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Brandl!v charakteristick" rukopis je jedním z# hlavních po-
znávacích znak! a devíz tohoto v"znamného autora $eského 
barokního um%ní. Tato kapitola tedy blí&e p'edstaví malí'!v 
rukopisn" projev, jeho variabilitu a v"vojovou prom%nnost 
v#souvislosti s#technickou v"stavbou obrazu, kterou reprezen-
tují vybraná díla ze sbírky Národní galerie v#Praze.158

 S# technicko-technologick"m pr!zkumem malí'ské 
v"stavby obrazu úzce souvisí vedle 'ady zobrazovacích metod, 
jako je rentgenologick" a laboratorní pr!zkum (obr. 74, 75), té& 
studium rukopisn"ch znak! malby. Ty jsou jedním z#primárních 
fenomén!, je& úto$í na divákovy smysly a podávají podstatné 
informace o dob%, místu a p'edev(ím o samotném autorovi.
 Vedle celé 'ady p'íznak!, kdy má rukopisn" projev 
nap'íklad p'ímou vazbu na dané spole$enské klima a kdy se 
dále vztahuje ke slo&it%j(ím mimotechnick"m proces!m, je ru-
kopisn" znak té& vázán na slohové vyjad'ovací pot'eby a jeho 
jedine$n" v"raz zárove) ovliv)ují i ryze technologické aspekty. 
Malí'sk" materiál a zejména vlastnosti pojiv"ch slo&ek barvy 
umo&)ují v"razn"m tv!r$ím individualitám p'ekro$it hranice 

dobov"ch zvyklostí. Rukopis tak postupn% získává v# celé ob-
razové struktu'e svoji autonomní rozpoznávací roli a stává se 
jedním z#porovnávacích vodítek rozboru díla, zejména p'i ur-
$ení autorství $i p'i datování. Studium makrofotografií obrazo-
v"ch detail! po'ízen"ch v#p'ímém a razantním bo$ním sv%tle 
a dal(í srovnávací materiál v#podob% rentgenov"ch snímk! po-
dávají cenné informace a up'es)ují technická data o prakticky 
celé obrazové struktu'e, v$etn% rukopisn"ch znak!. Rentgeno-
gramy159 jednozna$n% ur$ují v#barevné sm%si p'ítomnost t%&-
kého kovu zastoupeného p'edev(ím olovnatou b%lobou, která 
mnohdy tvo'í jádro podmalby, a umo&)ují tak sledovat prvot-
ní autorsk" koncept v$etn% malí'ského p'ednesu (obr. 76, 81, 
91, 93). P'ítomnost b%loby ve spodních vrstvách malby zpravi-
dla vytvá'í reliéfní stopu, mnohdy patrnou ji& p'ím"m pozo-
rováním p'i bo$ním osv%tlení. Charakter a zp!sob modelace  
v prvotním rozvrhu obrazu má tak dal(í vypovídací hodnotu  
a stává se také oporou pro celkovou interpretaci technicko-
-technologické skladby díla.
 Podobn% jako $eské st'edov%ké um%ní vrcholné go-
tiky vykrystalizovalo v#osobitou syntézu ji&ních a seversk"ch 
vliv!, doznala vrcholn% barokní malba v#*echách své kulmina-
ce v# syntéze mnoha vliv!, a to v"znamn"m p'isp%ním práv% 

Petra Brandla. Díky svému v"jime$nému talentu dokázal tento 
um%lec z#p'evá&n% zprost'edkovan"ch a mnohdy protikladn"ch 
proud! vytvo'it ryze autentické dílo slu$itelné s#domácí ma-
lí'skou tradicí v#$ele s#Karlem +krétou (1610–1674). V#Brandlo-
v% podání tak zaznívá zprost'edkovan" vliv malí'ství severní 
Itálie, a to p'edev(ím benátské malby, která se ji& v#16. století 
stala pro v"voj sv%teln% barevného pojetí obrazu a malí'ského 
rukopisu pom%rn% zásadní. V#barokní malb% radikálního prou-
du kulminuje v#obecném m%'ítku preference individualismu, 
kter" se tak stává platformou pro rozvíjení osobního projevu. 
Tak jako Rembrandt sv"m géniem obohatil holandskou malbu 
do té doby prodchnutou p'evá&n% tzv. dobov"m rukopisem, 
obdobn% tv!r$ím a svobodn"m p'ístupem poznamenal Brandl 
$eské malí'ské um%ní.
 Po technické stránce p'irozen% vycházel z# vazby na 
technick" sloh barokní malby slu$ující v#sob% tradi$ní princip 
vrstevné malby v# $asov% rozfázovaném pracovním postupu, 
kter" se tém%' dv% století dr&el metody vysv%tlování modelace 
tvaru na tmavém podkladu (obr. 77). Tato metoda ve v"stav-
b% obrazu, kdy barokní doba obecn% preferuje protiklady, je 
d!sledkem sv%teln% barevného konceptu s d!razem na úlohu 
lokálního sv%tla v#obrazové kompozici. (V#principu navazuje na 
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r!"ová – &elezitá $erve), olovnatá b%loba

sv#tle $edá – olovnatá b%loba, uhlíkatá $er)

sv#tlá – vrstvy laku a ne$istot

modrá – pruská mod', olovnatá b%loba

$edá – olovnatá b%loba, uhlíkatá $er) 

tmav# $edá – olovnatá b%loba, uhlíkatá $er) 

podklad – hlinitok'emi$itany, &elezitá $erve),  
titan, zrna k'emíku

podklad – hlinitok'emi$itany, &elezitá $erve),  
titan, zrna k'emíku

74. Sou$ástí technologického v"zkumu díla je tzv. 
stratigrafick! pr"zkum, p'i n%m& se analyzují jednotlivé 
barevné vrstvy a identifikují pou&ité pigmenty. Pro 
tuto metodu je nutno odebrat mikrovzorek barevné 
vrstvy, která je následn% zalita imerzní tekutinou, po 
zaschnutí vybrou(ena do malé krychle a zkoumána pod 
mikroskopem. V#Národní galerii v#Praze je k#dispozici 
chemická laborato', kde se odebrané vzorky analyzují  
a posléze archivují – jsou tak d!le&it"m materiálem i p'i 
zkoumání d%l, u nich& je nap'íklad podez'ení z pad%lání.
U prvního vzorku, kter" byl odebrán z#inkarnátu na 
pravé ruce, je znatelné pou&ití $erveného podkladu, dále 
(edé vrstvy olovnaté b%loby, na ní& le&í sv%tle r!&ová 
vrstva &elezité $erven% s#olovnatou b%lobou  
a transparentní vrstva laku. AR

75. Druh" vzorek odebran" z#modré draperie má podklad 
shodného slo&ení. Následuje modrá vrstva malby 
obsahující pruskou mod' a olovnatou b%lobu.164 AR



u&ití st'edov%k"ch podmaleb st'edního tónu lokální barvy, kde 
finální plasticity bylo dosa&eno postupn"m zesv%tlováním s ná-
sledn"m stínováním, a té& na slohov% star(í barevn% sjednocu-
jící optickou funkci barevn"ch imprimitur.) 160

