
Ako sa starať o ilustráciu

Milí zberatelia, 
 vybrali ste si v našej galérii ilustráciu. A my by sme vám radi poradili, ako sa 
k nej správať, aby aj u vás doma ostala stále rovnako krásna a aby jej hodnota rástla. 
 Nie je to zložité. 
 Stačí, ak si pri rámovaní dáte pozor na to, aby sa priamo nedotýkala skla 
— tú najmenšiu vhodnú medzeru vytvorí pasparta. Nepodceňte ani priame svetlo: 
ilustrácia ho nemá rada, môže jej farby zničiť. Určite ju nedávajte na miesto oproti 
oknu, ale ani priamo pod žiarovku. Ak jej poskytnete ochranu špeciálnym, tzv. muzeál- 
nym, sklom, ktoré neprepustí UV lúče, o to lepšie. Odporúčame vám aj to, aby ste 
ilustráciu nechali pár mesiacov v roku odpočinúť: naležato v zásuvke, či v skrini. Keď 
dlho visí, je namáhaná a najmä vtedy, keď je vytvorená na plátne, či pastelom, sa 
môže poškodiť.
 Chceli by sme vám odporučiť aj to, aby ste si túto ilustráciu nenechali len 
pre seba. Ak sa vyskytne príležitosť vystaviť ju, neváhajte. Ak bude predstavená na 
dobrej výstave, v dobrej galérii, ak sa objaví na pozvánke, v katalógu, či v monografii, 
stúpne tým aj jej hodnota. 
 Aj keď je ilustrácia teraz Vaša, nemôžete ju používať neobmedzene, najmä 
nie na komerčné účely — nemôžete ju rozmnožovať, vyrobiť z nej pohľadnice a pre-
dávať ich, ani ju použiť v reklame. Keď budete o tejto možnosti uvažovať, prečítajte si 
Zákon č. 185/2015 Z. z. — Autorský zákon. 
 A ešte niečo. 
 Radi by sme vás poprosili, aby ste nám dali vedieť, keď budete túto ilustrá-
ciu predávať, aby sme ďalej mohli sledovať jej osud a dohodnúť sa s novým maji-
teľom, keď bude príležitosť znova ju vystaviť. Je to malý kúsok nášho kultúrneho 
dedičstva, bola by škoda, keby sa stratil.
 Ďakujeme. 
 Veľmi.  

Ida, Maja a Miloš
z TOTO! je galéria
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