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I.

ÚDAJE O DÍLE

Název díla:

Philemon a Baucis

Evidenční číslo:

inv. č. KE 990, O 302, rejstř. č. 51838/37-42266

Autor:

neznámý kopista dle Johanna Carla Lotha

Datování:

1666 až 1667

Signatura:

nesignováno

Materiál a technika:

plátno / olejomalba

Předchozí opravy:

restaurováno v roce 1902 – V. Jasper

Rozměry:

181 x 232 cm

Název objektu:

Arcibiskupský zámek Kroměříž (národní kulturní památka)

Umístění díla:

panelová galerie Trůnního sálu (prohlídková trasa zámku)

Obec:

Kroměříž

Okres:

Kroměříž - město

Vlastník:

Arcibiskupství olomoucké

Investor:

Arcibiskupství olomoucké

Restaurátor:

akad. mal. Igor Fogaš

Začátek restaurování:
Ukončení restaurování:

listopad 2015
červen 2016

Podmínky stability
materiálu:

T : 18oC (± 2oC)
RH: 55 – 60%
Osvětlení: max. 150 lx (bez UV)

II.

POPIS A HISTORIE DÍLA

Obraz je kopií díla Johanna Carla Lotha (1632–1698) Jupiter a Merkur u Philemona a
Baucidy, vytvořeného mezi lety 1659 a 1662, uloženého v Uměleckohistorickém muzeu ve
Vídni.1 Patří do souboru kopií, které byly vytvořeny v letech 1666 až 1667 se souhlasem
císaře v císařské obrazárně ve Vídni pro biskupa Karla II. z Lichtenštejna.
Philemon a Baucis (řecky Filemon a Baukis) byli chudí, velmi staří manželé, kteří jako jediní
poskytli pohostinství poutníkům, odmítnutým v bohatších domech. Při večeři se ukázalo, že
pocestnými jsou Jupiter a Merkur (Zeus a Hermes), kteří se dali poznat poté, co zázračně
naplnili prázdný džbán vínem a zabránili Baucidě zabít pro ně jedinou husu, kterou stařečci
měli. Bohové potrestali lakomé sousedy tím, že celou krajinu zaplavili vodou až k chatrči
Baucidy a Philemona, kterou proměnili v chrám a z nich udělali kněží nové svatyně. Další
odměnou bylo splnění přání manželů, aby zemřeli současně a žádný z nich nemusel oplakávat
svého druha. Když nadešel jejich čas, oba se proměnili ve stromy – Baucis v lípu a Philemon
v dub, jejichž větve se vzájemně dotýkaly, takže zůstali spolu i po smrti.
Malba představuje scénu po uvítání hostů: Jupiter odpočívá u stolu s pohárem v ruce, Merkur
sedící proti němu v živé gestikulaci něco vypráví. K dvojici přistupuje Philemon se džbánem
a vlevo za ním se snaží Baucis chytit unikající husu, aby ji pocestným připravila k večeři.

1

Johann Carl Loth (1632 Mnichov – 1698 Benátky), Jupiter a Merkur u Philemona a Baucidy, 1659–1662,
olej, plátno, 178×232,5 cm, Kunsthistorisches Museum Wien, inv. č. Gemäldegalerie, 109 (provenience: sbírka
arcivévody Leopolda Viléma). Viz: https://www.khm.at/erfahren/forschung/objektdb/liste/
.

III.

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR

Rehabilitovat kvalitu malby a zajistit stabilitu materiálu díla v maximální možné míře v rámci
projektu OBNOVA VYBRANÝCH OBRAZŮ A NÁBYTKU ARCIBISKUPSKÉHO ZÁMKU
V KROMĚŘÍŽI. Zvážit míru a rozsah odstranění pozdějších doplňků a obnovit výtvarnou
integritu díla.
Restaurátorský záměr pro vydání rozhodnutí Magistrátu města Olomouce o realizaci
komplexního restaurování díla vypracovala Akad. mal. Marie Dočekalová v roce 2014.
Obraz je v havarijním stavu. Restaurátorský zásah má přispět ke zlepšení technického stavu
a estetického působení malířské části kulturní památky.

IV.

RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM DÍLA

Předchozí restaurátorské zásahy:
Restaurátorský záměr Akad. mal. Marie Dočekalové a zadávací dokumentace restaurátorské
realizace stručně zmiňují předchozí komplexní restaurování díla, včetně provedení rentoaláže.
Obraz údajně restauroval V. Jasper v roce 1902 a později další. Detailnější záznamy
dokumentující předchozí restaurátorské zásahy nejsou dostupné.
Restaurátorský průzkum (17. 1. 2016 – 15. 4. 2016):
Proveden byl průzkum makroskopický, mikroskopický, CCD-kamerou v IR a UV záření,
RTG. Odebrané vzorky díla byly zkoumány mikroanalyticky, s využitím IČ spektroskopie,
práškové RTG difrakce a mikrodifrakce.
Odběr vzorků pro technickou analýzu malby: Igor Fogaš, ateliér v Brně, 17. 1. 2016.
Výsledky laboratorních analýz viz stať X. Přílohy.