 ,emeslná zvyklost, u ní& základní barevnou kompozici 
a modela$ní roli sehrává optická skladba postupného vrstvení 
barev, se uplat)uje prakticky nap'í$ celou Brandlovou tvor-
bou. Má v(ak zárove) i své v"vojové odli(nosti a svá specifika, 
a to p'edev(ím je-li samotn" proces malby pod'ízen jin"m ne& 
technick"m zvyklostem. Není proto nic rozporného $i neob-
vyklého, uplat)ují-li se v# tvorb% jednoho um%lce náhlé p'e-
chody z# jedné formy do druhé, kter"mi zárove) u tého& díla 
diferencuje a odstup)uje vyzn%ní jednotliv"ch kompozi$ních 
$ástí. V celé Brandlov% tvorb% se tak z#hlediska techniky malby 
promítá (irok" rejst'ík r!znorod"ch postup!. Na tomté& díle 
jsme sv%dky vyu&ití vrstevného systému s#nezastupitelnou op-
tickou rolí lokálních podmaleb 161 v#kontrapunktu s# jednovrst-
vou malbou alla prima 162 (obr. 78).
 Z# technologického hlediska Brandl ji& vyu&ívá pln% 
etablovanou a p'eva&ující techniku olejomalby, p'i ní& beze 
zbytku $erpá z#vlastností daného materiálu. Z hlavních charak-
teristick"ch rys! Brandlovy techniky malby lze vyzdvihnout vy-

vá&enou kombinaci spl"vavého a inven$n% bohatého d%leného 
rukopisu ve form%#bezprost'edního a suverénního p'ednesu. 
Je-li nap'íklad pro Petra Paula Rubense p'ízna$n" plynul" vl-
novit" tah, pro Brandla je to pilovit% vedená stopa (t%tce (obr. 
79, 87). Brandl!v typicky ost'e vlnit" smyk (t%tcem, kter"m 
rozkládá tvar sv%tlem, se objevuje p'edev(ím v#partiích impas-
ta.163 Tímto znakem se v# r!zné obm%n% vyzna$ují p'edev(ím 
díla z#Brandlova období zralosti a z#období jeho vrcholícího 
um%leckého rozmachu po$ínajícího druh"m desetiletím a tr-
vajícího a& do konce dvacát"ch let 18. století (obr. $. 89, 90, 92). 
Pastózní hmota barvy v kombinaci s#v"razn"mi znaky d%leného 
rukopisu, v$etn% malby pomocí prst!, tak získává své dal(í es-
tetické funkce a v"tvarné poslání. 
 Brandlova paleta je zcela poplatná dobové (í'i mate-
riálového sortimentu, kter" v# p'ípad% p'írodních hlinek t%-
&il p'edev(ím z#místních zdroj! (nap'. Srbsko na Berounsku). 
Vedle d!le&ité role olovnaté b%loby se sikativním ú$inkem se 
v# p'ípad% $erven"ch pigment! prosazují jak pálené $ervené 
okry, tak minium, rum%lka a organick" $erven" lak. -luté pig-
menty zastupují sv%tlé, zlaté a tmavé okry a olovnato-cíni$itá 
&lu.. V"znamnou úlohu na barokní palet% stále sehrává zem 
zelená r!zného p!vodu, hojn% malachit a m%d’naté rezináty. 

+kálu modr"ch pigment! zastupují p'edev(ím kobaltové sklo 
– smalt, vzácn%ji minerál azuritu $i lapisu lazuli, p'ípadn% té& 
indigo. V#pozdních Brandlov"ch dílech na jeho palet% p'ib"vá 
ji& pruská mod'. Hn%d% pak vedle pálené $i p'írodní umbry 
zastupuje oblíben" a nadu&ívan" bitumen – kaselská hn%d’  
a v#$ern"ch tónech p'evládá uhlová a kostní $er). 
 Vysychav" olej rostlinného p!vodu je základním poji-
dlem nejen barevn"ch vrstev, ale p'evládá mnohdy jako v"lu$-
né pojidlo i u tzv. bolusového jednovrstvého podkladu. Jeho 
charakteristicky p'evá&n% do oran&ova zbarven" tón je dan" 
objemov"m podílem &elezit"ch hlinek ve sm%si s# jin"mi pig-
menty. V máslovité konzistenci Brandlov"ch barevn"ch vrstev 
lze identifikovat p'edev(ím zahu(t%n" ln%n" olej holandského 
typu. Ten je v#rámci u&ití techniky malby alla prima modifikován 
v#olejoprysky'i$ném médiu s#retarda$ním stupn%m zasychání 
texturn% m%k$ím olejem makov"m, o'echov"m $i benátsk"m 
balzámem. Hlavní slo&ku záv%re$n"ch lazur a lak! tvo'í p'ede-
v(ím tvrdé druhy kopálové prysky'ice. Vyu&ití emulzního poji-
dla ve smyslu aplikace nap'íklad temperové podmalby nebylo 
v#Brandlov"ch dílech prokazateln% identifikováno (obr. 74, 75).
 D'íve, ne& se budeme v%novat konkrétním díl!m, m!-
&eme problematiku Brandlovy techniky malby souhrnn% po-

psat jako malí'sk" projev, z#n%ho& zaznívá inspirace $i pou$ení 
z#r!zn"ch vliv!. Av(ak vze(lá forma není pouhou syntézou $i 
dokonce eklektick"m p'episem, ale p'edstavuje velmi kultivo-
van" osobit" projev navazující na ryze $eské tradice a cít%ní. 
V $etn"ch p'ípadech umo&)uje diváka vtáhnout $i zapojit do 
samotného procesu tvorby a zárove) ho stejn% $asto posta-
ví p'ed jasn% a nesmlouvav% definovan" tvar. Vedle formáln% 
technick"ch znak! Brandlovy malby, které lze charakterizovat 
p'edev(ím dynamick"m p'ednesem s vyu&itím#malí'sko-so-
cha'ské formy a nep'ehlédnuteln"m d!razem na úlohu sv%tla 
v obraze, uvádí té& do vrcholící fáze barokní malby jedine$n" 
fenomén#nanejv"( citov% prodchnuté a p'esv%d$ivé interpreta-
ce pro&itku z#tvorby jako&to &ivotního poslání prost'ednictvím 
belle matière. Tento po$in se stává v"chodiskem a inspira$ním 
zdrojem nejen pro (irokou 'adu Brandlov"ch epigon!, ale $er-
pají z#n%j a navazují na n%j p'edev(ím mlad(í um%lecky vyhra-
n%ní sou$asníci, jako byl nap'íklad Brandlovi nejbli&(í Václav 
Vav'inec Reiner.
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76. Dívka s!"í#í vína, po 1720, zámek Jarom%'ice nad Rokytnou
Rentgenologick" pr!zkum, kter" p'edchází vlastnímu restaurování d%l, je jednou z#metod zji(.ování v"stavby 
obrazu nedestruktivní metodou. Sledují se jím materiály, jako je podlo&ka a podkladové barevné vrstvy – tedy 
to, co není lidsk"m okem viditelné, a poté i samotná malba. Nejvíce se na snímcích projevuje olovnatá b%loba, 
nebo. ta má vysok" podíl olova, které pohlcuje rentgenové zá'ení. U&ití tohoto pigmentu je st%&ejní v#technice 
tzv. vysv#tlování na tmavém podkladu (viz obr. 77). Na tomto rentgenogramu je patrné, &e Brandl p!vodn% 
zam"(lel zachytit obli$ej dívky ve zcela jiné pozici, ne& jak ji posléze realizoval. Takovéto modifikace máme u 
Brandla prokázány také na obraze Vid#ní sv. Terezie z$Ávily (obr. 58), kdy hlava sv%tice byla více sklopena doprava 
a dol!, zatímco ve v"sledku je sto$ena doleva a v#mírném záklonu. Posuny v#pozicích hlav byly u Brandla 
pom%rn% $asté (dal(í pak ve#figurách Panny Marie a archand%la Gabriela ve Zv#stování Pann# Marii na Svaté 
Ho'e – obr. 16, $i hlava &eny podpírající v%zn% na obraze Sv. Vav%ince a Linharta – obr. 50) a krom% jiného 
dokazují, &e Brandl nepracoval podle pe$liv% p'ipraven"ch p'edb%&n"ch skic, ale reagoval na danou situaci 
vzniklou ji& p'ímo na plátn%. AR



