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Giovanni Bonito                                       MUCIUS SCAEVOLA PŘED PORSENOU

Název díla: „mucius scaevola před porsenou“

Inventární číslo: KE 2966, O 415

Majitel: Arcibiskupství olomoucké 

Umístění: Arcibiskupský zámek, Kroměříž, Česká republika

Autor: neznámý, nesignováno, kopie podle Giuseppe Bonito

Doba vzniku: 1740 

Rozměry: obraz  112 x 159 cm 

Technika: olejomalba na plátně a dřevěném napínacím rámu 

Restaurátor: Markéta Pavlíková, akad. mal. restaurátorka, 
      U laboratoře 4/565, Praha 6,162 00  
          licence ministerstva kultury ČR čj. 9216/92
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Popis obrazu 

Citace z knihy:
Provenience: obraz zřejmě poprvé zmiňován v seznamu olomoucké rezidence z roku 1691. Můžeme 
předpokládat, že do sbírky se dostal díky akviziční činnosti biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castelcorna. 
Do Kroměříže byl převezen až na počátku 20. století.
Prameny: Seznam B1925-XII/197-201
Restaurováno: zřejmě bez restaurátorského zásahu.
Literatura: Breitenbacher-Dostál 1930, č.k. 415 (Domácí malíř opkolo 1770).

Další z heroických scén líčí známý příběh Mucia Scaevoly, dokazujícího svou neohroženost před etrus-
kým vůdcem Larsem Porsenou (Livius 2, 12-13). Nepříliš vynalézavé rozvržení scény a především zběž-
ný a spíše rutinovaný způsob malby s konvenčním koloritem opět  dovolují předpokládat značný podíl 
dílenské práce v Bonitově ateliéru.     M.T.

Citace z knihy: KROMĚŘÍŽSKÁ OBRAZÁRNA
Katalog sbírky obrazů Arcibiskupského zámku v Kroměříži

Kolektiv autorů, editor Milan Togner
Vydal Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, 1998

Stav obrazu před restaurováním
Obraz byl pod vrstvami povrchových nečistot. Laková vrstva byla ztmavlá a zežloutlá. Barevná vrstva 
byla celoplošně zkrakelovaná, místy se uvolňovala a odpadávala. V pravém dolním rohu bylo plátno 
perforované. Obraz byl při předchozí opravě přizpůsoben formátově do rámování na stěně. Okraje malby 
byly na dolní a pravé hraně přehnuty přes okraj rámu. Naopak na levé straně byl podél celého okraje na-
nesený pastózní tmel, který zakrýval chybějící okraj na plátně. Celá levá  strana byla podlepena pruhem 
hrubého plátna, které bylo přilepeno silným klihem. Lep vytvářel silné pnutí a došlo ke zvlnění okraje 
obrazu cca v 10 cm podél levé hrany rámu. V obrazové ploše byly místy drobné zatmelené defekty, které 
byly zaretušované. Defekty s retušemi byly zakalené a zbělené. V levé části v postavě krále Porseny byly 
celoplošné přemalby. 
Spodní rám byl z předchozí opravy. Byl nevyhovující bez možnosti klínování rohů. 

Laboratorní průzkum
Byl odebrán jeden mikrovzorek pro analýzu pigmentů a stratigrafický průzkum. Byl odebrán vzorek z 
defektu v modré vrstvě v okraji obrazu ve špičce stanu. Obraz je vystavěn na červeném bolusovém pod-
kladu. Barevná vrstva se skládala ze tří vrstvev. Vrstvy byly pigmentované olovnatou bělobou, révovou 
černí, železitými okry, plavenou křídou a malým množstvím modrého pigmentu (dle naměřeného prvko-
vého složení v místě modravých částic by se eventuálně mohlo jednat o vivianit), vrstvy obsahují také 
jemná křemenná zrna. Podle technologické výstavby obrazu se jedná o barokní dílo.

Postup restaurátorských prací
Obraz byl zbaven povrchových nečistot. Uvolněná a odpadávající malba byla lokálně upevněna kožním 
klihem a po zaschnutí lokálně zažehlena. Ze zadní strany byla zacelena trhlina v plátně poliamidovým 
tavným práškem a lněným vláknem.
Zkoušky rozpustnosti laků a přemaleb byly prováděny v jednotlivých barevných partiích. Nejprve byly 
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snímány nečistoty z lakové vrstvy emulzí benátského mýdla zamývanou lakovým benzínem. Laková 
vrstva byla ztenčována směsí organických rozpouštědel a pastózní tmely z levého  okraje byly odstraňo-
vány za pomoci gelů. Bylo zjištěno, že je malba pod tmely ve velmi torzálním stavu. Na mnoha místech 
chyběla malba i s podkladem. Okraje plátna byly roztřepené a mírně potrhané. Tmel zakrýval i chybějící 
plátno obrazu podél okraje rámu.
Obraz byl sejmut ze spodního rámu. Zadní strana plátna byla zbavena povrchových nečistot. Přilepený 
pruh plátna byl opatrně sejmut. Místy bylo nutné použít páru na naměkčení a odstranění silné vrstvy kost-
ního klihu. Svislé okraje obrazu byly opatřeny stripliningem - pomocnými pruhy plátna. Byly  přižehleny 
na BEVA 375 v toluenu. 
Barevná vrstva byla napuštěna damaro-klihovou emulzí a po zaschnutí byla konsolidována na vakuovém 
perforovaném stole.
Spodní napínací rám, který pocházel z předešlé opravy, byl nevyhovující, bez možnosti vypínání. Byl 
nahrazen novým vypínacím rámem, který byl preventivně ošetřen proti dřevokaznému hmyzu a plísním 
prostředkem proti červotoči Lignofix Profi-OH. 
Na kontrolním dnu bylo domluveno, že bude obraz napnut na nový vypínací rám stejného rozměru jako 
předchozí. Plátno s malbou bude posunuto cca o 2 cm doleva, aby malba na pravém okraji byla uplatněná 
pohledově a vlevo aby se zmenšila mezera chybějícího plátna v okraji. Po napnutí obrazu na rám byly 
vytmeleny defekty v barevné vrstvě a podél okrajů. Tmely byly podloženy akrylovými barvami do tónu 
bolusového podkladu. Poté byly zaretušovány akvarelovými barvami. Po nalakování damarovým lakem 
byly provedeny mírné korekce retuší restaurátorskými barvami Gamblin. Na závěr byl obraz nalakován 
stříkáním damarovým lakem s přidáním malého množství včelího vosku.

