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Název díla: „CORIOLANUS PŘED ŘÍMEM“

nventární číslo: KE 2316, O 382 
  (na zadní straně napínacího rámu na papírovém lístku černou tuší perem: 256

Majitel: Arcibiskupství olomoucké 

Umístění: Arcibiskupský zámek, Kroměříž, Česká republika

Autor: neznámý, nesignováno, kopie podle Filippo Abbiati

Doba vzniku: kopie z roku 1667 nebo po roce 1667 

Rozměry: obraz  240 x 187 cm 

Technika: olejomalba na plátně a dřevěném napínacím rámu 

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

Provenience: originál byl namalován podle údajně svého tvůrce Filippa Abbiatiho před 12. břesnem 
1667, jak uvedeno v jeho dopisu biskupu Karlovi z Lichtensteinui-Castelcorna k zásilce nových obrazů z 
Vídně do Kroměříže
Prameny: Seznam B1925-I/6 (Martio Coriolano che alli pregi della madrte libera la citta di Roma di tanti 
anni di guera); Seznam B 1925-XXVI/257 (F. Abbiati)
Restaurováno: bez výraznějšího restaurátorského zásahu
Literatura: Breitenbacher 1925,s. 26 (F. Abbiati); Breitenbacher-Dostál 1930, č.k. 382
 (F. Abbiati).

Originál byl namalován podle údajně svého tvůrce Filippa Abbiatiho před 12. břesnem 1667, jak uvedeno 
v jeho dopisu biskupu Karlovi z Lichtensteinui-Castelcorna k zásilce nových obrazů z Vídně do Kromě-
říže. Přestože chybějí údaje o dalších osudech originálu, podle malířské úrovně provedení se dá poměrně 
přesvědčivě soudit, že stejně jako Apollon a Pan je i Coriolanus před Římem kopií podle nedochovaného 
originálu.
Rukopisné a koloristické provedení nyní kroměřížského obrazu je na nesrovnatelně nižší úrovni než pro-
jev Filippa Abbiatiho na nepochybných dílech. V úvaze o nepůvodnosti plátna nenacházíme tentokrát 
oporu v úsudku.A. Breitenbachera, přesto však lze dospět podobně jako u Apollona a Pana k názoru, že 
kroměřížské plátno je kopií podole Abbiatiho originálu. Rozsáhlá kopistická činnost, iniciovaná bisku-
pem Karlem, poskytuje reálnou možnost, že obraz je kopií podle původního díla, dodaného malířem z 
Vídně. V letech 1666-1667 vznikaly pod Abbiatiho dohledem také kopie podle jeho vlastních děl a velko-
rysá kompozie a monumentalita svědčí pro Abbiatiho jako autora koncepce. Opět je nejpravděpodobnější, 
že kroměřížské plátno bylo namalováno v době Abbiatiho biskupské služby, neboť není doloženo, že by 
biskup měl zájem na kopiích podle Abbiatiho maleb, aniž k jejich vzniku dal podnět sám malíř.  
Livius (II, 40) a Plútarchos (XII, 34-36) vyprávějí historii římského patricie a vojevůdce Coriolána. Gnae-
us Marcius Coriolanus se vyznamenal v bojích proti Etruskům a Volskům. Příjmení údajně získal podle 
Corioli, hlavního města Volsků jihovýchodně od Říma, které roku 493 př. Kr. dobyl. Byl odpůrcem moci 
římských tribunů a byl za svou aktivitu odsouzen do vyhnanství. Kmen Volsků pak pohnul k boji proti 
Římu  a jako jejich vojevůdce město s Volsky oblehl. Římský senát se s ním chtěl dohodnout, ale poselstva 
vyslaná do jeho tábora neuspěla. Obměkčily jej teprve římské matrony, které vedla jeho žena Volumnia 
(někdy uváděno jméno Vergilia), doprovázená dvěma jeho malými syny, a jeho matka Veturia (jindy na-
zývaná Volumnia), která na kroměřížském obrazu klečí před Coriolanem. Vojevůdce Řím ušetřil a odtáhl 
od města. Byl pak podle některých zpráv zabit Volsky, podle jiných dožil ve vyhnanství.
Hrubá a suchá malířská technika je v přímém kontrastu s monumentálním rozvrhem a kvalitou kompozice 
typu velké historické malby. Kresba docela dobře zvládá celek, ale selhává na detailech, například na ztra-
ceném profilu Coriolanovy matky. Malá míra barevného souladu, zhoršená ještě dnešním průsvitem tma-
vého červenohnědého podkladu pod zeslabenou konzistencí barevných vrstev, koresponduje s neobratně 
a mechanicky provedenými draperiemi. Zkoumání opět vede k závěru, že kroměřížské plátno je kopií.
                       L.D.

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
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Stav obrazu před restaurováním
  
Malba byla pod vrstvou nečistot a zakalených laků. Některé partie byly zcela nečitelné. Došlo pravděpo-
dobně ke způhlednění některých barev, jiné lazury ve stínech se naopak zakalily a zbělely. V minulosti byl 
obraz  opravovaný. Pravděpodobně při poslední opravě došlo k dublování obrazu na nové lněné plátno. 
Kleisterový lep byl soudržný. Okraje plátna i s dublovacím byly podél napínacího rámu zaříznuté a za-
čištěné papírovou lepenkou, která se na mnoha místech uvolňovala. Na obraze je uprostřed  podélný šev, 
který se mírně uplatňoval v bočním osvětlení. Podél švu byly vystouplé tmely a ztmavlé retuše. V pravé 
dolní části byl v malbě velký tmel podél okraje obrazu. Tmel měl nevhodnou strukturu, rozpraskaný do 
velkých krakel a byl oproti malbě propadlý. Podél všech okrajů byly přemalby, které zakrývaly množství 
tmelů. Barevná vrstva byla soudržná, pouze místy byly některé krakely uvolněné. 