1/ Podlo"ka:
Nej$ast%ji pou&ívané ln%né plátno s plátnovou vazbou st'ední 
hustoty (cca 10–16 nití na cm) napnuté na spodní klínov" rám 
a impregnované ko&ním klihem.

2/ Podklad, izolace, kresba:
V podkladu sv%tle $erveného tónu tvo'í hlavní slo&ku k'emi$itá 
hlinka zbarvená slou$eninami &eleza s p'ím%sí dal(ích pigmen-
t! – tzv. bolusov! podklad. Pojidlem je emulze s p'eva&ující 
olejovou slo&kou. Následná olejo-prysky'i$ná izolace podkladu 
upravuje optimální savost podkladové vrstvy. P'ípravná kresba 
hn%do$erného tónu je provedena v lavírovací technice (rozm"-
vání (t%tcem) za vyu&ití olejového pojidla (olejomalba). Kresba 
p'estává mít ji& sv!j autonomní charakter, a stává se tak nedíl-
nou sou$ástí vlastní malby.

3/ Podmalba:
Vyu&itím p'evá&n% studen"ch na(edl"ch tón! a zelenohn%d"ch 
valér! je metodou vysv#tlování na tmavém podkladu dosa&eno 
ve sv%teln"ch a v#polostinn"ch p'echodov"ch partiích prvotní 
modelace a barevného základu pro dal(í vrstvy. Skicovit" cha-
rakter lokálních podmaleb je p'ednesen ve velk"ch formách  
a (irok"mi tahy (t%tce nesleduje v&dy d!sledn% modelaci kon-
krétních tvar!, a tvo'í tak p'edev(ím základní rozvrh obrazové 
kompozice.

4/ Malba a lazury:
Na palet% mí(en"mi tóny r!zného stupn% kryvosti je ji& pln% 
definován sv%teln% barevn" v"raz kompozice s uplatn%ním in-
dividuálních rukopisn"ch rys! v technice provedení. Ty se vy-
zna$ují p'evá&n% d%lenou (t%tcovou stopou p'i budování obje-
mu. Jednotlivé p'ekr"vající se vrstvy lokálních tón! barvy jsou 
po vytvo'ení základních objem! dále rozvíjeny v &ivé barevné 
hmot% do po&adovaného v"razu a formy. Technikou vytíraného 

112 113

p'ebytku barvy máslovitého charakteru se zárove) v modelaci 
tvaru uplat)uje barevn" tón podmalby $i podkladu. Vytvo'ené 
stopy s vytla$en"m reliéfním okrajem, ve kter"ch se zárove) 
promítá barva spodní podmalby, sv%d$í o u&ití tuhého vlaso-
vého (t%tce (se (pi$kou i plochého) a zárove) h'betu prst!.  
V nejvy((ích sv%tlech, kde se v reliéfu impasta koncentruje celé 
barevné souvrství, dominují nasazené lokální sv%teln% hmotné 
akcenty. Záv%re$né transparentní vrstvy barevn% harmonizují 
celkov" v"raz obrazu, up'es)ují v kompozici úlohu lokálního 
sv%tla, prohlubují stinné partie a té& opticky zd!raz)ují hmot-
nou strukturu barevné vrstvy.

N%které autorské p'emalby – tzv. pentimenti (it. pentimento je 
odvozeno ze slova „pentirsi“, co& znamená „litovat“ nebo „zm%-
nit názor“) – jsou patrné pouh"m okem. Jako p'íklad p'emal-
by vidíme partii fel$arova zvlá(tního baretu, kter" byl p!vod-
n% v%t(í. Znateln" je tedy p!vodní tvar, kter" Brandl následn% 
zm%nil. Takov"chto moment! nalezneme v#Brandlov% tvorb% 
více – jak jsme ji& v"(e zmínili, jsou dokladem jeho tv!r$ích 
rozhodnutí realizovan"ch p'ímo v#procesu malby. Tyto penti-
menti jsme schopni zpozorovat sami, nebo je zachycují rent-
genogramy (viz obr. 76), $i jsou zaznamenány p'i nedestruk-
tivním pr!zkumu díla za u&ití tzv. infra&ervené reflektografie, 
její& podstatou je schopnost infra$erveného zá'ení pronikat do 
v%t(í hloubky ne& sv%tlo. Infra$ervená radiace proniká skrze ba-
revné vrstvy a vrchní vrstvy ponechává transparentní – schop-
nost hloubky pr!niku je závislá na síle vrstev. AR
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78. U fel"ara, 
1719, Kanonie premonstrát% v&Nové 'í(i

77. Analytická rekonstrukce malby 
– varianta vrstevné malby s u&itím lokálních podmaleb v#kombinaci s#malbou  
alla prima Sen proroka Eliá'e, olej, plátno, 1724, detail originálu 



 

Tento obraz je p'íkladem malby alla prima zna$ící vy((í v"vojo-
v" stupe) v Brandlov% tvorb%, ve které malí' pln% vyu&ívá me-
todu „malby do mokrého“. Optická funkce p'ípravné podmalby 
je zna$n% eliminována $i ztrácí zcela sv!j v"znam. Prakticky ve 
v(ech obrazov"ch partiích je ji& od základu vyu&it p'edev(ím 
tón cihlov% $erveného podkladu, kter" je v# náhl"ch mode-
la$ních sv%tlech p'ehlu(en valérov% odstup)ovan"mi pastóz-
ními nánosy jasn% d%leného rukopisu prolnutého kli$kovitou 
brázdou. V# expresivn% zbrázd%né barevné hmot% máslovité 
konzistence tak sehrává barevn" propojovací mezi$lánek mezi 
náhl"m sv%tlem a stínem samotná barva podkladu. Ta se té& 
ú$elov% uplat)uje ve vytla$ené (t%tcové stop%, která v#sob% slu-
$uje jak kresebnost malí'ského p'ednesu, tak socha'sky hn%te-
nou hmotu. V#ple.ov"ch partiích je vyu&it propojovací tón pod-
kladu, kde jsou do podlo&ené hn%dozelené lazurní podmalby 
v#d%len"ch úhozech naneseny odstup)ované tóny sv%tel, která 
jsou p'i modelaci tvaru provázená typickou rukopisnou kli$kou 
$i vlnovkou. Protiváhu m%kk"ch p'echod! pak zavr(ují orga-

