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Současný stav

       Kvalitní barokní obraz, který je inspirován římskou malbou, s dramatickou figurální 
scénou, kde hlavní postavy jakoby vystupovaly z formátu obrazu je malován barokní tech-
nikou. Ozvuky římské barokní techniky, akcentované barevnou výstavbou a světelným 
pojetím,  jsou znaky Schönfeldovy tvorby 50. a 60. let 17. století. V celé ploše je znatelný 
úbytek barevných vrstev a jsou patrné tmely v místech poškozené malby. Obraz byl v r. 
1895 V. Jasperem opravován, dále v roce  1940 byl obraz restaurován Františkem Petrem a 
v 60. letech 20. století F. S. Tvrdým a D. Blažkovou.
Plátno je středně jemné a je podlepeno novým plátnem za použití moučného lepu – kleistru 
Červený emulzní bolusový podklad je mělce zkrakelovaný.
Barevná vrstva je nanášená s bravurou v živé barevnosti. Bohužel jsou v temnějších par-
tiích obličejů postav v pozadí již původní barevné vrstvy ztracené a nahrazené jednoduch-
ou zkratkou v tmavých tónech při pozdějších opravách. V partii nebe se též po nevhodném 
čištění v minulosti projevuje tmavě hnědá podmalba, neboť barevná vrstva již chybí.
Laková vrstva je zdegradovaná, silná, pokrytá prachovými depozity, lak je ztma-
vlý až zhnědlý a znesnadňuje čitelnost obrazu.  Ztmavnutí malby způsobuje i stará 
klihopryskyřičná konsolidace, která je usazená v miskách krakel. Na obraze jsou patrné 
lokální přemalby v okolí tmelených míst a zvláště v dolní partii obrazu.
Napínací rám je časově shodný s poslední opravou a nevyžaduje výměnu.
 
Návrh na restaurování obrazu

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



Restaurátorský postup

      Po průzkumu obrazu v UV luminiscenci a zkouškách rozpustnosti bylo přistoupeno 
k šetrnému restaurátorskému zásahu v režimu nejnutnějšího zákroku. Započato bylo 
snímáním laku směsí organických rozpouštědel.  Protože adheze obrazu k novému plátnu 
je dostatečná a obraz je vyrovnaný, bylo po konzultaci rozhodnuto ponechat stávající 
rentoiláž, neboť by zásah byl pro malbu zbytečně invazivní. Postupně byly odstraněny i 
nevyhovující přemalby a tmely. Lokálně byly upevněny uvolněné šupiny barevné vrstvy 
roztokem Bevy 372.  Mechanicky skalpelem byly dočištěny zbytky staré klihopryskyřičné 
konsolidace a přelepového papíru z reliéfu past a hloubky misek krakel. 
Defekty v malbě byly vytmeleny světlým emulzním křídovým tmelem. Retuš byla prove-
dena akvarelovými barvami. Rozsáhlejší partie akvarelových retuší byly provedeny v malbě 
oblohy, kde byla tmavá vrstva podmalby přizpůsobena světlejšímu okolí. Na závěr byl obraz 
přelakován damarovým lakem s příměsí včelího vosku. Drobné revize retuší v místech tma-
vých 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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