ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE
ID
Název/motiv mozaiky
Autor
Datace
Místo
GPS souřadnice
Rozměry mozaiky, umístění
Výška umístění mozaiky nad zemí
Mozaika je směřována na (SS)
Popis okolí, statika budovy

ZLK-VS005
Housle a krajina (Valašsko?)
návrh a realizace Ilja Hartinger, Josef Godža, Miroslav Grabovský
1990
lidový dům, Nový Hrozenkov 448, Nový Hrozenkov
49°20'21.786"N, 18°12'3.130"E
výška 6,5 m, šířka 2 m
Mozaika je instalována nad vchodem do budovy.
0,15 m
jihovýchod
Mozaika se nachází v zástavbě v malé obci. V okolí se nachází zeleň v hojné míře.
Dům, na kterém se mozaika nachází, nevykazuje výraznější ztrátu materiálu ani praskliny.

Poznámky

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY
Vysoká vertikálně orientovaná kombinovaná mozaika zasahující přes dvě patra průčelí Lidového
domu v Novém Hrozenkově vznikla podle návrhu Ilji Hartingera. Od roku 1990 dotváří drobné
náměstí s parčíkem v sousedství budovy. Byla osazena za účasti Josefa Godži a Miroslava
Grabovského. Datace a signatury jsou patrné v pravé spodní části výjevu – J. Jartinger, JG –
MG, 90.
Kompozice představuje kombinaci různých prvků, které symbolizují valašské tradice – v pravé
části vystupuje tělo houslí, v levé obrys stěny a střechy dřevěnice, vše je doplněno stromem a
ve vrcholu měsícem. Podobné výjevy s vazbou na rodné Valašsko jsou integrální součástí
Hartingerovy tvorby, ať se jedná o grafické práce, malby nebo o monumentální realizace.
CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A
SAMOTNÉ MOZAIKY

Působení okolního prostředí, míra
zakrytí mozaiky, biologické
poškození
Projekt MK DF12P01OVV017

Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí, pouze v horní části je kryta
přesahující střechou domu. Jako rizikový faktor pro životnost mozaiky lze do budoucna označit
korodující kovový rám, v němž je mozaikový obraz zasazen.
Biologické poškození nebylo zaznamenáno.
Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování - konzervování
středověkého a archeologického skla

- detail korodujícího kovového rámu

Ztráty materiálu v ploše
- skleněné kostky chybí ve velké míře
po celé mozaice (kamenné kostky
opadány nejsou)

Použitý materiál - kostky a pojiva

Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o velikosti cca 3 cm x 2 cm. Použité sklo
je zakalené. Ojediněle se vyskytují bubliny. Na povrchu není patrné korozní poškození ani
znečištění (platí pro pohledovou stranu). Zastoupeny jsou kamenné kostky.
Pojivo mezi kostkami je světle šedé, spíše jemnozrnné.

- kombinace kamenných a
skleněných mozaikových kostek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM
Optická mikroskopie

- nebyla provedena
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