nicky za$len%né kresebné akcenty obli$ejov"ch detail! tmav"m 
tónem barvy. Ty zd!raz)ují a zpev)ují tvar. V#partii Jákobov"ch 
vous! je barevná hmota rozlo&ena v podkladové (edohn%dé 
lazu'e a $len%na identick"m zp!sobem, kter" je více p'ízna$n" 
pro Brandlova díla z#dvacát"ch let jako&to pro formu p'ednesu, 
ke které Brandl postupn% dozrává. M!&e v(ak zna$it v"vojov" 
p'edstupe). V#otev'en"ch partiích polostín! pak Brandl záro-
ve) nechává nahlédnout do celkové stratigrafické struktury 
obrazov"ch vrstev, kde v# tomto p'ípad% nenalezneme stopu 
jakékoli díl$í tvarové $i koloristní korekce. Celé dílo vytvo'ené  
„z jedné vody na $isto“ navozuje i p'i respektu k#Brandlov% 
formátu zárove) hypotézu, &e se# tímto nám%tem a kompo-
zicí malí' zab"val nejednou. Tenebristické 165 pojetí kompozice  
a st'ídmá barevnost evokují temnosvit Brandlova blízkého ko-
legy Michaela Václava Halbaxe (k n%mu více na s. XX ad.), ov-
(em technikou provedení a osobit"m malí'sk"m projevem se 
ji& z#tohoto vlivu Brandl vyma)uje.

Ve sv"ch po$átcích je Brandl!v pracovní proces více vázan" na 
tradi$ní postup vrstevné malby rozd%lené $asov% do n%kolika 
fází (viz obr. $. XX), co& dokládá tento vlastní portrét. Ten byl 
d'íve p'ipsán Janu Kupeckému (1666 Praha – 1740 Norimberk) 
– zdánlivá p'íbuznost s jeho dílem v(ak tkví pouze v techni-
ce v"stavby obrazu a pe$livém p'ípravném rozvrhu lazurních 
tón! podmalby. V#malí'ském podání ov(em vykazuje Brandl!v 
rukopisn" projev. Malí' zde volí vrstevnou malbu, která je za-
lo&ena na optickém sou$tu celé obrazové struktury podkladem 
po$ínaje a záv%re$n"mi lazurami 166 kon$e. Vzniká tak jinak ne-
dosa&itelná (kála barevn"ch akord!, které zde mistrn% vyu&ívá 
nap'íklad v p'echodov"ch valérech studen"ch a tepl"ch ple.o-
v"ch tón!. Barevná vrstva roztíraná po objemu plastiky vytvá-
'í v#pom%rn% tekutém médiu jemn% slit" reliéf (t%tcové stopy  
a ve sv%teln% barevné modelaci se v"znamn% prosazuje spodní 
tón podmalby. Pe$livá p'íprava obrazu ji& v podmalb% a barev-
ná vrstva s $áste$n% zastíranou (t%tcovou stopou se stávají pro 
$asné Brandlovo období typick"mi. Malba tak vychází z dobové 

vazby na technick" sloh 17. století v duchu tradice malby Karla 
+kréty ovlivn%né p'edev(ím italskou produkcí. Sv"m mimo'ád-
n"m v"razov"m pojetím v(ak p'edznamenává nová v"tvarná 
v"chodiska typická pro $eskou barokní malbu. S#d!sledností, 
s jakou se Brandl technicky v%noval v(em fázím vlastní malby, 
je z#pohledu 'emesln"ch zvyklostí pon%kud p'ekvapující ojedi-
n%lost v diagonáln% vych"leném sklonu plátnové vazby. Ten je 
zpravidla p'íznakem chybn% napnutého plátna nebo zp!soben 
zm%nou jeho nato$ení – nap'íklad p'i druhotné úprav% formá-
tu. Vzhledem ke genezi obrazu, kdy v#sou$asnosti prezentovan" 
ováln" tvar je vymín%n p'edchozími druhotn"mi úpravami ob-
razu, mohou b"t oba v"klady reálné. 
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79. Jákob p!ijímá  
Josefovo zkrvavené roucho, 
kolem 1695, Národní galerie v&Praze

80. Vlastní podobizna  
zvaná lobkovická, 
kolem 1697, Národní galerie v&Praze
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Portrét pra&ského rytce p'edstavuje z hlediska v"voje Bran-
dlovy tvorby po$áte$ní stupe) od malby technicky svázané 
je(t% dobovou doktrínou ke svobodnému nezávislému proje-
vu. Malí' v první fázi v"stavby obrazu tradi$n% vyu&ívá (edo-
zelenavého podmalování ve sv%teln% plastick"ch partiích pleti  
a skicovité podmalby b%lobou ve vlasové $ásti alon&ové paruky. 
V následné modelaci jednotliv"ch pramen! v$etn% tvaru límce 
se ji& prvotního rozvrhu nedr&í a plasticitu vytvá'í uvoln%n"m 
d%len"m rukopisem. Ten ji& p'edznamenává pojetí objektu ve 
velk"ch formách s akcenty pastózní barevné hmoty umocn%né 
kontrastním osv%tlením, je& pozd%ji vyústí v siln% dynamick" 
projev. Technologicky je barevná vrstva nesena v tekutém ole-
jovém médiu do podlo&ené mastné mezivrstvy, která umo&-
)uje organickou svázanost vrchních a spodních vrstev. V pln% 

stinn"ch $ástech je barevná vrstva v síle nánosu p'evá&n% eli-
minována na lazurn% polo&ené tmavé tóny podmalby korigova-
né záv%re$n"mi barevn"mi lazurami. Dílo tak ji& ukazuje stále 
&iv" proces a tv!r$í zápas v celém pr!b%hu tvorby od prvotní-
ho rozvrhu k záv%re$n"m finesám. Zárove) p'edstavuje#prvky 
tv!r$ího úsilí zachytit více ne& pouze podobu portrétovaného. 

