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Majitel: Arcidiecezní muzeum v Kroměříži
Inv. č.: KE 1849, O 222
Autor: Valentin de Boulogne?
Časové zařazení: pol.17. století
Velikost: 167 x 224 cm
Technika: olej na plátně

Současný stav

       Kvalitní barokní obraz s dramatickou figurální scénou byl již opravován dle záznamů 
v r.1900 V. Jasperem. Je součástí panelové výzdoby jídelního sálu zámku. 
Plátno je lněné, poměrně hrubě tkané a silné. Plátno je horizontálně sešité.  Bylo podlepeno 
novým plátnem za použití moučného lepu – kleistru.
Obraz je malován barokní technikou na červeném bolusovém podkladu, který je výrazně 
zkrakelovaný. Krakeláž po celé ploše obrazu vytváří nevyrovnaný reliéf, je hrubá, někde 
menších jinde větších rozměrů. Krakely jsou velmi křehké, zdvíhají se a rozestupují, 
výrazná struktura povrchu malby nepříznivě ovlivňuje vnímání malířského provedení.  
Barevná vrstva je silná, malba je vysoce pastózní a výrazně traktovaná štětcem, světla 
jsou vytvořená hmotným nánosem běloby. V místech tmavých partií a zemitých tónů je 
nanesená vrstva barvy naopak jen velmi subtilní. V místech starých tmelů jsou patrné 
ztráty malby, podobně i podél švu v plátně. Malba je místy jemně krupičkovatá, což svědčí o 
spálení při poslední opravě.
Laková vrstva je silná, zdegradovaná, osleplá a pokrytá prachovými depozity. Lak je zt-
mavlý až zhnědlý a znesnadňuje čitelnost obrazu.  Ztmavnutí malby způsobuje i stará 
klihopryskyřičná konsolidace, která je usazená v miskách krakael. Na obraze jsou patrné 
lokální přemalby v okolí tmelených míst.
Napínací rám je časově shodný s poslední opravou a nevyžaduje výměnu.

 
Návrh na restaurování obrazu

- optický průzkum
- průběžná fotodokumentace
- očištění zadní strany
- vyrovnání krakeláže
- sejmutí starých laků,  přemaleb a tmelů
- tmelení defektů
- retuš a závěrečný lak  



Restaurátorský postup

      Po průzkumu obrazu v UV luminiscenci bylo přistoupeno ke snímání laku směsí or-
ganických rozpouštědel, protože adheze obrazu je dostatečná, bylo po konzultaci rozhod-
nuto ponechat stávající rentoaláž, neboť by zásah byl pro malbu zbytečně invazivní. 
Před započetím procesu vyrovnávání obrazové plochy bylo nutné ztenčit i nevyhovující 
přemalby a tmely. Lokálně byly upevněny uvolněné šupiny barevné vrstvy roztokem Bevy 
372.  Mechanicky skalpelem byly odstraněny zbytky staré klihopryskyřičné konsolidace a 
přelepového papíru z hloubky misek krakel. 
     Obraz byl po zvlhčení vyrovnáván na nízkotlakém nažehlovacím stole. Protože vyrovnání 
nebylo dostatečné, byla podél výrazných rýh krakeláže nanesena voskopryskyřičná směs 
a vyrovnávání na nízkotlakém stole bylo opakováno, poté byl přebytek konsolidační směsi 
odstraněn. Defekty v malbě byly vytmeleny světlým emulzním křídovým tmelem. Retuš 
byla provedena akvarelovými barvami. Na závěr byl obraz přelakován damarovým lakem 
s příměsí včelího vosku. Drobné revize retuší v místech tmavých tónů byly provedeny 
pryskyřičnými barvami Maimeri.

Použité materiály

Beva 372, rektifikovaný terpentýn, lakový benzin, izopropylalkohol, toluen, aceton, dimeth-
ylformamid, akvarelové barvy, pryskyřičné restaurátorské barvy Maimeri, klih, plavená 
křída, polymerovaný olej, damara, včelí vosk, Vulpex, benátské mýdlo.

V Praze, 24. 6. 2016                                                                            Lenka Helfertová,  ak.mal.
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