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  CHRISTOFER PAUDISS (kopie) – FILOZOF SV. JERONÝM 

Majitel: Arcidiecezní muzeum v Kroměříži
Inv. č.: KE 970, O534
Autor: neznámý kopista
Časové určení: kolem 1750
Velikost: 93 x71 cm
Technika: olej na plátně

Současný stav

      Tato podřadnější kopie Paudissova obrazu byla snad namalována některým z malířů 
olomouckých biskupů, bližší informace o původu nejsou známy. 
Lněné plátno je tenké a jemně tkané. Obrazová plocha je mírně zvlněná, při okraji zdefor-
movaná. Plátno je velmi zkřehlé a na okrajích odtržené a části chybí.
Podklad je velmi slabý tmavě okrový, mělce zkrakelovaný  Plátno je podlepeno novým 
plátnem za použití moučného lepu – kleistru. 
Barevná vrstva je subtilní, bez pastózních nánosů a výrazného malířského rukopisu. Obraz 
byl v minulosti již opravován, jsou patrné tmely v místech poškozené malby. 
Laková vrstva je relativně silná, pokrytá prachovými depozity. Lak je ztmavlý až zežloutlý 
a zahaluje čitelnost obrazu, i přesto je patrná slabá kvalita malby. Na obraze jsou patrné 
lokální přemalby v okolí tmelených míst. Napínací rám je časově shodný s poslední opra-
vou, dolní lišta byla upravena -zmenšena, rám je však po úpravě použitelný  a nevyžaduje 
výměnu.

 
Návrh na restaurování obrazu

- optický průzkum
- průběžná fotodokumentace
- očištění zadní strany a ošetření proti plísni
- vyrovnání obrazové plochy, popřípadě konsolidace barevné vrstvy
- sejmutí starých laků,  přemaleb a tmelů
- tmelení defektů
- retuš a závěrečný lak

Restaurátorský postup

     Obraz byl sejmut s napínacího rámu, plátno bylo vlhčeno, vysoušeno a vyronáváno na 
nízkotlakém nažehlovacím stole. Po upravení napínacího rámu byl obraz pomocí stripů 
znovu napnut. .Po provedení zkoušek rozpustnosti se ukázalo, že malba je velmi citlivá, 
snadno se rozpouští a při snímání laků lze postupovat jen velmi opatrně. Směsí organ-
ických rozpouštědel byl snímán ztmavlý lak a postupně i nevyhovující přemalby. Tme-
lená místa byla upravena do vyhovující výšky. Na okrajích obrazu byla adheze posílena 
roztokem akrylátu Lascaux 498 20x. Mechanicky skalpelem byly odstraněny zbytky staré 
klihopryskyřičné konsolidace z hloubky misek krakel. Drobné defekty v malbě byly vytme-
leny emulzním křídovým tmelem. Retuš byla provedena akvarelovými barvami. Na závěr byl 
obraz přelakován damarovým lakem s příměsí včelího vosku. Drobné korektury retuší na 
lak byly provedeny pryskyřičnými barvami Maimeri.



Použité materiály

Lascaux 498 20x, rektifikovaný terpentýn, lakový benzin, izopropylalkohol, toluen, akvare-
lové barvy, pryskyřičné 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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Stav před restaurováním - detail 
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Sondy v lacích 
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Postupné snímání laku v UV luminiscenci
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Vyrovnávání na nízkotlakém stole
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