Na malém formátov% omezeném prostoru Brandl vytvo'il 
vpravd% monumentální dílo, do kterého vnesl bohat" rejst'ík 
v"razov"ch prost'edk!. P!vab sk"tá ji& samotná kompozice ob-
razu tvo'ená oblíben"mi diagonálami, kde zp%tn" pohyb hla-
vy s gesty rukou zna$í duchovní rozm%r díla. Jemná a m%kká 
modelace tvá'e s dopadajícím p'ím"m a zárove) odra&en"m 
sv%tlem tvo'í v"razov" kontrapunkt k pastózní struktu'e osví-
cen"ch $ástí draperie. Hutnost barevného nánosu s v"raznou 
stopou (t%tinového (t%tce je zárove) podmín%na vy((ím stup-
n%m kryvosti samotné barvy v d!sledku dodate$n"ch tvaro-
v"ch korekcí této $ásti draperie. Sv%teln% plastické pojetí je 
dále diferencováno ve vyzn%ní samotn"ch ple.ov"ch tón!, kdy 
je bled% nazelenalá partie krku vystup)ována v teple r!&ov" 
nach tvá'e. Ve stinn"ch a p'echodov"ch partiích Mariina obli-
$eje se v sou$tu s následn"mi pololazurními vrstvami v"znam-
n% uplat)uje tmav" tón zelenohn%dé podmalby. V"stavba díla 
tak vychází z optiky vrstvené malby zavr(ené soustavou vibru-
jících (vytíran"ch) lazur, kde se vyvá&en% uplat)uje kombina-

ce spl"vavého a d%leného rukopisu a struktura impasta (stopa 
pastózní barevné vrstvy zachovávající si sv!j bezprost'edn% 
nanesen" tvar) s klidnou plochou. Zárove) se zde promítá vliv 
samotného nám%tu na malí'skou 'e$, kde je(t% p'evládá ryze 
malí'sky cít%né pojetí obrazu. Spl"vav% m%kk" p'ednes v#partii 
obli$eje Panny Marie je signifikantní pro vyjád'ení duchovní 
roviny obrazu, kde&to pastózn% skicovitá zkratka její osv%tlené 
rou(ky pak ji& zna$í v"razovou protiváhu této formy.

82. Panna Marie ze Zv#stování,  
p)ed 1710,  
Národní galerie v&Praze

81. Podobizna pra$ského rytce  
Jana Samuela Franti%ka Wussina,  
1703, Oblastní galerie v&Liberci – dlouhodob* 
zap%j+eno do Národní galerie v Praze
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Brandl zde navazuje na u&ití lokálních podmaleb, které v#inkar-
nátov"ch (ple.ov"ch) partiích tvo'í barevné mezistupn% ple.o-
v"ch odstín! aplikovan"ch do &ivé v"chozí podmalby sv%tlého 
(edozeleného tónu. St'ídáním r!zn"ch tvar! a typ! (t%tc! vy-
tvá'í nap'íklad v#partii osv%tlené ruky a záhyb! plá(t% p!sobi-
vou kresebn% kaligrafickou zkratku sv%teln"ch akcent!. Osv%t-
lené záhyby modrého plá(t% jsou v#podmalb% vyná(eny $istou 
olovnatou b%lobou, která zde ji& tvo'í základ pro finální kolorit 
$isté#lazury lapisu lazuli (polodrahokam – jeden z#nejdra&(ích 
pigment! u&ívan" v#malí'ství, je tmav% modrého zabarvení  
a t%&en p'edev(ím v Afghánistánu). Malba tak vypovídá o $a-
sov% rozd%leném procesu, v n%m& byly v#první fázi vytvo'eny 
barevné základy pro následující finální vrstvy.

83. Podobizna %lechtice v&modrém plá%ti, 
kolem 1710, 
Národní galerie v Praze 



Obraz nabízí dal(í variantu z#Brandlova rukopisného rejst'í-
ku. Základní tvar zde formuluje bez v"razn"ch past skicovit"mi 
krátk"mi tahy d%leného rukopisu. Modelace tvaru vous! starce 
je provedena do lokáln% polo&ené lazurní podmalby hn%doze-
leného tónu. Vr(ením mí(en"ch tón! vytvá'í základní plastici-
tu, kterou dále zpracovává krat(ími tahy úzk"m (t%tcem s dlou-
h"m násadcem. Tyto kresebné prvky podtrhující tvar $i detail 
jsou nasazeny velmi úsporn% v kombinaci sv%tl"ch a tmav"ch 
tón!. Osvícená partie $ela je vystav%na shodn"m postupem, 
kde se zárove) ve (t%tcové stop% projevuje st'ídání (ir(ího (t%-
tinového (t%tce s u&(ím m%k$ím nástrojem. Tuh"m vlasov"m 
(t%tcem kapkovitého tvaru veden"m po tvaru plastiky zleva 

doprava vytvá'í jeden z dal(ích typick"ch rukopisn"ch znak!. 
Tento obrysov" reliéf listového tvaru vznikl" mírn"m tlakem 
na plátno Brandl dále s oblibou vyu&ívá v malb% vegetace. Sys-
tém postupného a jasn% cíleného vrstvení, kdy jednotlivé lo-
kální tóny (skute$ná barva p'edm%tu bez ohledu na osv%tlení  
a zastín%ní) jsou velmi úsporn% propojeny, umo&)uje Brandlo-
vi dosáhnout pot'ebnou kryvost barvy a zárove) $istotu tónu. 
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Tak jako Karel +kréta, i Petr Brandl vyu&ívá v jednom tv!r$ím 
období rozdíln"ch forem malí'ského projevu v# závislosti na 
tématu $i charakteru podlo&ky. Dokladem toho, jak malí'sk" 
p'ednes determinuje nap'íklad hladká plocha podlo&ky a barva 
podkladu, je tento portrét neznámého mu&e. Z technologické-
ho hlediska pat'í k ojedin%l"m díl!m typu záv%sného obrazu, 
kdy Brandl zvolil jinou podlo&ku ne& plátno – toti& d'ev%nou 
desku. Zabrou(en" sv%tl" tón podkladu s#imprimiturou neut-
rální nar!&ov%lé intenzity na hladké plo(e dubové podlo&ky ji& 
v#prvních fázích v"stavby obrazu slu$uje metodu vysv#tlování 
s#metodou lavírování ve stinn"ch partiích. Na principu vrstev-
ného systému zde Brandl p'i finální modelaci tvaru nap'íklad 
v#ple.ov"ch partiích vyu&ívá na(edl"ch tón! p'ípravné podmal-
by. Mírná síla barevného nánosu s#p'evá&n% slitou a té& zastí-
ranou (t%tcovou stopou jdoucí d!sledn% po objemu plastiky 
je pak akcentována plynul"mi a d!razn"mi tahy vytahujícími 
obrazov" detail. Vlastní malba tak vychází z tradice r!zn% ba-
revn% tónovan"ch podklad! nizozemské produkce, a tím cel" 

proces v"stavby obrazu dostává specifické rysy. Koloristní cha-
rakter malby ovliv)uje sv%tl" tón podkladu, ve kterém se ú$ast 
lokálních podmaleb v rámci vrstevné malby stává nezbytností, 
a techniku malby povrchová hladkost podkladu, která ur$uje 
rukopisnou povahu malí'ského p'ednesu. Na hladké plo(e ne-
ru(ené rastrem plátna se (t%tcová stopa prosazuje mnohem 
v"razn%ji, a to i v p'ípad% spl"vavého rukopisu. Ten se tak za 
vyu&ití m%k$ího (t%tinového (t%tce stává pro toto dílo p'ízna$-
n". Strukturáln% m%kká modelace ple.ov"ch tón! je mistrn%  
a velmi úsporn% akcentována pastózn% v"razn%j(ími rukopis-
n"mi prvky. Zvrásn%ná primární krakelura167 v oblastech tmav% 
hn%dého plá(t% zna$í té& nadm%rné pou&ití velmi oblíbeného 
bitumenu (kaselská hn%d’). 

