladová bílá v součtu

s následnou černou lazurou dává teplý našedlý tón. Při opačné skladbě
vzniká jev tzv. kalného prostředí, typický svým namodralým tónem
studenějšího charakteru (např. podkresba černou barvou překrytá pleťovou směsí tvoří zároveň lineární vrásky a žíly na rukou Theodorikových
světců či bílomodré límečky u Škrétových portrétů modelované čistou
bělobou na černém pozadí). Ve výsledku vrstvení je finální tón zároveň
ovlivněn typem a specifickými vlastnostmi užitého pojidla a též samotným technickým provedením.
Technika tzv. sfregatury, kde je svrchní roztíraná vrstva sušší a její
transparentnosti je docíleno následným vytíráním, má zcela jiný strukturální a koloritní charakter než užití téže lazurní barvy s přebytkem pojidla.
Rozdíly v celkovém vyznění jsou tak podstatné, že je nutné znát a při
malbě vědomě diferencovat vhodnost jejich využití.
U samotných černých pigmentů v kontextu s pojidly opět záleží na výchozím materiálovém druhu, neboť každá čerň má specifické fyzikální
vlastnosti, které se i ve směsi s jiným pigmentem podstatně podílí na
výsledném tónu. Zároveň může být samotný tmavý odstín barvy na
historickém díle tvořen směsí tří i více různých barev, které tak dávají
výsledné barvě specifický „černý“ tón. Obdobný případ rozdílného
barevného vyznění, kdy se spodní vrstvy významně promítají do finální
malby, nastane například při užití tónované imprimitury jako lazury na
bílém podkladu a uplatnění podobného tónu přímo v homogení podkladové směsi. I když se tyto rozdíly mohou jevit jako nepodstatné, ve skutečnosti oba způsoby reprezentují odlišné slohové stupně ve vývoji
technického slohu v malbě. Proto je na místě vedle nezastupitelných
prakticky nabytých zkušeností s malířským materiálem znát specifika
technické a technologické podstaty konkrétního uměleckého slohu.
Zároveň je to cesta, jak vytvořit věrohodné a technologicky stabilní dílo.
Jeho celkové fyzikální chování s optickými vlastnostmi je podmíněno již
výběrem a úpravou samotné podložky. Zejména u podložek kopií deskové
malby a rámů je zásadní použít vhodného druhu dřeva shodného s originálem a dodržet konstrukční schémata daná originálem. Požadavky, které
musí splňovat dřevo jako bezpečná podložka pro malbu, jsou dosti
značné. Rozhoduje nejenom jeho druh a stáří, klima ve kterém rostlo,
období jeho kácení, typ jeho řezu, ale i jeho specifická úprava před
vlastním použitím jako stabilní podložky pro umělecké dílo.V celé řadě
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téměř univerzální jemnost či hmotnost strojově zpracovaného jakéhokoli
současného pigmentu, který například při přípravě historické tempery
obzvláště v případě ručního tření na sebe váže větší podíl pojivých složek
než je pro ten který pigment nutné. Tím zároveň dochází k jeho barevnému posunu obecně směrem k teplým a postupně tmavnoucím tónům.
Nelze též očekávat, že především v případě temperového pojidla bude mít
barva ty potřebné vlastnosti uvedené v jakékoli receptuře, pokud bude
citované výchozí a základní složení emulze použito pouze jako doplňující
ředící složka k již komerčně zhotovené barvě. Důslednost v přípravě
materiálu výrazně ovlivňuje i fyzikální stálost určité barvy, kde se může
záhy projevit v součinnosti se špatně voleným podkladem primární
krakelura barevné vrstvy.
Úhelným kamenem a značně problematickým faktorem praktické aplikace
historické technologie jsou proto především pojidla. To jest ten podstatný
element barevné vrstvy či podkladu, který svými pojivými a zároveň

