R E S T A U R Á T O R S K Á
1. kraj, obec:
2. bližší určení místa:
3. inv. číslo:

Z P R Á V A

lokalizace památky
Kroměříž
zámek, Arcibiskupké sbírky
KE 1782, O 155

4. obraz s námětem: Panna

Maria s Ježíškem a sv. Janem Křtitelem

údaje o památce
1. autor:
2. sloh-datování:
3. materiál, technika:
4. rozměry:

Gerard Seghers - kopie
1667
olejomalba na plátně
128cm x 175cm

popis památky:

Dílo je dle zápisu paní Dočekalové restaurován v roce 1899, kdy byl podlepen na křehké
klihové lepidlo. Plátno je nyní deformováno, barevná vrstva je uvolněná a uplatňuje se
reliéfní krakeláž.
Dle průzkumu ultrafialovými paprsky je jasnější nedávná historie díla. Je zřejmé, že mezi
velkým restaurováním na konci 19. století proběhla ještě min. jedna oprava, která by se
mohla definovat jako kosmetická. Byly lokálně sejmuty laky ze pouze ze světlých partií
malby a drobnými tahy byly defekty retušovány moderním citlivým restaurátorským
způsobem. Tento zásah mohl proběhnout v 60.-70. letech minulého století.
Malba je však po letech velmi osleplá a mimo opadávajících okrajů malby jsou v malbě
i hluboké vrypy. Horizontální šev z obrazu dosti vystupuje. Původní barevný kolorit je
deformován zhnědlým lakem a také zalakovanou letitou špínou.
postup restaurování

V atelieru restaurátora po převozu díla z Kroměříže byla malba podrobena fotografické
dokumentaci všemi běžnými metodami. Průzkum malby byl veden s cílem především
poznat postupy vzniku díla. Byl pořízen rentgenogram a snímky v neviditelném
ultrafialovém spektru. Vyhodnocení průzkumu probíhalo v souladu s potřebami
vlastního restaurování.
Nejprve byla řešena konservace plátěné podložky, její vyčištění z rubové strany
a vyrovnání. Celá obrazová plocha byla dlouhodobě postupně napařena a žehlením byly
vyrovnány staré krakely malířských a podkladových vrstev. Vystupující krakeláž i původní
šev byly vyrovnány na nízkotlakém nažehlovacím stole. Kvalita a stupeň zachování v
minulosti připojeného plátna dovolila i po letech ponechat rubovou stranu obrazu bez
podlepení, tak byl domluveno při i KD. Jedná se o zásah, preferující spíše konservativní,
jemný zásah, který je méně invazivní a pro dílo pietnější. Jemné žehlení zapustilo šev
a vystupující krakeláž se uzavřela.
Sejmutí/ztenčení ztmavlé lakové vrstvy znamenalo velkou změnu tonality obrazu a velký
posun v dynamice barevnosti díla. Snímání povrchových nečistot a laků
znamenalo i odstranění starých retuší a přemaleb. Retuše byly situovány jednak v místě
švu, jednak za Mariinou hlavou a při okrajích obrazu. Vlevo na horizontě krajinného

průhledu je velký defekt, kde chybí skoro decimetr čtvereční malby. Nové tmelení bylo
provedeno klasickým tmelem na křídové bázi. Nejvíce defektů bylo vyrovnáváno při
horní a dolní hraně obrazu. Celý obraz byl retušován akvarelovými a kvašovými barvami
poté byl obraz nalakován. Některé retuše byly korigovány lakovými barvami Maimeri.
Lakování prokázalo, že vhodný čistě damarový lak prohloubí barevnost díla nejlepším
způsobem. Obrazu byla navrácena i barevná perspektiva i tonální kontrasty nyní dobře
podporují autorem malované vztahy mezi jednotlivými postavami scény a krajinným
průhledem. Restaurátorská zpráva a fotografická dokumentace zaznamenala důležité
postupy opravy.
prů
pr ůzkum

