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NEINVAZIVNÍ PRŮZKUM OBRAZU 
ČTENÁŘ DOSTOJEVSKÉHO OD MALÍŘE EMILA FILLY 

Lucie Kouřilová

Akademie výtvarných umění v Praze 
Národní galerie Praha 

MgA. Lucie Kouřilová se v současné době věnuje studiu doktorského 
program na Akademii výtvarných umění v Praze, Ateliér restaurování 
výtvarných děl malířských a polychromované plastiky u školitele doc. MgA. 
Adama Pokorného, Ph.D., s tématem Možnosti identifikace falz pomocí 
současných průzkumových metod, které je zaměřeno především na obrazy 
českého moderního umění. Souběžně pracuje jako restaurátor v Národní 
galerii Praha. (lucie.kourilova@avu.cz; lucie.kourilova@ngprague.cz) 

Příspěvek se zabývá neinvazivním průzkumem obrazu Čtenář Dosto-
jevského od Emila Filly (1907, olejomalba na plátně) ze sbírek Národní 
galerie Praha. Zkoumaný obraz patří k důležitým dílům českého moder-
ního umění. V rámci doktorského programu na Akademii výtvarných 
umění v Praze bylo možné provést nadstandardní opticko-fyzikální 
průzkumové metody zaměřené na techniku malby Emila Filly. Před-
mětem zkoumání byly postupně všechny obrazové vrstvy, od plátěné 
podložky s napínacím rámem, naneseného podkladu s podkresbou 
a následně malířské vrstvy. Byl brán zřetel i na závěrečné úpravy 
a restaurátorské zásahy. Za pozornost především stojí zajímavé 
výsledky z infračervené fotografie v průsvitu (IRTR), infračervené reflek-
tografie (IRR) a polynomiálního mapování povrchu (RTI). 
Klíčová slova: Neinvazivní průzkumové metody, Emil Filla, technika 
malby

NON-INVASIVE SURVEY OF THE PAINTINg READER 
OF DOSTOEVSKY, BY EMIL FILLA
The article deals with a non-invasive survey of the painting Reader of 
Dostoevsky, by Emil Filla (1907, oil on canvas) from the collections of the 
National Gallery Prague. The researched painting belongs to important 
works of Czech modern art. As part of the doctoral program at the 
Academy of Fine Arts in Prague, it was possible to carry out above-
standard optical and physical research methods focused on the painting 
technique of Emil Filla. The subject of the research included gradually 
all painting layers, starting from the canvas stretcher frame and the 
underpainting applied to the ground, subsequently up to all of the 
painting layers. Final modifications and restoration interventions were 
also taken into account. Especially noteworthy are the interesting results 
of Infrared Transmitted photography (IRTR), Infrared Reflectography (IRR) 
and Reflectance Transformation Imaging (RTI). 
Keywords: Non-invasive examination techniques, Emil Filla, painting 
technique

Obr. 1 Emil Filla, Čtenář Dostojevského, 1907, olej, plátno. 
 (Fotografie © Národní galerie Praha 2020) / Emil Filla, Reader 
 of Dostoevsky, 1907, oil, canvas. Photo © National Gallery 
 Prague 2020
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Obr. 2 Detail portrétu čtenáře, ve vybraných průzkumových metodách, 1. RTG, 2. UVRFC, 3. UVL, 4.VIVL, 5. VIS, 6. RTI, 7. a 8. RAK, 9. FCIR, 10. IRR, 11. VIL, 
 12. IRTR. (Fotografie © Národní galerie Praha 2020) / Detail of the reader’s portrait, in selected survey methods, 1. X-ray, 2. UVRFC, 3. UVL, 4.VIVL, 
 5. VIS, 6. RTI, 7. and 8. RAK, 9. FCIR, 10. IRR, 11. VIL, 12. IRTR. Photo © National Gallery Prague 2020

