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RESTAUROVÁNÍ A OCHRANA UMĚLECKÝCH DĚL / RESTAUROVÁNÍ – REKONSTRUKCE – REVERZIBILITA

KONFERENCE SDRUŽENÍ PRO OCHRANU PAMÁTEK ARTE-FAKT  V LITOMYŠLI,  2008

 

 
 

 Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, 

 dovolte mi, abych úvodem vyjádřil radost nad tím, že se nám podařilo i do třetice uspořádat 
mezioborové setkání restaurátorů, technologů a kunsthistoriků, tentokráte pod názvem Restau-
rování a ochrana uměleckých děl: restaurování – rekonstrukce – reverzibilita. 
 Navazujeme tak na loňskou konferenci pořádanou sdružením Arte-fakt, jejíž titul zněl: Restau- 
rování restaurovaného. Navazujeme nejen tím, že se akce koná na stejném místě a prakticky ve 
stejném čase (i když samozřejmě o rok později), ale i svým tématem.
 Rekonstrukce jako jeden z aspektů obnovy památky byl, je a stále bude aktuálním, velmi 
ožehavým a v neposlední řadě vděčným tématem veřejné diskuze. Pokud hovoříme o rekonstrukci  
z hlediska materiálového, jeví se neodmyslitelnou součástí takové diskuze téma reverzibility ma-
teriálů při rekonstrukci použitých, neboť od ní se odvíjí (byť často jen teoretická) možnost re-
verzibility rekonstrukčního zásahu v budoucnosti. Právě těmto tak úzce souvisejícím tématům je 
věnována letošní konference.
 Velice si ceníme skutečnosti, že přednášející i přes svůj nabitý program přijali naše pozvání na 
konferenci aktivně vystoupit.
 Na závěr mi dovolte obligátní, leč o to upřímnější poděkování všem, kteří se zasloužili o ko-
nání akce. Poděkování patří zejména Pardubickému kraji, pod jehož záštitou se konference koná. 
Poděkování patří i městu Litomyšl a všem těm, kteří finančně podpořili 3. ročník konference Re-
staurování a ochrana uměleckých děl.

 Za o. s. Arte-fakt, 
 sdružení pro ochranu památek

 Luboš Machačko
 www.arte-fakt.cz

úvodní slovo
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