případů se proto tento problém obchází suplováním zcela jiným, byť
příbuzným materiálem. Komerčně snadněji dostupná překližka patřičné
síly sice v menších rozměrech nabízí bezpečnější plošnou stabilitu než
masiv dřevěné desky, ale mnohdy již nezohledňuje tzv. živý charakter
originální plochy. Kopii tak ubírá, i při dobře zvládnuté malbě, důležitý
vjemový rozměr. Tím hned v samém základu díla vlivem cizorodého
materiálu s odlišnými fyzikálními a optickými vlastnostmi nastává
situace, kdy sebelépe provedený obraz nemůže vizuelně dosahovat
základního charakteru předlohy. Navíc se tak devalvuje celková hodnota
samotné kopie jako po všech stránkách technologicky definovaného díla,
u kterého by primární materiálová identita s originálem měla být závazná.
U plátěných podložek, jejichž příprava je podstatně jednodušší, se do
celkového výsledku malby opticky promítá nejen samotný charakter
použitého plátna a jeho příprava, ale i zpracování, síla a povrchová
struktura podkladu. Užitím jiného druhu a typu plátnové vazby a chybnou
povrchovou úpravou podkladu nerespektující originál nastává rovněž
výchozí moment pro odlišné vyznění dokončené malby (viz. kopie barokních děl z 19. století provedené na bílém olejovém podkladu). Etický úzus
odlišného formátu originálu a kopie by se zároveň neměl výrazně dotknout neúměrným zvětšením či zmenšením kompozice a proporčních
rozměrů originální malby, neboť ty jsou z řady hledisek pro dílo zásadní.
S odkazem na staré moudré přísloví, upozorňující na skutečnost, že
interpretace téhož vyzní u dvou jedinců ve výsledku vždy rozdílně a že
celá řada děl svou jedinečností nepřipouští druhotnost provedení, má
praktické studium historického obrazu prostřednictvím tvorby kopie i své
etické limity a jejich překročení vyvolá především v odborných kruzích
cokoli jiného nežli kladné reakce.
Další zjevná rozdílnost ryze technologického charakteru se neúprosně
projeví především při chybném postupu ve výstavbě obrazu a chybně
volené technologii. Ta se může s odstupem času prohlubovat jak
v intaktnosti všech obrazových vrstev, tak především v jejich koloritu
a stálosti. Samotná příprava malířského materiálu i za předpokladu
vlastního tření barev nemusí v požadovaném vyznění vždy plně vykazovat žádaný charakter např. v textuře, sytosti a potřebné krycí mohutnosti
specielně připravené barvy. A to i přes dodržení správně zvolených
postupů při tvorbě barvy a při výstavbě obrazu. Příčinou toho může být

A. Dürer, P. Marie s dítětem, 1512,
uhel, papír,
Albertina, Vídeň
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olejomalby 15. století a že tempera nebo příměs proteinů v oleji setrvávaly i mnohem později. Tato skutečnost, kdy barokní olejomalba obohacená
především o různé pryskyřičné podíly s rozšířenou škálou barev na paletě
včetně bituminózních pigmentů zároveň využívá u vybraných barev,
v podkladu a v podmalbě též emulzi, má víceméně již technickotechnologickou povahu. Střídání pojidel u jednoho a téhož díla se tak
může zprvu jevit jako nesystematické, ale při zevrubnějším rozboru se
ukáže jako cílený a racionálně stanovený postup, který ve svém souhrnu
diferencuje a využívá specifického chování a rozdílné povahy jednotlivých materiálů. Ty se zároveň v promyšlené kombinaci, která opět
zohledňuje technologickou a optickou povahu jednotlivých vrstev,
podílejí na samotné výtvarné podobě díla.
V období vrcholného středověku, od kterého se tato práce odvíjí, existuje
již skupina pojidel jako jsou především živočišné klihy, rostlinné gumy a
emulze vaječného typu, ale užívá se též vysychavých olejů a pryskyřic.
Tyto základní pojivé komponenty podkladových, barevných a lakových
vrstev skýtají bezpočet variant jejich užití, a to především v různých
kompozicích. Jenom přírodní emulze vaječného typu, kde jsou specificky
např. dle typu podložky využívány jednotlivé složky vaječného obsahu,
nabízejí pro své vynikající emulgační schopnosti celou řadu modifikací
s dalšími nejen pojivými přírodními složkami. Ty zároveň účelně tvoří
cenné konzervační a změkčující podíly v historické tempeře a spolupůsobí
tak na samotném technickém zpracování a koloritu malby. Jejich pozitivní
či negativní chování v rámci požadovaného záměru je však velmi citlivé
na celou řadu jak vlastních obrazových, tak vnějších mimovýtvarných
faktorů /například momentální klimatické podmínky či odlišné kvalitativní vlastnosti totožných materiálů různého sortimentu/, které se nám
mohou empiricky ozřejmit pouze cílenou a dlouhodobou praktickou
zkušeností. U temperového pojidla, které nabízí prakticky neomezené
vzorce své přípravy, se při rychlém odpaření vody a náhlou změnou
objemu špatně vyvážené emulze či neúměrného vrstvení projeví pochybení v požadované zpracovatelnosti a stability malby téměř okamžitě.
U olejového pojidla přicházejí negativní důsledky technologické povahy
zpravidla později a s přibývajícím časem se stupňují, neboť zde rozhoduje
u celé řady pigmentů druh oleje jako základního pojidla, který barvě
udává specifické vlastnosti, podílí se na stupni zasychání a optické

