Praktická ABSOLVENTSKÁ stáž: Itálie - Florencie, program Leonardo da Vinci
Stážistka: MgA. Ema Medková (Obor: Restaurování a konzervace nástěnné malby,
sochařských děl a povrchů architektury, absolvent MgA., Fakulta restaurování,
Univerzita Pardubice)
Instituce, místo pobytu na stáži: Opificio delle Pietre Dure
Termín: 20.02.2014 – 30.05.2014

Stážistka o stáži:
Opificio delle Pietre Dure je instituce pod italským ministerstvem kultury. Tento institut je
významným střediskem restaurování nejen v Itálii, ale i v Evropě, a proto jsem si ho vybrala jako
destinaci pro svou absolventskou stáž.

V rámci stáže jsem navštívila několik prezentací a konferencí, také restaurátorský veletrh. Jako členka
širšího týmu jsme se podílela na velkém restaurátorském úkolu - restaurování fasády Boloňské
katedrály San Petronio. Dále mi bylo uděleno několik dalších větších úkolů: odborný průzkum a
grafické zákresy na bustě sochy San Giovanni z cyklu oplakávajících nad Kristem (okolo 1320/ Caprino
Veronese), dále kompletní restaurování antické hlavy s novodobými doplňky (nedatováno). Během
stáže jsme měla možnost navštívit veškeré ateliéry institutu a mít příležitost sledovat práci odborníků
na nejvýznamnějších evropských dílech.
Dále jsem si rozšiřovala své znalosti odborné literatury, která byla k dispozici v knihovně institutu.
Stáž mi umožnila rozšířit si své profesní znalosti a dovednosti. Díky stáži jsem si ale také velmi
zdokonalila své znalosti italského jazyka – a to na bázi běžné komunikace i odbornou slovní zásobu.
Zlepšila jsem se v organizačních záležitostech a v orientaci v prostředí cizí země.
Během, pobytu jsem navštívila veškeré kulturně významné památky a muzea ve Florencii. Dále jsem
podnikla několik cest do jiných toskánských historických měst, o to s kolegy ze školy, Tomášem
Titorem a Ivou Kociánovou, se kterými jsem se tu potkala, nebo s italskými přáteli.
Navštěvovala jsem knihovnu Opificia delle Pietre Dure. Věnovala jsem se studiu italského jazyka a
italským přátelům.

Stáž mě velmi obohatila a přála bych tuto zkušenost všem.

Čištění plastik.

Hlava Minervy – v průběhu restaurování

Jedeme na restaurátorský veletrh do Ferrary.

Příprava terazza.

Poznáváme památky.

… i italskou kuchyni.