Rozsáhlé průzkumy pomocí neinvazivních opticko-fyzikálních zob-
razovacích a multispektrálních analytických metod byly provedeny 
na významném expresionistickém díle Čtenář Dostojevského od Emila 
Filly (1882–1953),1 které je vystaveno ve stálé expozici, nazvané  1796–1918:  
Umění dlouhého století, v Národní galerii Praha. Dílčí výstup na vybra-
ném díle z Fillova raného období slouží jako ukázka šíře restaurátor-
ské metodiky neinvazivního průzkumu, která je aplikovaná v průřezu 
široké Fillovy tvorby. Nutnost kladení důrazu na znalost techniky malby 
daného autora je nezbytnou podmínkou ke kvalifikovanějšímu rozlišení 
četných padělaných děl. Z tohoto důvodu je výzkum zaměřen na díla 
s nepochybným autorstvím Emila Filly, jenž je často předmětem padělků. 
Předložený příspěvek je proveden v rámci disertační práce s názvem 
Možnosti identifikace falz pomocí současných průzkumových metod. Pro-
jekt je zaměřen především na metodiku komplexního technologického 
průzkumu s možnou komparací s potenciálními padělky. Průzkumy jsou 
více zaměřeny na malířova zátiší, které bývají častým terčem padělatelů. 
Komplexní průzkum poskytuje informace o technice malby, mapuje 
proces a postup vzniku obrazu a také materiálové podstatě i aktuálním 
stavu díla. V nemalé části lze tyto poznatky rovněž uplatnit při preven-
tivní ochraně moderního umění. Celková syntéza bude v kontextu velmi 
rozsáhlé Fillovy malířské tvorby publikovaná v budoucnu.
V rámci projektu bylo provedeno zkoumání literatury a dobových 
pramenů.2 Z archivu Národní galerie Praha byly získány informace 
k již provedeným průzkumům a restaurování Fillových děl.3 Dalším 
informativním zdrojem o technice jsou písemné projevy, nejlépe 
samotného autora.4 Vzhledem k vysokému množství dochovaných 
autorových obrazů z různých období nejsou však informace z tohoto 
pohledu příliš komplexní, a proto je zapotřebí je rozšířit. Jako další 
informační zdroj slouží též dobové fotografie ateliérů a autoportréty, 
ze kterých lze čerpat informace, především o technice malby, stylu 
a používaných materiálech.5

Pro komparaci k obrazu Čtenář Dostojevského byly vybrány pro obdobný 
průzkum především obrazy z Národní galerie Praha a Moravské galerie 
v Brně – Vlastní podobizna (1906, A 860), Autoportrét (1907, O 9624), 

Dítě u lesa (1907, O 13237), Milostná noc (1907, O 3849), Podobizna spi-
sovatele Uhra (1908, A 521), Vlastní podobizna (1908, O 3527) a Červené 
eso (1908, O 8035).

METODY PRŮZKUMU6

Na obraze Čtenář Dostojevského byl proveden kompletní restaurátor-
ský průzkum, při kterém byly uplatněny méně používané průzkumové 
metody (Obr. 2). Cílem bylo provést neinvazivní restaurátorský průzkum 
obrazu jako celku, a tím lépe charakterizovat techniku malby. Neinva-
zivní zobrazovací metody využívají elektromagnetické záření rozsahem 
od rentgenového až po infračervené záření. Předmětem zkoumání byly 
postupně všechny obrazové vrstvy, od plátěné podložky s napínacím 
rámem, nanesený podklad s podkresbou a následně malířské vrstvy. 
Byl brán zřetel i na závěrečné úpravy a restaurátorské zásahy, které 
v některých případech velmi ovlivňují vizuální charakter malby. 
Prvotní detailní prohlídka a fotodokumentace ve viditelném světle 
probíhala v rozptýleném (VIS), razantním (RAK) a reflexním osvětlení. 
Snímky byly dále pořízené v ultrafialové luminiscenci (UVL). Tímto 
průzkumem bylo možné lokalizovat zajímavé oblasti pro následnou 
fotodokumentaci. V tomto rozpětí (VIS, RAK, UVL) byla také prove-
dena makro a mikro fotografie. Dále byla také provedena fotogra-
fie v průsvitu (VLTR) a infračervená reflektografie v průsvitu (IRTR).  
Na obraze byla také použita infračervená reflektografie (IRR) spo-
lečně s infračervenou fotografií (IR) a IR ve falešné barevnosti (FCIR). 
Obraz byl také zkoumán v rentgenovém záření (RTG). V Čechách patří 
k méně standardním průzkumům vytvoření ultrafialové fotografie (UVR) 
a UVR ve falešné barevnosti (UVRFC), fluorescence ve viditelném spek-
tru indukovaná modrým a zeleným viditelným zářením (VIVL), fluo-
rescence v infračerveném spektru (VIL) a v neposlední řadě průzkum 
povrchu obrazu pomocí polynomiálního mapování povrchu (RTI). 
Po neinvazivním průzkumu byly s rozmyslem odebrány mikroskopické 
vzorky pro analýzy barevné a podkladové vrstvy a podložky.
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plátěné vazby lze konstatovat, že se nejedná o zakoupené průmyslově 
připravené plátno. Nános podkladu končí s původním okrajem výjevu 
– nikterak nepokračuje přes hrany obrazu (pouze v podobě kapek 
vzniklých při nanášení). Filla s oblibou používal bílé podklady,16 které 
převážně nanášel v různé síle. U některých obrazů můžeme pozorovat 
malbu podmalovanou částečně či celoplošně (například u autopor-
trétů O 3527 a A 860 či více používané v pozdější tvorbě).
Originální napínací rám je klínového typu s  vyvýšenou distancí 
a v  rozích spojený pokosy. Obraz je v  současné době dublovaný 
na lněné plátno (19 x 16 nití/cm2) se separační mezivrstvou a je vypnutý 
na nepůvodních místech pomocí hřebíků. V některých partiích je malba 
zahnutá přes hranu.  Na infračerveném snímku v průsvitu je patrné pod 
dublovaným plátnem skryté razítko, pravděpodobně s nápisem Moderní 
galerie a inv. č. M 378 (obr. 8). 