optickými vlastnostmi určuje nejen základní charakter malířské techniky
a její koloritní a fyzikální stabilitu, ale zároveň autorovi umožňuje vyjádřit
ve zvolené technice cílený záměr. V dějinách umění se obecně přijaté
užití či preferování určitého pojidla nebo skupiny pojidel zpravidla dělo
v reakci na nástup nového velkého slohového období. Zároveň tak dochází, byť mnohdy se zpožděním, i k proměně technického slohu v malbě.
Ten přináší nová technická řešení, která spolu s technologickým vývojem
reagují na slohové vyjadřovací potřeby a zároveň tak zpětně samotný sloh
v uměleckém projevu ovlivňují či charakterizují. Dnes je již obecně
známo (především z výsledků laboratorních analýz v rámci restaurátorských prací), že olej tvoří u středověkých děl zásadní pojivou složku a že
naopak lokální výskyt temperového pojidla v olejomalbě či kombinace
obou technik v tzv. smíšené technice se objevuje nejenom u typu Eyckovy
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dřevo, Národní galerie, Praha

L. Cranach ml., Cizoložnice před Kristem, L. Cranach ml., Cizoložnice před Kristem,
po roce 1538, tempera, olej, dřevo,
kolem roku 1530, tempera, olej, dřevo,
National Museum, Stockholm
Lobkowiczké sbírky, zámek Nelahozeves
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řadou faktorů různé povahy, neboť barva zároveň nabývá v reakci na
postupné dosychání různých specifických vlastností, a to mnohdy v relativně krátkém čase (pryskyřice, sikativní složky). Překročení či nevyužití
tohoto limitu, kdy médium vytváří ve vymezeném čase vhodné podmínky
k dosažení výtvarného záměru se vždy odrazí na komplikované technice
provedení a tudíž i na konečném výsledku.
V kontextu se samotným začátkem a průběhem malby je zároveň velmi
důležitý i její závěr. Podstatným faktorem, který významně ovlivní celkový výsledek malířského díla nejen z optických, nýbrž i z konzervačních
hledisek, jsou závěrečné laky aplikované v náležitém časovém odstupu od
dokončené malby. Chybně volená povrchová úprava, která nerespektuje
a jako součást vlastní malby dále opticky nepodporuje specifika dané
techniky malby a jejího zásadního koloritního vyznění, dílu pak spíše
uškodí než pomůže. Touha potlačit či eliminovat různé nedostatky někdy

stálosti. S dalšími složkami pak v různých médiích tvoří zásadní roli,
která ovlivňuje samotnou techniku malby, její průběh a charakter.
Proto je také nutné znát specifika jednotlivých olejů použitelných v olejomalbě a v dané technice elementární výstavby obrazu vhodně využít jejich
vlastností. Zároveň je nezbytné brát v úvahu jejich rozdílný stupeň degradační náchylnosti daný specifickým obsahem kyseliny linoleové, a to
z hlediska jejich světlostálosti, mechanické a chemické odolnosti, adheze
k výchozím podkladům, vazby na konkrétní pigment a stupně zasychání.
Například staletími prověřený zahuštěný lněný olej holandského původu
s univerzálními vlastnostmi a používaný v různých obdobích prakticky
napříč celou Evropou je jak v emulzi, tak v jiném olejovém médiu obecně
vhodnější pro vrstevnou malbu než např. olej makový. Makový olej pro
své měkké a pomalé zasychání umožňuje zpracovávat jednovrstvou
malbu v delším časovém intervalu a lze jej s úspěchem využít v technice
malby alla prima či pouze v závěrečných fázích vrstevné malby. Olej
ořechový, který sice trpí handicapem žluknutí při dlouhodobém skladování byl v minulosti preferován především v jižních zemích a tvořil od
pozdního středověku základní pojidlo olejomalby, které umožňuje svou
řídkou konzistencí detailní provedení kresebných prvků v malbě.
Slunečnicový olej, byť s retardačním zasycháním, naopak vyniká vysokou
disperzní schopností pro širokou tvorbu emulzí. Oxidační proces, při
němž počínaje linoxinovou vrstvou dochází k postupnému zasychání
konkrétní barvy, se tak různí nejen u určitého druhu pojidla, ale též v jeho
vazbě na konkrétní pigment či barvivo. Proto je často na historickém díle
zjevné, jak se po čase v lokálních partiích obrazu rozdílně chovají různé
pigmenty nesené ve stejném pojidle na stejné výchozí vrstvě. V přímé
vazbě na aktuální klimatické podmínky a na samotnou techniku malby
pak dochází při zasychání barevné vrstvy k jejím specifickým objemovým
změnám a zvláště při vrstevné malbě platí elementární pravidlo, že spodní
vrstvy musí být aplikovány s vyloučením pomalu zasychajících olejů,
vždy méně mastné a subtilnější síly. Podstatnou roli při tvorbě olejomalby
mají pak média, jakožto směsi různých pojivých, změkčujících a též sikativních látek, které mají zásadní vliv nejenom na primární charakter
barevné vrstvy, ale též na její chování v samotném průběhu malby.
Optimální využití těchto speciálně upravených kompozic barevných
vrstev je ve vazbě na výchozí obrazový povrch determinováno celou