Laboratorní průzkum

Byl odebrán jeden mikrovzorek pro analýzu pigmentů a stratigrafický průzkum. Vzorek byl odebrán z de-
fektu v modré vrstvě v okraji nebe. Obraz je vystavěn na červeném bolusovém podkladu. Barevná vrstva 
se skládala ze dvou vrstvev. Modrá vrstva je pigmentovaná modrým smaltem, olovnatou bělobou a malým 
množstvím země zelené (zelené zrno) a železité červeně. Na povrchu jsou znatelné povrchové nečistoty.
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.
Soudržnost plátna obrazu a dublovacího plátna byla dobrá, barevná vrstva byla lokálně upevněna, proto 
nebylo zapotřebí snímat obraz ze spodního rámu. Klínovací rám byl kvalitní a vyhovující. Zadní strana 
plátna byla zbavena povrchových nečistot. Plátno bylo ošetřeno preventivním prostředkem proti biolo-
gickému napadení Pulvispray.
Zkoušky rozpustnosti laků a přemaleb byly prováděny v jednotlivých barevných partiích. Nejprve byly 
snímány nečistoty z lakové vrstvy emulzí benátského mýdla zamývanou lakovým benzínem. Laková vrs-
tva byla ztenčována směsí organických rozpouštědel. Při snímání přemaleb bylo zjištěno, že malba byla v 
minulosti poškozena snímáním razantními rozpouštědly. Ve stínech místy chybí barevná vrstva a lazury. 
Mnohem více se proto nyní uplatňuje barevnost bolusového podkladu. Zakalené partie se nepodařilo zči-
telnit - v minulosti došlo k trvalým změnám v barevné vrstvě. 
Tmely přesahující přes malbu byly opatrně snímány za pomoci páry a organických rozpouštědel. Velký 
tmel v pravém dolním okraji zakrýval chybějící plátno obrazu podél rámu. Při sejmutí tmelu bylo zjiště-
no, že zde chybí plátěná podložka obrazu. Na dublovací plátno bylo vsazeno přesně podle okrajů defektu 
nové plátno, které bylo přižehleno k dublovacímu plátnu pomocí BEVA folie.
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 nala-
kován stříkáním damarovým lakem s přidáním malého množství včelího vosku.
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Použité materiály pro restaurátorské práce

snímání povrchových nečistot – emulze benátského mýdla a rekt. terpentýnu, lakový benzín
snímání zakalených laků – směs organických rozpouštědel – toluen, isopropanol, aceton
snímání retuší a přemaleb - směs org. rozpouštědel – toluen, aceton, isopropanol, benzylalkohol,
            gel - carbopol, TEA, aceton, ethanol
snímání tmelu - parový skalpel, směs organických rozpouštědel – toluen, isopropanol, aceton
výplně defektů – lněné plátno stejné struktury jako originál, lněné nítě, polyamidový prášek
lokálníé konsolidace barevné vrstvy –kožní klíh, termošpachtle
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 zadní strany plátna - preventivní prostředek proti biologickému napadení   
           Pulvispray

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, Ph.D, akad. mal., restaurátorka
       U Laboratoře 4/565, Praha 6, 162 00
       tel.: 737 915 777
       e-mail: marketa.pavlikova@centrum.cz
       www.restauratorky.cz
       č. licence MK 9216/92
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před restaurováním 
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před restaurováním - snímek v UV luminiscenci
retuše na silném nerovnoměrném laku
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před restaurováním - snímek v UV luminiscenci

před restaurováním 
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před restaurováním - snímek v UV luminiscenci

před restaurováním 
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před restaurováním - boční osvětlení
uvolněná barevná vrstva, vystouplý šev v plátně
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před restaurováním - snímek v UV luminiscenci
retuše podél švu
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před restaurováním 
uvolněná barevná vrstva, vystouplý šev v plátně
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před restaurováním - snímek v UV luminiscenci
retuše podél švu 
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snímání ztmavlých laků a retuší
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snímání ztmavlých laků a retuší
tmely zakrývají místy původní malbu
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po sejmutí ztmavlých laků a retuší
zakalené partie
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po snímání ztmavlých laků a retuší
snímání tmelů zakrývajích místy původní malbu



listopad 2015 - červenec 2016

Fillipo Abbiati - kopie                                                  CORIOLANUS PŘED ŘÍMEM

po sejmutí laků
ztmavlé retuše podél švu
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po sejmutí laků
ztmavlé retuše podél švu
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další fáze snímání zbytků starého ztmavlého laku

další fáze snímání zbytků starého ztmavlého laku
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postup při doplnění chybějícího plátna 
sejmutí starého tmelu   přiložení BEVA folie         vsazení a přižehlení nového pltna
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tmelení defektů
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tmelení defektů
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po restaurování
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po restaurování - detail - lidé tábořící pod hradbami

po restaurování - detail - město za hradbami
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po restaurování
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po restaurování
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po restaurování
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po restaurování - zadní strana
ponechané dublovací plátno z předchozí opravy