MALÍŘSKÁ VÝSTAVBA OBRAZU 

Filla obraz maloval technikou olejomalby, bez rozsáhlých přípravných 
studií a hledání tvarů. Před samotnou realizací si delší dobu kompoziční 
výjev obrazu rozmýšlel. Sám později v rozhovoru řekl: „… v době, kdy 
se nedělalo, rostla představa budoucích věcí, budoucích obrazů. 
Neuskutečnily se ovšem všecky tyto představy, jen několik, snad vždy 
jen asi dvě z desíti. Bylo nutné nésti tuto představu v sobě, vytvá-
řeti ji, modelovati ji ve své duši až k onomu okamžiku, kdy celá doba 
a nálada byla tak příznivá, že bylo možno ji realizovat. Obraz v této 
době se maloval bez příprav, bez kreseb a studií. Usilovalo se jen o to, 
mít představu co nejdokonalejší a co nejsilnější v sobě. A pak po této 
době vnitřního napětí přišel okamžik, kdy člověk cítil, jak ony rámy, 
poutající představu, povolují a vše se téměř vychrlilo na plátno. Bylo 
to malování, povahy, možno říci eruptivní. Vše muselo se také podařit 
na poprvé. Nebylo vracení se k dílu, nebylo korektur. Celý vnitřní pod-
klad nutil k tomu tvořit na ráz.“17 Po provedení infračervené reflekto-
grafie se ukázala pouze podkresba postavy Krista na krucifixu (Obr. 5), 
působící svým šablonovitým charakterem jako přenesená. V podkresbě 
Krista není patrné hledání tvaru ani spontánnost. Během průzkumů 
Fillových raných děl nebyla podobná podkresba nalezena na jiném 
díle. Ve většině případů dochází i k její absenci, eventuálně je pod-
kresba velmi živá a slouží pouze k základnímu kompozičnímu rozvržení 
například u obrazu Červené eso (O 8035). Z tohoto důvodu snímky IRR 
vyvolaly do jisté míry otázku, zda Filla více řešil umístění a velikost 
Krista v celkové kompozici obrazu než další části výjevu. 