P. P. Rubens, Vojevůdce A. Spinola, 1627,
olej, dřevo, detail,
Národní galerie, Praha
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P. P. Rubens - dílna, A. Spinola,
2. pol. 17. stol.
olej, papír na dřevě,
Národní galerie, Praha

vede k záměrnému užití například neadekvátního příliš matného laku,
jehož index lomu světla je v rozporu s charakterem vlastní malby.
Výsledkem takto finálně upraveného díla je však vždy nápadná změna
jeho celkové estetické výpovědi. Volba vhodného laku pak dále podléhá
řadě kritérií jak z hlediska jejich materiálové světlostálosti, rezistentnosti
vůči atmosférické vlhkosti a zároveň stupně jejich bezpečné budoucí
reverzibility. V minulosti byly nejvíce frekventovány laky připravené
z tvrdých přírodních pryskyřic - především kopály různého druhu, které
zároveň u barokní olejomalby svým sklonem k tmavnutí a značnou
resistencí na proces jejich následného často radikálního a nekontrolovaného snímání zapříčinily vedle vlastních fyzikálních změn v barevné
vrstvě nevratný negativní propad v původním koloritním rozsahu a
barevné harmonii díla.
Při praktické přípravě například celé řady pojidel, barevných a podkladových vrstev se lze opřít o již obecně známé historické prameny z rukopisů postihujících technický sloh např. středověké malby jako je zejména
nejznámější Cenniniho Traktát o umění (Kniha o umění středověku),
pozdější opis Hermeneia Dionýsiem z Phumy či Štrasburský manuskript.
Zásadní syntézu, kvalitativní korekci a rešerši různých dobově mladších
historických receptur a malířských technik (M. Doerner, A. P. Laurie,
A. Aibner, E. Berger, M. D. L. Bouvier, D. I. Kiplik, u nás např. F. Petr
a M. Hégr) provedl v 50. letech minulého století Bohuslav Slánský
v dvojdílném svazku Technika malby.
Toto v mnoha ohledech nadčasové syntetizující dílo tvořilo pro předešlé
generace malířů a restaurátorů základní teoretický zdroj, který má aktuální
přesah nejen do současnosti. Je to bezesporu dáno tím, že autorem byl
aktivní výtvarný umělec a restaurátor, který zásadně formuloval základní
teze pro vznik české restaurátorské školy a její tradice jako uměleckého
oboru multidisciplinární povahy. Jeho dílo se tak stalo východiskem a
přirozenou inspirací pro získávání praktických poznatků v rámci vlastní
restaurátorské praxe a práci s malířským materiálem. V posledních letech
se odborné materiály s historickými technickými daty včetně různých
receptur poměrně rozšířily díky překladům a technologickým průzkumům
na uměleckých dílech. Doplňují a především zpřesňují informace nejen
o vzniku, stavbě a materiálové struktuře historického uměleckého díla
jednotlivých umělců či konkrétního uměleckého díla v různých slohových