Průzkum neviditelnými paprsky byl veden s cílem poznat především postupy vzniku díla.
Byl pořízen RTG snímek hlavního detailu - hlavy Panny Marie a také snímky
v neviditelném ultrafialovém záření, které vypovídají především o rozsahu poškození.
Průzkum UV paprsky navíc dobře odhalily retuše a přemalby, provedené ve dvou
etapách. Během snímání povrchových nečistot a laků byl průzkum UV paprsky
dokumentován a některé snímky se objevují v přiložené fotografické dokumentaci. Malba
byla tak silně znečištěna, že temné partie rozsáhlých přemaleb ve spodní části byly jen
velmi nejasně identifikovatelné. Světelný záznam fluorescence identifikuje silnou vrstvu
starých laků pouze ve tmavých částech malby. V krajinném průhledu byly selektivně laky
odstraněny, tak tomu bylo i v inkarnátech figur.
Rentgenogram byl pořízen z hlavní postavy scény. Především běloby (olovnatá běloba)
jsou tradičními nositelkami rentgenového obrazu. Proto se velmi dobře prokreslily tváře
obou postav, jejich modelace a vnitřní výstavba. Malba je provedena spíše bojácně,
čemuž napovídají opatrně vedené linie podkladových linií drapérie. Na snímku se také
projevují technologické prvky, jako hustota velmi hrubého plátna (8 x 9nití/cm2) neb
podkladové vrstvy, které se prosákly skrze plátno (shluky světlých teček). Rentgenové
snímky předvedly vnitřní strukturu výstavby obrazu a jsou přínosné při dalším, budoucím
průzkumu a znalectví kopisty Seghersova díla, které je vzhledem ke známým faktům
ohledně vzniku díla dobrým srovnávacím materiálem.
použité materiály:
materiály:

organická rozpouštědla: toluen, aceton, etylalkohol, isopropanol, terpentýnový olej,
lakový benzín, damara, šelak, klih, křída, akvarelové barvy, kvašové barvy, lakové barvy.
pokyny pro ná
ná sledné
sledné uskladně
uskladnění děl:

Olejomalba na plátně, provedená historickou technologií vyžaduje standardní uchování galerijního
typu. Dle doporučení mezinárodních institucí UNESCO, ICOM, apod. se pro malbu na plátně
doporučují stabilní klimatické podmínky: teplota 18 – 20oC, relativní vlhkost 55 – 60% a úroveň
světelného zatížení do 150 luxů bez přítomnosti UV záření.

© Restaurátorská dokumentace jako dílo vědecké je chráněna ve smyslu zákona autorského
č. 89/1990 sb. v úplném znění. Právo k užití ve smyslu zákona o Památkové péči č. 20/1987
sb. v úplném znění má pouze objednatel a to po dohodě s autorem. Dokumentace obsahuje
dvě strany textu a 34 fotografií důležitých etap postupu prací. Digitální snímání díla se
v kontrastu liší od skutečnosti a i když snímky byly tištěny s korekcemi, někdy neodpovídají
zcela realitě.

jméno
jm no a adresa, podpis, datum:

Tomáš Berger, ak. mal., Hornomlýnská 1240, 148 00 Praha 4, 18. července 2016

CELEK MALBY PŘED A PO OPRAVĚ

POŠKOZENÍ MALBY PŘI BLIŽŠÍM POHLEDU A PŘI BOČNÍM NASVÍCENÍ

MAKROFOTOGRAFIE POŠKOZENÍ MABY V PROTISVĚTLE

POŠKOZENÍ MALBY: SILNÝ VRYP, PROZNAČENÝ NAPÍNACÍ RÁM

ŠUPINY UVOLNĚNÉ MALBY,
PRVNÍ SONDA ČIŠTĚNÍ ODHALILA MÍRU BAREVNÉ DEGRADACE MALBY

SONDA ČIŠTĚNÍ V MÍSTĚ BÍLÉ DRAPÉRIE
A STEJNÝ DETAIL PŘI PRŮZKUMU ULTRAFIALOVOU FLUORESCENCÍ

ÚSTŘEDNÍ MOTIVY PŘI PRŮZKUMU ULTRAFIALOVOU FLUORESCENCÍ

DETAIL POROSŮ V POZADÍ PŘI PRŮZKUMU ULTRAFIALOVÉ FLUORESCENCÍ
A POZDĚJI PŘI SNÍMÁNÍ DEGRADOVANÝCH LAKŮ

DETAIL CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBRAZU PŘI PRŮZKUMU ULTRAFIALOVÉ
FLUORESCENCÍ A POZDĚJI PŘI SNÍMÁNÍ DEGRADOVANÝCH LAKŮ

DETAILY MALBY PŘI SNÍMÁNÍ DEGRADOVANÝCH LAKŮ

DETAIL CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBRAZU PO ČIŠTĚNÍ A PO TMELENÍ

DETAIL OBRAZU PO TMELENÍ, DETAIL RUBOVÉ ČÁSTI PŘI ŽEHLENÍ
NA NÍZKOTLAKÉM VÁKUOVÉM STOLE

DETAIL ČÁSTI OBRAZU S POSTAVOU JEŽÍŠKA PO TMELENÍ A PO OPRAVĚ
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DETAIL MALBY PO OPRAVĚ