ČTENÁŘ DOSTOJEVSKÉHO

Zkoumaný obraz patří k důležitým dílům českého moderního umění. Emil 
Filla jej pojal jako manifest obdivu, jak k malíři Edvardu Munchovi,7 tak 
k literárnímu autorovi F. M. Dostojevskému. V díle je zachycena atmosféra 
doby – pocit beznaděje a nejistoty, spojený s přehodnocováním starých 
tradic a jejich nahrazováním novými.8 Emil Filla tento obraz namaloval 
v roce 1907 a sám o něm v rozhovoru řekl: „Maloval jsem ho tenkrát sám 
pro sebe. Bylo to v Brně. Pokus, který měl vyjádřit sílu a hloubku prací 
velkého ruského spisovatele na čtenáře. Nenapnutý originál jsem pak 
strčil pod postel. Byl přeložený, zlámaný. Byl vytažen po dlouhém čase. 
Pojednou mne zaujal, opravil jsem ho a nabídl Moderní galerii. Hned 
ho koupili.“9 Obraz byl poprvé vystaven na výstavě Klubu přátel umění 
v Brně v roce 1908. V roce 1922 se stal majetkem Moderní galerie v Praze. 
Za autorova života byl obraz podruhé vystaven na Jubilejní výstavě Emila 
Filly v roce 1932.10 O dalším vystavování tohoto obrazu vypovídá mnoho 
dokladů, kupříkladu k nim patří lokační štítky a nápisy na napínacím rámu, 
například v roce 1966 byl obraz zapůjčen do Paříže (Musée d‘art moderne);  
v roce 1971 byl na výstavě O. Gutfreund a český kubismus v Bělehradu 
a Budapešti; v roce 1988 byl zapůjčen také na výstavu šedesát obrazů z NG  
v Praze v New Yorku a Québecu (Solomon R. Guggenheim Museum; 
Le Musée national des beaux-arts du Québec). 

PODLOŽKA A PODKLAD

Emil Filla preferoval pro olejomalbu plátěnou podložku o různé hustotě 
a vazbě. Pracoval však i s deskovými podložkami, kartony, lepenkami 
a v posledních letech života maloval také na hedvábí. 11 Obraz Čtenář 
Dostojevského je malován na netypickém plátně utkaném ze dvou vi- 
zuálně rozdílných typů nití pro osnovu a útek, s jednoduchou plátno-
vou vazbou o hustotě 12 x 12 nití/cm2 (Obr. 3).12 Prohlídkou děl v NGP 
bylo stejné plátno nalezeno u obrazu Vlastní podobizna13 a Zátiší s mrt-
vým holubem.14 Plátno se v malbě projevuje nejen svojí strukturou, ale 
i drobnými vystupujícími vlákny a žmolky, které nejspíše vznikly při 
lehkém zdrsňování plátna, popřípadě během malby. 
Jak bylo popsáno výše, obraz již není původně napnutý. Od autorského 
napnutí plátna spojeného s nanesením slabého podkladu, došlo nej-
méně ke dvěma dalším přepínáním.15 Originální umístění hřebíčků lze 
snadno lokalizovat podle vlnovitého vyosení plátěné vazby (Obr. 4). 
Zmíněnou deformaci vláken můžeme také vypozorovat z rentgeno-
vého snímku a v razantním osvětlení. Nejen prostřednictvím deformace 

Obr. 3 Detail plátna zobrazený digitálním mikroskopem Dino-Lite. 
 (Fotografie © Národní galerie Praha 2020) / Detail of the 
 canvas viewed with a Dino-Lite digital microscope. 
 Photo © National Gallery Prague 2020