85. Podobizna star%ího mu$e,  
p)ed 1720, 
Národní galerie v Praze

84. Návrat ztraceného syna, 
po 1710,  
Národní galerie v Praze
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Polopostava sv. Petra tvo'í prot%j(kov" obraz sv. Pavla, kter" je 
autorsky signován a datován rokem 1724 (obr. 72, 73). Oba ob-
razy spojuje technika malí'ského zpracování barevné pasty, je& 
se stává dominantním v"razov"m prvkem Brandlova vrchol-
ného období. Socha'sky pevné objemy jsou bohat% zpracová-
ny v"razn% d%len"m rukopisem, ve kterém se promítá typic-
ká pilovitá brázda se slévajícími se lokálními tóny (ir(í stopy 
(t%tinového (t%tce. Zárove) malí' vede (t%tec $áste$n% i proti 
form%, a tím vytvá'í modela$n% strukturální $lenitost starcovy 
pleti. Pokud u&ije podmalby, tak v&dy na principu malby „do 
mokrého“. Jinak 'e$eno – do &iv"ch podlo&en"ch lazur rozví-
jí modelaci tvaru p'esn% cílen"mi mí(en"mi tóny, které dále 
(t%tcov% zpracovává do po&adovaného v"razu. D!le&itou sou-
$ástí barevného souvrství jsou záv%re$né lazurní tóny, které 
propojují náhlé sv%teln% stinné p'echody a zárove) zd!raz)ují 
strukturu malí'ského p'ednesu. Pou&ití „prstomalby“ zde je(t% 
na sebe nechává $ekat.

 

K obrazu se vá&e kresebná skica, která zachycuje prvotní p'ed-
stavu autora o malb% (obr. 52). Ta finální kompozi$ní podoby 
doznává a& v samém procesu tvorby obrazu. Zde ji& zárove) 
$iteln%ji zaznívá Brandl!v socha'sk" talent p'i budování vel-
k"ch pevn"ch objem! v#kontextu s#prostorem. Hledáním op-
timálního v"razu Brandl neváhá nap'íklad pom%rn% radikáln% 
korigovat p!vodní tvarov" rozvrh v poloze letícího and%la (po-
loha nohou, k'ídel a draperie). V"sledná kompozice je ilustrací 
stále aktualizovaného pr!b%hu tvorby. V%t(í formát obrazu ji& 
podmi)uje u&ití základní (t%tcové rozkresby s#aplikací r!zn% 
barevn"ch lokálních podmaleb. Ty se jednak stávají v#ur$it"ch 
obrazov"ch oblastech nedílnou sou$ástí optického sou$tu jed-
notliv"ch barevn"ch vrstev a jednak mají charakter zb%&n"ch 
a skicovit% vykryt"ch sv%teln% prostorov"ch kompozi$ních $ás-
tí. V (iroké (t%tcové stop% se zde Brandl nezdr&uje sledováním 

p'íslu(ného tvaru. *istou b%lobou jsou tak podlo&eny osvícené 
partie draperie and%la s následn"m lazurováním organick"m 
$erven"m lakem. Naopak sv%teln% barevné akcenty mají sv!j 
základ v tmavé podlo&ené lazu'e. Spontánn% hn%tené impasto 
s#krat(ími úhozy barvou plného (t%tce ve sv%tcov"ch vousech 
pak tvo'í v"razovou protiváhu ke kontrastní siluet% hlavy an-
d%la s#m%kce modelovanou a odra&en"m sv%tlem zbarvenou 
tvá'í. Samotné sv%tlo a jeho diferencovan" charakter pak v#celé 
kompozici sehrávají podstatnou roli a jejich tonalitn% odstup-
)ovan" kolorit a stupe) intenzity je vytvo'en p'edev(ím po-
mocí lokálních (místních) podmaleb a záv%re$n"ch barevn"ch 
lazur. V obrazovém celku jsou zastoupeny jak vrstevn" systém 
zalo&en" na subtraktivním – od$ítaném skládání barev, tak 
jednovrstvá malba mí(en"mi tóny lokální barvy (obr. 77). D!le-
&itou sou$ástí barevného vyzn%ní jsou záv%re$né lazury, které 
umoc)ují barevnou vibraci velk"ch plastick"ch forem. V"razn" 
(t%tcov" tah uplatn%n" ve form% d%lené stopy pastózní barevné 
hmoty je zárove) vyva&ován subtilní barevnou vrstvou spl"va-
vého charakteru v zastín%n"ch $ástech kompozice. V partii vou-
s! sv%tce se ji& uplat)ují barevn% plastické znaky, které Brandl 
dále rozvádí a rozmanit% $lení v men(ích záv%sn"ch obrazech z 
tohoto období poloviny dvacát"ch let 18. století.

87. Sen proroka Eliá%e,  
1724, klá(ter Panny Marie Vít*zné –  
Pra,ského Jezulátka 'ádu bos-ch brat)í 
blahoslavené Panny Marie z hory  
Karmel – dlouhodob* zap%j+eno do  
Národní galerie v Praze

86. Sv. Petr,  
1724, Arcibiskupství pra,ské –  
dlouhodob* zap%j+eno do Národní galerie 
v&Praze
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Portrét starce symbolizuje v rámci techniky Brandlovy malby 
nejzaz(í bod svobody projevu, kter" p'iná(í do barokní malby 
nové estetické funkce, na n%& vst'ícn%ji navazuje a& éra mo-
derního um%ní. V portrétech apo(tol! $i starc!, ve kter"ch 
je primárn% zastoupen v&dy prost" $lov%k, dosahuje více ne& 
padesátilet" Brandl svého um%leckého vrcholu. Do d%l toho-
to období je prost'ednictvím malí'ského materiálu vlo&ena 
energie, která stále vyza'uje svoji aktuálnost. Z technologické-
ho hlediska je tak proces v"stavby obrazu pod'ízen p'edev(ím 
smyslov"m faktor!m, a proto je malba provedena tzv. v jedné 
vrstv%. Barevnou skladbu jednotliv"ch partií obrazu zpraco-
vává v#d%lené traktaci na palet% p'ipraven"mi lokálními tóny 
mí(ené barvy, kter"mi zachytí primární modelaci tvaru. Do 
stále &ivé barevné vrstvy pak vstupuje jejím dal(ím hn%tením, 
kde krom% opracovan"ch (t%tc! pou&ívá h'bety prst! a tup" 
konec (t%tcového násadce. Tím dochází ke vzniku dal(í 'ady 
nov"ch tón! a barevn"ch akord!. Letm"m tlakem na povrch 
barevné pasty máslovité konzistence zárove) vytvá'í barevn% 

promí(ené reliéfní groty, které v#malb% vytvá'í kresebn% plas-
tick" prvek. V partiích, kde d'íve Brandl vyu&íval nap'íklad v 
podmalb% polostín! zelenavého tónu verdaccia,168 jsou zde tyto 
zelenomodré akcenty mí(ené barvy sou$ástí malby alla prima. 
Charakteristická máslovitá hutnost barevné pasty je p'i sv%tel-
n%-barevné modelaci tvaru gradována postupn"m vrstvením 
do &iv"ch spodních vrstev a kombinována prost'ednictvím te-
kutého média vytíráním p'ebytk! barvy. Vzniká tak jedine$ná a 
neopakovatelná (iroká (kála nov"ch barevn"ch akord! a valér! 
provázaná rukopisem zna$ícím syntézu expresivního malí'sko-
-socha'ského projevu. Rodí se tedy dokonal" haptick" vjem 
zprost'edkovan" v"lu$n% malí'sk"m materiálem.