obdobích, ale i o vzájemném ovlivňování různých kultur prostřednictvím
technického slohu. Aby tyto výstupy netvořily samoúčelné kapitoly, je
důležité je zpracovávat a interpretovat v širším tématickém kontextu.
Proto se i dnes bez kontinuálně předávané praktické zkušenosti
s historickým materiálem a dobovými technicko-technologickými
postupy, jejichž tradice ovládat um i řemeslo postupně zaniká, jen stěží
můžeme komplexním zkušenostem a umění starých mistrů v tomto směru
vyrovnat.
Technologická rekonstrukce historického artefaktu je proto v zásadě
jednou z možných cest, jak se v praktické rovině poučit z tradičních
postupů našich předků, pochopit význam a funkci různých nezastupitelných procesů podílejících se na zrodu uměleckého díla a jak je například
touto formou předávat dalším generacím.
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P. P. Rubens, Autoportrét, 1623, olej,
dřevo, Buckingham Palace, Londýn

Anonym, kopie, kolem pol. 17. stol.,
olej, plátno

Anonym, kopie, kolem pol. 18. stol.,
olej, plátno

Anonym, kopie, pol. 19. stol., olej, plátno

Michelangelo Buonarroti /?/,
Madona s dítětem, sv. Janem a anděly
(Manchester Madonna), 1497,
vaječná tempera, olej, topolové dřevo,
celek a detaily,
National Gallery, Londýn
Rozpracované originální dílo (Ghirlandaiova dílna) postihuje základní znaky malby
italského quattrocenta v několika fázích výstavby obrazu:
1/ Izolovaný sádrový podklad (gesso grosso e gesso sottile) na topolové desce s přenesenou a obtaženou lineární štětcovou kresbou v silně zředěném tekutém médiu,
která si podržuje svůj autonomní výtvarný charakter.
2/ Primární podmalba v partiích pleťových tónů - plošně nanesený lokální tón
zelenavého verdaccia (zelená hlinka s příměsí okrů, černě a olovnaté běloby).
3/ Nebarevná podmalba černými tóny pro následující modré lazury (lapis lazuli) je
provedena metodou monochromního chiaroscura. Technika modelačního šrafování
ve stinných a v přechodových partiích pláště je typická pro užití temperového
pojidla v podmalbě (vaječná tempera). Žloutková emulze typu silně olejové
“tempery grassa” je zastoupena v modelaci červené drapérie, u které je v zájmu
vyznění čistoty lokálních tónů využito bílého podkladu (technika lavírování
a následného vysvětlování čistou bělobou).
4/ Valérový rozsah a barevná škála finálně promodelovaného inkarnátu Panny Marie
a dítěte je ve výsledném koloritu ovlivněna optickou funkcí zelenavého tónu podmalby. Měkkost přednesu sfumatového charakteru v technice malby podporuje
ve svrchních barevných vrstvách olejové médium (ořechový olej).
Kanonizovaný princip v postupu tvorby obrazu giottovské tradice, kdy u deskové
malby byla roucha vytvořena dříve než obličeje (Cennino Cennini: Kniha o umění
středověku, Praha 1946, s. 147), není již v době vrcholící renesance závazný.
Rozdílný stupeň v rozpracování lokálních částí kompozice má povahu denních
plánů (nástěnná malba - giornate) a je stanoven především technickotechnologickými aspekty. Jednotlivé obrazové partie vyžadovaly v rámci vrstevné
malby diferencovaný postup ve výstavbě obrazu, který byl zároveň podmíněn
časovým hlediskem omezené zpracovatelnosti specielně připravovaných barev.
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Obsah obrazové části:
V základních schématických fázích jsou prezentovány
ukázky děl představující obecně charakteristické metody
a principy konkrétního technického slohu v malbě.
Obrazová dokumentace tak sestává:
A) z dokumentační ukázky původního díla
B) z dokumentační ukázky analytické rekonstrukce díla či
dílčích pracovních postupů v různých fázích vývoje
obrazu
C) ze srovnávacích snímků originálu a technologické kopie
po dokončení
Součástí obrazové přílohy je doprovodný text čerpající
z různých pramenů či tématických skupin s uvedením
především základních ověřených receptur a pracovních
postupů. Jednotlivé texty se opírají jednak o vlastní
poznatky z restaurátorské praxe a jednak o soudobé
výstupy z restaurování a technicko-technologických
průzkumů význačných středověkých a barokních děl
realizované v Restaurátorském oddělení Národní galerie
v Praze a v Restaurátorské malířské škole na Akademii
výtvarných umění v Praze.