Obr. 4 Detail boční hrany obrazu, kde je patrná deformace osnovy 
 plátna po původním napnutí obrazu. (Fotografie © Národní 
 galerie Praha 2020) / Detail of the side edge of the painting, 
 where the deformation of the canvas warp is visible after
 the original stretching of the canvas. Photo © National 
 Gallery Prague 2020
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Když malíř přistoupil k připravenému plátnu, tak si výjev nejprve 
alespoň kompozičně rozvrhnul. Z makrofotografií je patrné, že začal 
s malbou stěny. Na obraze jsou mnohé barvy v ohraničených tvarech 
smíchané, což vypovídá o tom, že byly malovány souběžně či na neú-
plně zaschnutou barvu. Také jsou vidět rozdílné přístupy v kladení 
pastózní a lazurní barvy. Pasty jsou naneseny většinou po směru tvaru, 
avšak u polokrycí barvy tomu tak není.  Nicméně malba obsahuje 
i partie, kde polokrycí barva byla již plně zaschlá, a malíř byl proto 
schopen malbu mírně vrstvit a lazurovat. V některých partiích se vysky-
tují kontrasty teplé a chladné barvy. Ve spodní části obrazu je malba 
velmi transparentní s patrným podkladem. Filla se při této nahodilé, 
transparentní, mnohdy rozmyté malbě inspiroval Munchem.18 V menší 
míře tento styl nalezneme také u děl Podobizna spisovatele Uhra (1908) 
a Na verandě (1907). Ve finální malbě ztvárnil pomocí bílé pastózní 
barvy linii uprostřed obrazu, tzv. trhlinu, pro kterou našel inspiraci 
v díle malíře P. Bonnarda.19 Tato prosvětlená část zvýrazňuje siluetu 
čtenáře. V závěru malby Filla nasadil sušší pastózní tahy štětcem, 
ve kterých se projevuje struktura plátna. 
Na obraze Čtenář Dostojevského se v menší míře objevuje rytí do neza-
schlé barvy, nejspíš násadou od štětce. Toto autorovo obohacení struktury 
malby není neobvyklé a jeho použití se v tvorbě zesiluje. Z pozorování 
malby v jednotlivých tazích, síle a charakteru stopy štětce, lze konstatovat, 
že využíval širokou škálu rozdílných štětců. Nejvíce je uplatněná štětinová 
textura tahu štětce se seříznutou špičkou v různých šířkách stop (Obr. 7). 
Pro detailní linie použil jemnější, špičaté štětce.
Díky technikám IR a UV falešné barevnosti bylo do jisté míry možné 
lokalizovat a vymezit rozsah použitých pigmentů. Technologickou 
výstavbu obrazu lze velmi dobře pozorovat rovněž na rentgenovém 
snímku, který podává exaktní informace o struktuře celého díla. 
Můžeme vidět použití pigmentů s obsahem těžkých prvků, velmi živou 
skladbu vedení štětců a sílu vrstev malby. Na RTI snímku lze pozorovat 
nejen pastózní tahy štětce, které vedou v mnohých místech přes sebe, 
ale také povahu krakel a dále též hojně využívanou strukturu plátna 
v malbě. Čitelnější tahy štětce s obrysy můžeme taktéž pozorovat 
v infračervené reflektografii, ve které jsou jasnější sklady na čtenářově 
modrém saku a také malba okna s krajinou. V infračervené fotografii 
v průsvitu se jeví, že Filla původně zamýšlel knihu ztvárnit v menších 
rozměrech, zvětšení proběhlo až ve finální malbě. Tuto hypotézu lze 
do jisté míry potvrdit v rentgenovém snímku (Obr. 8). 
Nejvýraznější krakely můžeme pozorovat ve světlejších pastózních 
nánosech malířských akcentů. Ve spodním levém rohu nalezneme 
signaturu „Emil Filla 07“, napsanou štětcovou černou barvou. Na obraze 
jsou v některých částech patrná dřívější poškození vzniklá autorovým 
přehybem obrazu. Pozůstatky po přehybu se projevují velmi jemnou 
krakeláží především v malbě stěny, spojenou s nepatrnými výpadky 
vrstev a mírným otevřením plátěné struktury. Výše zmíněné opravy 
malíře, před prodejem do Moderní galerie, nejsou nikterak patrné. 

Obr. 5 Detaily krucifixu ve VIS a IRR. (Fotografie © Národní galerie 
 Praha 2020) / Details of crucifix in VIS and IRR. Photo © National 
 Gallery Prague 2020

Obr. 6 Makro snímek portrétu čtenáře. (Fotografie © Národní galerie
 Praha 2020) / Macro photography of the reader‘s portrait.  
 Photo © National Gallery Prague 2020

Obr. 7 Detail portrétu, razantní osvětlení. (Fotografie © Národní 
 galerie Praha 2020) / Detail of the portrait, raking lighting. 
 Photo © National Gallery Prague 2020

Obr. 8 Čtenář Dostojevského, IRTR focený ze zadní strany obrazu, 
 s vyznačeným umístěním razítka a knihy. Detaily a. VIS, 
 b. IRTR foceno z přední strany obrazu a c. RTG. 
 (Fotografie © Národní galerie Praha 2020) / Reader of Dosto-
 evsky, IRTR photographed from the back of the painting, 
 with location markings of the stamp and the book. 
 Details a. VIS, b. IRTR photographed from the front of the 
 painting and c. X-ray. Photo © National Gallery Prague 2020
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Na povrchu malby se nachází drobné retuše defektů, upevňovací směs 
a polomatná laková vrstva, což se projevuje v infračervené reflekto-
grafii a především v UV luminiscenci (Obr. 9).20 Nyní také probíhá více 
experimentů s VIVL a VIL. U první techniky dochází k tomu, že obra-
zové materiály do sebe absorbují ultrafialovou energii, která se projeví 
vyvolanou luminiscencí ve viditelném spektru. Výsledky jsou ovlivněné 
množstvím, původem a stavem použitých materiálů a do velké míry 
také konzervačními zásahy. Méně využívanou techniku průzkumu 
pomocí vyvolané fluorescence v infračerveném spektru je zapotřebí 
ještě více probádat, získat více komparačního materiálu, experimento-
vat s technikou a především ověřit schopnost rozpoznávání materiálů, 
které obsahují kadmium (díky určení použitých materiálů z analýz).