88. Poprsí apo%tola,  
kolem 1725, 
Národní galerie v Praze
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Obraz p'edstavuje nejvy((í vrchol Brandlova malí'ského um%-
ní a technicistním jazykem je mo&né toto dílo charakterizovat 
jako ryze $esk" fenomén barokní malby. Emotivn% vygradova-
n"m a senzualismem prodchnut"m projevem p'ekládá realis-
ticky pojat" tvar do jiné vy((í polohy. Nenapodobuje vn%j(ek, 
ale svoji pozornost upíná do vnit'ních struktur. *asov% náro$-
n%j(í postup ve v"stavb% obrazu na základ% vrstevné malby se 
zde stává p'eká&kou a je v# t%chto p'ípadech redukován prak-
ticky na jednovrstvou malbu alla prima, která v(ak ve svém zá-
kladu vyu&ívá pom%rn% mastnou plochu vykrytou barevn"mi 
olejov"mi lazurami. Ty plní zárove) n%kolik funkcí. V#prvním 
p'ípad% suplují podmalbu jako&to první fázi ve vyty$ení úlo-
hy sv%tla a vytvo'ení plastického jádra a ve#druhém p'ípad% 
umo&)ují techniku malby do mokrého. Na takto upravené mast-
né a nesavé plo(e je pak mo&né v#del(ím $asovém intervalu 
zpracovávat jednotlivé tóny a barevné t%sto do po&adovaného 
v"razu. Brandl tak nap'íklad tlakem tuhého (t%tce $i h'betem 
prst! po vzoru Stvo'itele p'i hn%tení prvního $lov%ka vytvá'í 
v#máslovitém impastu osobitou koloritní a bohatou strukturální 
$lenitost. Pracuje chvatn%, jako by se bál, &e mu to nejd!le&i-

t%j(í unikne. V#ur$it"ch momentech tvorby se stále poddajn"m 
materiálem, kdy malí'sk" nástroj zde zastává spí(e funkci so-
cha'ské (pachtle, vzniká tímto zápasem se socha'sky cít%nou 
hmotou barvy neopakovatelná konfigurace vyvolávající pocit 
nep'etr&itého pohybu. Ten je symptomem tv!r$ího opoje-
ní, jedine$nosti projevu a zárove) oknem do nitra um%lce. Ve 
vytíran"ch stopách barevné vrstvy r!zného charakteru v$etn% 
tupého konce (t%tcového násadce, kdy dochází k# lokáln% ba-
revné kontaminaci spodních tón! barvy do vrchních pikturál-
ních vrstev, se zárove) v"razn% prosazuje samotn" $erven" tón 
podkladu. Tam, kde d'íve p'echodov" studen% nazelenal" tón u 
malby pleti vycházel ze spodních vrstev podmalby, tak tam se 
nyní ji& uplat)uje jako hmotn" barevn" akcent. Pro docílení této 
formy p'ednesu „malby do mokrého“, kdy zárove) polostinné 
a stinné partie tvo'í koncep$ní sou$ást malby v jedné vrstv%, 
jsou p'ízna$né siln% olejov" podklad s minimální savostí a hru-
b% t'ené pigmenty s velkou krycí mohutností. Celé souvrství tak 
odhaluje nejen technické aspekty ve v"stavb% díla, ale té& pro-
zrazuje $asové rozp%tí vzniku malby jako ned%leného pracov-
ního procesu, kter" je posléze zavr(en soustavou záv%re$n"ch 
lazur. Celek je v(ak stále dr&en v#impresivn% vníman"ch formách  
a tvarech barokního realismu, a stává se tak p'ízna$n" pro vr-
cholnou fázi Brandlova um%ní.

V tomto civilním portrétu neznámého mu&e je mo&né sledo-
vat jistou kompozi$ní analogii s portrétem hrab%te F. A. +por-
ka (obr. 29), ale ve stylu malby zde Brandl více navazuje na 
spontánní p'ednes typick" pro jeho tvorbu z poloviny dvacá-
t"ch let 18. století. Mí(ená barevná hmota má op%t charakter 
polotekutého t%sta a jednotlivé barevné tóny jsou ji& na pale-
t% p'ipraveny v po&adovaném modela$ním stupni. V souvis-
lém $asovém intervalu, kdy si barva uchovává svoje po$áte$ní 
vlastnosti, dochází zárove) k finálnímu v"razovému projevu. 
P'edem upravená konzistence jednotliv"ch tón! barvy, která 
si na plo(e plátna pln% dr&í sv!j bezprost'ední plastick" tvar, 
je p'ízna$ná pro u&ití zahu(t%ného, pravd%podobn% ln%ného 
oleje jako primárního pojidla, a to bez prysky'i$n"ch p'ísad. 
Bodové letmé dotyky barvou plného vlasového $i (t%tinové-
ho (t%tce (r!zné (í'e a tvaru v$etn% prstomalby) vytvá'ejí jak 
tlakem na plátno, tak sv"m náhl"m zdvihem r!znorodé struk-
turální prvky Brandlova plnokrevného a bravurního rukopi-
su. Spí(e ne& v"sledkem tradi$n% uvád%né techniky tupování 
jako&to metody vytvá'ející zám%rn% scelující strukturální pr-

vek jsou zde zvednuté groty barevné vrstvy znakem p'irozen% 
traktované barevné sm%si husté konzistence nesené v letmé  
a krátké (t%tcové stop%. 
 V otev'ené dráze kresebn"ch linií, kde barvu kresby 
Brandl získává rytím obrácen"m (t%tcem (navozují analogii na-
p'íklad s n%kolika Rembrandtov"mi autoportréty), se projevuje 
v"hradn% ú$ast oran&ového podkladu bez p'ípravné podmalby. 
Ta je zde zastoupena zelenohn%d"m podmalováním zastín%-
n"ch oblastí plastiky portrétu a vytvá'í na principu lavírování 
tmav"m tónem primární modelaci tvaru. Finální kolorit malby 
pak zavr(ují $áste$n% vytírané lazury.

