nový betlém
pro velké poříčí

Interview s Nelou Múčkovou, autorkou betlému pro náměstí ve Velkém Poříčí
Jak a kdy ses dozvěděla o zakázce na betlém
pro městys Velké Poříčí?
To bylo na začátku roku 2017, kdy vedení městyse nabídlo naší škole zpracování betlému, určeného k venkovní instalaci na náměstí. Kritéria byla daná: bude
umístěn pod velkým živým vánočním stromem, bude
v životní velikosti a závazné budou postavy Josefa, Marie
a Ježíška. Tento úkol dostali studenti 3. a 4. ročníku oboru Grafický design. A tehdy jsem byla MgA. Vendulou
Henclovou oslovena i já, přestože jsem byla teprve ve
2. ročníku.
A co se tedy dělo dál?
Každý student vytvořil maketu jako představu budoucího betlému. Já jsem svou maketu nakreslila pastelkami.
Celkem se sešlo téměř 50 maket, které byly na začátku
června vystaveny ve školním ateliéru. Následně si vedení městyse vybralo jeden návrh. K mému překvapení to
byl právě ten můj. Velmi mě potěšilo, že ačkoli jsem byla
ze studentů nejmladší, přesto jsem se svou maketou tuto
soutěž vyhrála.
Kdy ses tedy dala do práce na samotné realizaci
betlému a jak probíhala?
To bylo hned po soutěži, ještě v červnu, před prázdninami. Nejdříve se musela maketa naskenovat, dalo
se jí příslušné měřítko a vyznačená plocha se vystříhala ze šablony. Potom se podle šablony obkreslily tvary

na voděvzdorné dřevěné desky, ze kterých se vyřezaly
a obrousily výsledné kontury betlému. Dále jsem si měla
možnost sama společně s panem ředitelem Rudolfem
Volhejnem vybrat akrylové (vodou nesmývatelné) barvy. Desky se musely také našepsovat, aby se zabránilo
prosaku vody. Teprve potom jsem začala vymalovávat
jednotlivé části betlému. Konečnou úpravou bude přelakování, které zabrání loupání barvy. Jen pro zajímavost
– všechny barvy jsem si sama míchala ze čtyř barev.
Někdo ti při práci pomáhal?
Po technické stránce mi velmi pomohl pan ředitel
Volhejn, který je autorem usazení betlému a celkově
promyslel všechny technické parametry. Po výtvarné
stránce mi zase velmi pomohla MgA. Vendula Henclová.
S nátěry desek mi pomáhali dva moji spolužáci, Anna
Grymová a Tomáš Bažout. Všem bych chtěla upřímně
poděkovat.
Dá se odhadnout počet hodin strávených prací
na betlému? Jsou to desítky?
Určitě to byly stovky hodin. Věnuji se práci každou volnou chvilku. Betlém totiž musí být hotový do
15. listopadu, kdy jej firma Elektro Drapač osvětlí. Obyvatelé Velkého Poříčí i okolních míst ho budou moci obdivovat na náměstí před vánočním stromem od začátku
adventu. Bude usazen na pódiu a dozdoben senem. Moc
se na tu chvíli těším.
Mgr. Renata Lelková