ZÁVĚR

Emil Filla patří svou ranou tvorbou k velmi spontánním a expresio-
nistickým umělcům, kteří využívají svojí malbu jako moderní výraz 
doby. Jeho dílo je velmi zajímavé z hlediska širokého stylového rozpětí, 
u kterého je zapotřebí provést průzkumy v průřezu celé jeho tvorby, 
a to nejen kvůli autorovým slovům „… maluji každý snad obraz jinak 
a nemám jednotné zásady.“21 Pro zhodnocení použité techniky malby 
bylo velmi důležité obraz porovnávat především s malířovými figurálně 
zaměřenými díly z raného období v rozmezí let 1906–1908. Průzkumy 
probíhaly prozatím ze státních sbírek, a to Národní galerie Praha 
a Moravské galerie v Brně. Z pozorování malby ve zvětšení a v různých 
vlnových délkách elektromagnetického záření, bylo možné vysledovat 
a do jisté míry se pokusit rekonstruovat malířský proces. Prezentovaný 
prvotní neinvazivní průzkum ukázal velmi zajímavé zjištění především 
ohledně podkresby. Po interpretaci výsledků bylo v další fázi přistou-
peno k odběru vzorků pro upřesnění materiálové podstaty díla.22 

Nutno dodat, že se poznatky o díle budou ještě doplňovat zejména 
o výsledky analýz a také ze stále probíhajícího průzkumu Fillových děl 
(originály a falzifikáty).
Filla uměl velmi dobře pracovat s povrchem malby, a to nejen v kon-
trastech modelovaných barevných past a transparentní malby. V násle-
dujících etapách jeho tvorby se tento kontrast stupňoval a vrcholil 
výrazným řešením struktury povrchu pomocí přidání písku či stří-
dání lesklých a matných částí malby. Typické u Fillových obrazů je rytí 
do nezaschlé barvy. 

Obr. 9 Čtenář Dostojevského, UVL. (Fotografie © Národní galerie 
 Praha 2020) / Reader of Dostoevsky, UVL. Photo © National 
 Gallery Prague 2020

