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Jedná se olejomalbu na plátně. Podkladem je tenký olejový šeps, plátno je 
našepsováno celoplošně, tzn. že formát byl odstřižen z širší role.  Spodní 
rám plně odpovídá určené době (pro srovnání byl použit nezpochybnitelný 
obraz od Václava Špály ze stejného roku), po jeho obvodu se vyskytují stopy 
po použití napínacích kleští během přípravných prací, málo čitelné číslice 
označující formát list a nezřetelné stopy po jednom (dvou?) odlepených 
štítcích. Použité plátno nebylo nikdy sepnuto a ani do jeho uchycení 
hřebíčky nebylo nikdy zasahováno. Ani rám nebyl užit druhotně. Z rubu 
plátna je napsáno velké písmeno B (kreon, uhel?). Obraz je v pravém dolním 
rohu signován „NA 36“ 
 
 

 
Malba vznikala ve dvou etapách, které tvoří integrální celek. V první 
fázi malíř držel obraz v chladném tónu – ve spodní části obrazu se při 
okrajích objevuje řídká malba modrošedého pozadí. Tato vrstva je 
velmi tenká a vytřená tak, aby lazurou prosvítaly světlé uzlíky 
podkladu. Stejným způsobem je připravena i plocha šedého svetru, 
jehož kontury vymezují jednoduché tmavé tahy. Později však bylo 
pozadí překryto hmotnější hnědou vrstvou teplého tónu. Ta zpětně 
vymezuje obrys polopostavy. Tato změna je bezpochyby autorská; 
byla sice provedena až po zarámování obrazu (o čemž svědčí jak 
nedomalovaný pruh po obvodu, tak i stopy stejné barvy na vnitřním 
okraji ozdobného rámu), avšak v nedlouhém časovém rozmezí, ještě 
v době, kdy spodní vrstva nebyla dostatečně zaschlá. O tom svědčí 
tzv. časné (primární) krakely, kterými prosvítá světlá malba vlasů. 
(vlevo). 
 

Oproti řídké plošné malbě oblečení stojí hmotnější, i když opět minimalisticky jednoduchá malba inkarnátu. 
Ten je tvořen prakticky jediným pleťovým tónem, detaily jsou provedeny jednoduchými liniemi v ještě 
nezaschlé barevné hmotě. Stejnou roli zde hraje nejen samotná barva (oči, obočí, ústa), ale i pouhá reliéfní 
stopa štětce, který v několika variantách tvaruje hranici nosu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Detail malby inkarnátu 
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V rámci průzkumu byl vyhotoven 
celoplošný RTG snímek. Tento způsob 
nedestruktivního zkoumání přináší 
zásadní technologické informace ze 
spodních vrstev malby, napovídá  
o charakteru malířského rukopisu  
i upřesňuje stav barevné vrstvy a její 
případné poškození.  
Zde rentgenologický průzkum 
potvrzuje plošnou malbu 
nehmotnými vrstvami, což kon-
trastuje s promalovaným inkarnátem. 
Malíř pracuje jistými tahy; bez 
velkého váhání buduje architekturu 
tváře, jasně vymezuje obočí i oči 
s jedním dotykem nasazenými 
odlesky. Tvar nosu se zde objevuje 
negativně vrytý do hmoty barvy. 
 
Celkově lze rukopis popsat jako 
svébytný a autorský. Při prohlídce o 
různém zvětšení (OptiVisor, bino-
kulární mikroskop) nebyly zjištěny 
žádné stopy po rozvržení tužkou  
a nebyly vysledovány ani žádné tahy, 
svědčící o bezradnosti nebo o snaze 
napodobit předlohu. 
 
 
Snímek RTG 

 
 

U předloženého obrazu nebyly zjištěny žádné technologické skutečnosti, zpochybňující uvažovaného malíře  
i období jeho tvorby. Úkol definitivního potvrzení a zařazení dosud neznámého obrazu do kontextu Šímovy 
tvorby nyní stojí před historikem umění, který se dílem tohoto významného malíře soustředěně zabývá. 
Na závěr zprávy přikládáme ještě několik detailů posuzovaného obrazu. 
 
 
V Písečné den 22.1.2015 
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