89. Simeon s&Je$í%kem,  
po 1725, Národní galerie v&Praze 

90. Podobizna mu$e v&bílé paruce, 
kolem 1728,  
Národní galerie v Praze 
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158  Tento text navazuje na p'edchozí studie, které se v%nují technice malby 
Petra Brandla – uvádíme v"b%rov%: V%ra Frömlová, P'ísp%vek ke studiu 
techniky malby Petra Brandla, in: Neumann 1968, s. 161–164; Alena  
a Vlastimil Bergerovi, Malí'ská v"stavba obrazu a rukopis Petra Brandla 
(Studie na základ% rentgenogram!), in: Neumann 1968, s. 165–169 (k t%mto 
studiím obrazová p'íloha obr. 173–197); V%ra Frömlová, Malí'ská technika 
Petra Brandla a její za'azení do technologického v"voje malby v#*echách, 
Technologia Artis I, 1990, s. 67–70, zde také Jaromír Neumann, Metodické 
a /iloso/ické aspekty Brandlova rukopisu, s. 70–78; +árka a Petr Bergerovi, 
Kostel sv. Vav%ince. Petr Brandl – Nanebevzetí Panny Marie. Rentgenologick! 
pr"zkum, Vysoké M"to 2009; Radana a Dagmar Hamsíkovy, Restaurování  
a technika malby Petra Brandla, in: Poklady kostela sv. Barbory v$Man#tín#,  
in: Buka$ová – Hamsíková – Royt 2010, s. 41–49 a 54–55, Plze) 2010.

159  Rentgenogra/ie – jedna ze základních nedestruktivních zobrazovacích metod 
pr!zkumu obrazov"ch vrstev. Stínové zobrazení RTG snímk! je zalo&eno na 
absorp$ních vlastnostech t%&k"ch prvk! v#barevné vrstv% (olovnatá b%loba) 
a na penetra$ních vlastnostech paprsk! X p'i pr!chodu celou obrazovou 
strukturou.

160  Imprimitura – r!znobarevné lazurní zatónování podkladu v celé $i díl$í 
partii obrazové plochy. Povaha pou&itého pojidla mnohdy zastupuje té& 
funkci izola$ní vrstvy podkladu. Tón imprimitury jako&to transparentní 
vrstvy na zpravidla sv%tlém podkladu sehrává zásadní barevn% harmonizující 
optickou roli v#celém obrazovém souvrství, a to jak p'i vrstevném systému 
v"stavby obrazu, tak i v#technice malby alla prima.

161  Podmalba – základní fáze ve v"stavb% obrazu. V#d%jinném v"voji malby 
tvo'í zna$nou 'adu slohov"ch variant a jejich modi/ikací, které vychází 
z#dobov"ch a místních technicko-technologick"ch zvyklostí. Spole$n"m 
základem aplikace podmaleb je vedle technologick"ch aspekt!, které mají 
vliv na fyzikální stabilitu celého barevného souvrství, nezastupitelná optická 
funkce v#rámci systému vrstevné malby. V#p'ípad% barokní malby, která je 
zalo&ena p'edev(ím na principu tzv. modela$ního vysv%tlování, tj. vytvá'ení 
plastiky sv%tl"mi tóny barvy na tmavém pozadí (podkladu), podmalba tak 
plní n%kolik funkcí. Vedle základního (t%tcového rozkresu umo&ní autorovi 
vytvo'it primární kompozi$ní rozvrh a v#lokálních obrazov"ch partiích, kde 
samotná barva podkladu (nap'. $ervenooran&ov" typ bolusového podkladu) 
by byla optickou p'eká&kou, plní funkci sv%teln% barevného a v#modelaci 
tvaru ji& de/inovaného základu pro následn" /inální kolorit. D!le&itou roli 
tak zastupuje zejména nap'. v polostinn"ch ple.ov"ch partiích, kde zárove) 
vytvá'í základ pro studené tóny. V partiích, kde je primární modelace 
podlo&ena hmotnou barevnou vrstvou s#ú$astí olovnaté b%loby, se té& 
$asto do v"sledného stavu malby opticky promítne jak samotn" charakter 
prvotního autorského p'ednesu, tak pozd%j(í tvarové korekce $i pentimenti 
(autorské díl$í p'emalby, obr. 78).

162  Malba alla prima (it.) – zp!sob malby preferovan" p'edev(ím v technice 
olejomalby. Principiáln% vychází z#techniky malby do mokrého, kdy /inální 
formy a tvaru je dosa&eno v#$asov% ned%leném pracovním procesu za vyu&ití 
pozvolna tuhnoucí barevné vrstvy v#pomalu schnoucím olejovém médiu 
(nap'. makov" olej a balzámy). Základní barevné tóny jsou mí(eny na palet% 
a rozvíjeny podle individuálního projevu na obrazové plo(e. Retarda$ní 
ú$inek média tak umo&)uje práci s &ivou#barvou jak v#pastózní, tak lazurní 
form% v#del(ím $asovém intervalu. Pro barokní malbu je zárove) typické 
spojení techniky malby alla prima zavr(ené posléze soustavou lazurujících 
barevn"ch tón!.

163  Impasto (it.) – (t%tcová $i (pachtlí nanesená hmotná stopa barevné vrstvy 
podr&ující si sv!j bezprost'edn% vytvo'en" tvar.

164  Laboratorní zprávu vypracovala Ivana Vernerová – Chemicko-technologická 
laborato' Národní galerie v#Praze.

165  Tenebrismus (it.) – malba zalo&ená na vyhrocení sv%tla a stínu. Tento 
temnosvitn" efekt vynesl benátsk"m malí'!m 2. poloviny 17. století název 
tenebrosi.

166  Lazura – p!vod termínu je odvozen od modrého minerálu azuritu.  
Lazura zna$í vrstvení transparentních barevn"ch tón! na zaschl" základ 
malby. Pro lazurní vrstvy je charakteristická jejich nízká krycí schopnost 
s#rozdíln"m stupn%m barevné vydatnosti dané konkrétním pigmentem 
$i organick"m barvivem. Nap'. kraplak jako organick" $erven" lak se 
vyzna$uje velkou barevnou mohutností a malou kryvostí. Optick"m sou$tem 
subtraktivní povahy p'i skládání barev vzniká postupn"m vrstvením bohatá 
(kála jinak nenapodobiteln"ch tón!, polotón! a barevn"ch valér!.  
Na charakteru transparentnosti lazury se v"znamn% podílí typ pou&itého 
pojidla – emulze, olej, prysky'ice. Technika lazurování je tak p'edev(ím 
spjatá s#principem vrstevné malby, kter" je z#hlediska v"stavby obrazu 
závazn" pro celé st'edov%ké malí'ství a setrvává v#r!zn"ch modi/ikacích 
vrstevného systému prakticky a& po éru moderního um%ní. V#obrazové 
struktu'e v(ak transparentní $i polokrycí tón pouze funkci záv%re$n"ch 
vrstev plnit nemusí. 

167  Krakely – obecn% praskliny v#obrazov"ch vrstvách. Podle charakteru p'í$in 
jejich vzniku se rozd%lují do n%kolika skupin a do 'ady typ!. Nap'. krakely 
primární ($asné) nezasahují do podkladu a jejich speci/ick" typ je obvykle 
v"sledkem objemov"ch zm%n $i postupného pnutí v#barevn"ch vrstvách 
a stává se rozli(ovacím znakem r!zn"ch degrada$ních symptom! chování 
barevné vrstvy v#$ase. Pro bituminózní slo&ky (asfalt) v#barevné vrstv% je 
typické jejich nepravidelné dlouhodobé zasychání vyvolávající konkrétní  
typ krakelury.

168  Verdaccio (it.) – plo(ná podmalba zelenohn%d"m tónem barvy. Sv!j p!vod 
má v#byzantském proplasmu, kter" tvo'il barevn" základ pro následné vrstvy.