U obrazu Čtenář Dostojevského průzkum otevírá téma nepatrných 
změn v malbě knihy a jediné zřetelné podkresby v postavě Krista. 
Jelikož je celý obraz malovaný bez výrazné malířské výstavby a roz-
sáhlých změn, vyvolávají výsledky v infračerveném spektru otázky, 
zda Filla řešil především kompoziční umístění Krista. Do úvahy přichází 
i otázka, zda na knihu a krucifix byl ohledně kompozice a rozměrů 
kladen větší důraz.
Během průzkumů Fillových děl proběhly konzultace s historiky umění, 
kteří se dlouhodobě zabývají jeho dílem. Proběhlo nesčetně konzultací 
s odborníky z oboru restaurování a vědeckými pracovníky. 
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 olej, plátno, s rozměry v. 98,5 x š. 80 cm.
2 Poznatky, které vyloženě nesouvisí s tímto obrazem, budou publiko- 
 vány v budoucnu, a to v celkové syntéze tvorby Emila Filly. Jeho dílo  
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 zprávy uložené v Chemicko-technologické laboratoři.
4 Z Fillových deníků, publikační činnosti, dopisů, rozhovorů, například  
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 metheus Praha, 1930, s. 52; FILLA, E. O výtvarném umění. Vyd. 1. Praha,  
 Karel Brož 1948; FILLA, E. – BERKA, Č., ed. Práce oka. Praha: Odeon,  
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6 Průzkumové metody na obraze byly provedeny v restaurátorských  
 ateliérech v NGP, Lucií Kouřilovou, na začátku roku 2020. Průzkumy  
 vychází především z publikace WARDA, J. et al. (ed.). The AIC guide 
 to digital photography and conservation documentation. 3th ed.  
 Washington, D. C. 2017; rozsáhlé průzkumy jsou také popsány  
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 VALCARCEL A., JC. – OSCA P., MJ. (2013). Applications of Reflectance  
 Transformation Imaging for Documentation and Surface Analysis  
 Inconservation. International Journal of Conservation Science. 4:535–548.
 1 Průzkum pomocí digitální zrcadlovky Canon EOS 6 D (full frame),  
  s objektivy: CANON EF 24-105 mm/1:4 L IS USM; Canon Makro 
  EF 100 mm/1:2,8 USM; Canon Macro MP-E 65/2,8 1-5 Macro;  Sigma  
  180 mm/1:2,8 APO MACRO DG, za použití rozptýleného (dvě světla  
  postavená k dílu v cca  35° úhlu), razantního (s úpravou toku světla,  
  aby bylo v rovině malby, obraz fotografován: zleva, zprava, zespoda 
  a ze shora) a reflexního osvětlení (fotoaparátem zachycený odraz  
  světla z povrchu malby: šikmé a přímé osvětlení) s teplotou 5500 K,  
  Fomei LED WIFI 160F Fresnel. Používané ultrafialové lampy realUV™  
  LED Flood Light 365 nm.
 2 Průsvitová fotografie byla provedena se světleným zdrojem 
  ze zadní strany obrazu (se světelným vymezením pouze na obraz).  
  Je nutné obraz upevnit mezi dva stojany. Světlo prosvítí obraz 
  a dílo fotografujeme z přední strany. 
 3 Infračervený snímek v průsvitu (z anglického názvu Transmitted  
  Infrared Photography, ve zkratce IRTR) byl proveden ve stejné  
  konstelaci obrazu (jako u průsvitové fotografie) pomocí kamery  
  Osiris s citlivostí 0,9–1,7 μm (firma Opus Instruments), s vysokým  
  rozlišením 4 096 x 4 096 pixelů a s objektivem 150 mm, F/5,6-4,5,  
  za použití halogenů Hedler 2511 H25S.
 4 Kamerou Osiris byla také provedena infračervená reflektografie  
  (IRR).
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 5 RTG snímky byly zaznamenány na digitální fólie (HD-IP Plus / 
  35 x 43 cm), digitální scanner (Durr, CR 35 NDT), expozice kV 40, mA 2,  
  čas 45, vzdálenost 2,5m, rentgenová lampa GemX-160. Při spojo- 
  vání 9 RTG snímků byl používán grafický program Adobe Photo- 
  shop CS6. 
 6 Další multispektrální průzkumové metody byly prováděny digitální  
  zrcadlovkou Canon EOS 200 D s odstraněným IR a UV filtrem,  
  s objektivem CANON EF 24–105 mm / 1 : 4 L IS USM; filtry: HOYA  
  filtr IR R72 72 mm, Hoya 72mm YA3 pro Orange Filter, Hoya UV-IR  
  Cut 72 mm, X-Nite 330 nm Coated Filter 72mm Diameter x 2.2mm  
  Thick. Fotografie byly kalibrovány pomocí X-RITE ColorChecker  
  Passport Photo 2 a Spectralon Diffuse Reflectance Targets od firmy  
  Labsphere. Během fotografování bylo měněno osvětlení – rozptý- 
  lené osvětlení o teplotě 5 500 a 8 000 K, 365 nm UV, tepelné halogeny.  
  Pokud je obraz přemalován/malován oboustranně, dá se použít 
  i FCIR a UVRFC v průsvitu. Při vytvoření falešných barevností byl  
  používán grafický program Adobe Photoshop CS6. 
 7 Mikrofotografický průzkum byl proveden pomocí digitálního USB  
  mikroskopu DINO-Lite (UV 400 nm a LED osvětlením). 
 8 RTI (Reflectance transformation imaging) je průzkumová technika,  
  která je schopna zobrazit strukturu povrchu. K vytvoření je zapo- 
  třebí obraz vyfotografovat v různých úhlech razantního osvětlení  
  (24–72 snímků). Tyto fotografie jsou následně převedeny do inter- 
  aktivního programu RTIBuilder RTI Viewer. 
 9 Pro invazivní analytické metody byly po neinvazivním průzkumu  
  odebrány mikro vzorky. Analýzy jsou prováděné v Chemicko-tech- 
  nologické laboratoři NGP (například optická mikroskopie, Ramanova  
  spektroskopie, skenovací elektronová mikroskopie s energiově  
  disperzní spektroskopií, infračervená spektroskopie s Fourierovou  
  transformací a jiné). 
 10 U vybraných obrazů Emila Filly byly provedeny analýzy pojiv pod- 
  kladu a barvy (Py-GS/MS), ve spolupráci s  Kunsthistorickým  
  muzeem ve Vídni, konkrétně s dr. Václavem Pitthardem (za podpory  
  Výzkumné grantové soutěže Akademie výtvarných umění v Praze). 
7 Kupříkladu Filla byl v roce 1905 ovlivněn na pražské výstavě Edvarda  
 Muncha, Spolek výtvarných umělců MÁNES, LAHODA 2007 (pozn. 2),  
 s. 69, pozn. 120. 
8 https://sbirky.ngprague.cz/dielo/CZE:NG.O_3190, vyhledáno 2. 6. 2020.
9 LAHODA 2007 (pozn. 2), s. 69, pozn. 119. 
10 LAHODA 2007 (pozn. 2), s. 69, pozn. 121.
11 Z vybraného segmentu (598 obrazů Emila Filly) je 84 % děl na plátěné  
 podložce.
12 Pro přesné materiálové určení, byl odebrán vzorek plátna. Analýza  
 bude vyhodnocena v Chemicko-technologické laboratoři v NGP. Více  
 o tématice spojené s plátny: Christina Young, History of fabric support,  
 In: STONER, Joyce Hill a Rebecca Anne RUSHFIELD. The conservation  
 of easel paintings. New York, NY: Routledge, 2012, s. 116–147. ISBN  
 9780080941691; SLÁNSKÝ, B. Technika malby. Vyd. 2. Praha: Paseka,  
 2003, s. 192–195, ISBN 80-7185-623-1.
13 Emil Filla, Vlastní podobizna, 1908, NGP, inv. č. O 3527, olej, plátno, 
 v. 79 x š. 59 cm.
14 Emil Filla, Zátiší s mrtvým holubem, 1929, NGP, inv. č. O 3343, olej,  
 plátno, v. 73 x š. 92 cm, při levém okraji plátna byla nalezena vetkaná  
 modrá nit.