Použité materiály pro restaurátorské práce
snímání povrchových nečistot – emulze benátského mýdla a rekt. terpentýnu, lakový benzín
snímání zakalených laků – směs organických rozpouštědel – toluen, isopropanol
snímání retuší a přemaleb - směs org. rozpouštědel – toluen, aceton, isopropanol, benzylalkohol
snímání tmelu - gel - carbopol, TEA, aceton, ethanol 
výplně defektů – lněné plátno stejné struktury jako originál, lněné nítě, polyamidový prášek
konsolidace plátěné podložky – nízkotlaký vakuový stůl, Beva 375 v toluenu, pruhy nového plátna 
tmelení –klihokřídový emulzní tmel
retuše – akrylové barvy Maimeri Brera, akvarelové barvy Schmincke, Old Holland, 
   retušovací barvy Gamblin
závěrečný lak – damarový s přidáním malého podílu včelího vosku
preventivní ošetření spodního rámu proti dřevokaznému hmyzu a plísním - Lignofix Profi-OH

Doporučený režim
Obraz by neměl být vystavován náhlým změnám teploty a změnám relativní vlhkosti vzduchu. Na ob-
razovou plochu nesmí dopadat přímé sluneční světlo, aby nedocházelo k poškozování barevné vrstvy. 
Doporučené hodnoty teplot jsou 18-20°C; doporučená relativní vlhkost vzduchu je 50 - 60%. V případě 
nutnosti kontaktujte restaurátora.

V Praze dne 10. srpna 2016
        

          Markéta Pavlíková, akad. mal. restaurátorka
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před restaurováním 
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před restaurováním - snímek v UV luminiscenci
nerovnoměrně nanesený lak; zvlněný okraj obrazuceloplošné přemalby v levé části obrazu
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před restaurováním - zadní strana
prosvětleno z přední strany; defekty v plátně

před restaurováním - zadní strana
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před restaurováním - zadní strana
čitelná trhlina v původním plátně

před restaurováním - zadní strana
záplata podél okraje obrazu; spodní hrana přeložena i s malbou
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před restaurováním 
ztmavlý a zežloutlý lak; prorýsované okraje spodního rámu
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před restaurováním - snímek v UV luminiscenci
nerovnoměrně nanesený lak
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před restaurováním 
ztmavlý a zežloutlý lak; prorýsované okraje spodního rámu
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před restaurováním - snímek v UV luminiscenci
nerovnoměrně nanesený lak
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před restaurováním 
ztmavlý a zežloutlý lak; prorýsované okraje spodního rámu 
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před restaurováním - snímek v UV luminiscenci
nerovnoměrně nanesený lak
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před restaurováním 
krakeláž barevné vrstvy, uvolněná malba; trhlina v plátně

před restaurováním 
krakeláž barevné vrstvy, uvolněná malba
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před restaurováním - rasantní osvětlení
malba zvlněná silným pnutím klihu z přilepené záplaty zezadu; zbělené retuše a zakalený lak
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před restaurováním 
pastózně naneseny tmely na okraj obrazu i přes malbu; malba zkrakelovaná, zbělené retuše a laky

před restaurováním - razantní osvětlení
pastózně naneseny tmely na okraj obrazu i přes malbu; malba zvlněná silným pnutím klihu z přilepené záplaty zezadu
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před restaurováním 
pastózně naneseny tmely na okraj obrazu i přes malbu; místy malba odpadaná až na plátno

před restaurováním 
pastózně naneseny tmely na okraj obrazu i přes malbu; místy malba odpadaná až na plátno
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zkoušky snímání  přemalby a tmelu z okraje obrazu
k okraji rámu chybí  cca 2 cm plátna, poškozená malba podél okraje, drobné tmely v malbě
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snímání  přemalby a tmelu z okraje obrazu
k okraji rámu chybí  cca 2 cm plátna, poškozená malba podél okraje, drobné tmely v malbě

snímání  přemalby a tmelu z okraje obrazu
k okraji rámu chybí  cca 2 cm plátna, poškozená malba podél okraje, drobné tmely v malbě
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zkoušky snímání laku

zkoušky snímání laku
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snímání laku - UV luminiscence

snímání laku
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snímání pruhu plátna - zadní strana
nepravidelně nanesený silný klíh způsobil zkrabacení okraje obrazu

snímání pruhu plátna - zadní strana
nepravidelně nanesený silný klíh způsobil zkrabacení okraje obrazu
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po konsolidaci plátna, upevnění stripliningu - zadní strana

příprava konsolidace plátna
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po rentoaláži 
napnuto na nový vypínací rám, neromnoměrné okraje  zpevněné novým plátnem
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tmelení defektů

po rentoaláži 
napnuto na nový vypínací rám
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tmely podloženy retuší do barvy podkladu 

tmely podloženy retuší do barvy podkladu
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po restaurování

po restaurování
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po restaurování
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po restaurování - zadní strana