15 Po prvotním autorském napnutí plátna, byl obraz opětovně napnutý  
 Fillou a to před prodejem do Moderní galerie v Praze, třetí napnutí  
 probíhalo během restaurování – po rentoaláži obrazu.
16 Identifikace složení podkladu bude vyhodnocena v NGP. Z již pro- 
 vedených analýz podkladů vybraných děl E. Filly je patrné, že 
 ve většině případů podklady obsahují zinkovou bělobu společně  
 se sádrou/křídou/olovnatou bělobou. UV luminiscenci podkladu lze  
 srovnat s díly, u kterých jsou vyhotoveny laboratorní výsledky. Napří- 
 klad u již zmíněného díla Zátiší s mrtvým holubem je podklad tvořený  
 především ze zinkové běloby a křídy.  Viz ŠEVCŮ, R. Laboratorní zpráva  
 č. 07/18 (nepublikovaný dokument), Archiv chemicko-technologické  
 laboratoře, Národní galerie Praha, 2018.
17 LAHODA 2007 (pozn. 2), s. 69, pozn. 129. 
18 LAHODA 2007 (pozn. 2), s. 52.
19 LAHODA 2007 (pozn. 2), s. 50.
20 K restaurátorským zásahům nebyla nalezena restaurátorská zpráva.  
 Dle provedených průzkumů Fillových děl, se původní laková vrstva  
 na dílech nachází velmi zřídka. Závěrečná laková vrstva byla při- 
 dána pravděpodobně při poslední restauraci díla. Během restau- 
 rování bylo také provedeno upevnění barevné vrstvy, již zmíněná  
 rentoaláž, drobné tmelení a  retuš defektů. Obraz je adjustován 
 do zlaceného ozdobného rámu a je ze zadní strany preventivně  
 chráněn lepenkou. 
21 Citace z dopisu v knize PETR 1930 (pozn. 4), s. 52.
22 Výsledky průzkumu jsou součástí většího celku. Vyhodnocení ode- 
 braných vzorků bude provedeno v Chemicko-technologické labora- 
 toři, NGP. Použité pigmenty jsou prozatím známé pouze ze stávajících  
 vzorků jiných děl Emila Filly a odpovídají běžné dobové paletě, např.  
 v knize Petr 1930 (pozn. 4). Pro přibližnou lokalizaci a charakteris- 
 tiku použitých materiálů byly použity fotografie ve falešných barvách  
 v ultrafialovém a infračerveném spektru. 
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