Vyhodnocení / stav obrazu před restaurováním:

Obraz je velmi silně znečištěn z líce i rubu (saze, prach, bílý malířský nátěr, exkrementy
hmyzu a ptáků). Soudržnost různorodých vrstev výstavby malby je oslabená, v ploše stará
krakeláž, praskliny, výpadky. Obraz byl v minulosti vícekrát opravován. Při celkovém
restaurování bylo původní plátno (lněné, středně silné, ručně tkané, plátnová vazba, 9 x 11 nití
/ cm2, horizontální šev) podlepeno klihoškrobovým lepem na kvalitní plátno (9 x 13 nití /
cm2). Tato starší rentoaláž je doposud funkční, přesto je malba popraskaná a celkově zkřehlá,
lokálně uvolněná a opadaná. Patrné jsou četné defekty malby i nevhodné doplňky. Do
barevných vrstev byly vtlačeny zbytky starého laku a nečistoty z předcházejícího čištění.
Původní reliéf vysokých past byl poškozen, hrubě modelované tmely přesahují okraje
originálu, podobně, jako některé retuše v barevně posunutém tónu. Původní barevné lazury
z větší části chybí, pravděpodobně byly odstraněny s poškozeným lakem při neodborném
čištění malby. Sekundární lakové vrstvy jsou ztmavlé a zakalené, naneseny byly velmi
nerovnoměrně. Příčinou ztráty pružnosti a přilnavosti jednotlivých vrstev malby je degradace
pojiv, ve velké míře způsobena negativním účinkem problematického mikroklimatu v
Trůnním sále Arcibiskupského zámku Kroměříž. V určitém delším časovém období musela
být relativní vlhkost vzduchu v prostoru umístění obrazu velmi vysoká (nad 70 %), což
prokazují barevné skvrny na rubu plátna − stopy po intenzivní činnosti, dnes již neaktivních
mikroorganizmů.
Napínací klínový rám je zhotoven z měkkého dřeva, konstrukční spoje v rozích natupo. Rám
je funkční, chybí jeden klínek a lišty mají několik prasklin.
Boční výplně obrazové plochy v táflování obrazové galerie nemají vhodnou barevnou úpravu
ani konstrukční prvky.

V.

NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ

Návrh postupu restaurování:
1. lokální upevnění uvolněné malby
2. ověření aktivity mikroorganizmů, preventivní ošetření proti plísni
3. ověření funkčnosti rentoaláže, případně snímání dublovacího plátna, škrobového lepidla a
nečistoty z rubu originálu
4. čištění, oprava a konzervace napínacího rámu
5. sondážní průzkum
6. čištění líce obrazu, snímání poškozeného laku, rušivých přemaleb a retuší
7. konzervace originálu
8. tmelení
9. retuš
10. závěrečné lakování
11. úprava výplní do formátu rámu v táflování panelové galerie Trůnního sálu
12. průběžná fotodokumentace

VI.

PRŮBĚH RESTAUROVÁNÍ

Prioritou zákroku byla lokální fixace uvolněné malby a ověření nebezpečnosti plísně. Test
aktivity plísně přinesl negativní výsledek. Následovalo odstranění papírové pásky z okrajů
malby i napínacího rámu, mechanické a chemické čištění rubu plátna i rámu. Odstraněny
rovněž byly hrubě modelované tmely a retuše na laku. Výraznější nerovnosti povrchu malby
byly korigovány, z rubu bylo plátno vakuově penetrováno konsolidantem a po stabilizaci
konzervováno. Dále proběhly sondáž čištění, ztenčování laku a odstranění nevhodných
doplňků. Snímání nečistoty, degradovaných vrstev laku, nevhodných přemaleb a retuší.
Začišťování okrajů. Dočišťování povrchu malby. Lak byl zeslabován postupně v několika
fázích. Síla jednotlivých různě se prolínajících a poškozených lakových vrstev byla průběžně
kontrolována v UV luminiscenci. Opakovaně musely být vyrovnávány staré deformace malby
se silnou tvarovou pamětí (tepelná špachtle, voskopryskyřičná směs, silikonový papír).
Konzervace originálu lakovou mezivrstvou. Tmelení v místech výpadků malby s podkladem
(emulzní tmel). Modelace a izolace tmelů. Výtvarné scelení čárkovanou nápodobivou retuší
v lokálním tónu (akvarel Goya, quache Maimeri, volská žluč). Závěrečné lakování. Lazury
retuší (Maimeri restauro).
Boční výplně chybějícího obrazového formátu v táflování panelové galerie Trůnního sálu
byly povrchově upraveny a doplněny novými konstrukčními a instalačními prvky.

VII. FOTODOKUMENTACE

Titul – celek po restaurování
Fotodokumentace – 17 obrázků s popiskami

Philemon a Baucis – obraz před restaurováním

Philemon a Baucis – snímek celku v UV luminiscenci

Philemon a Baucis – obraz v průběhu restaurování

Philemon a Baucis – obraz v průběhu restaurování

Philemon a Baucis – obraz po restaurování

Philemon a Baucis – detail obrazu před restaurováním

Philemon a Baucis – RTG snímek detailu obrazu před restaurováním

Philemon a Baucis – detail obrazu před restaurováním

Philemon a Baucis – detail obrazu před restaurováním

Philemon a Baucis – detail sondáže snímání přemaleb

Philemon a Baucis – detail snímání ztmavlého laku

Philemon a Baucis – detail obrazu v průběhu snímání laku

Philemon a Baucis – detail obrazu v průběhu tmelení

Philemon a Baucis – výřez obrazu v průběhu tmelení

Philemon a Baucis – detail obrazu během retuše

Philemon a Baucis – zadní strana obrazu před restaurováním

Philemon a Baucis – detail zadní strany plátna před restaurováním

Philemon a Baucis – zadní strana obrazu po restaurování

Philemon a Baucis – detail zadní strany obrazu po restaurování

VIII. POUŽITÝ MATERIÁL
aceton
barvy akvarelové Goya
barvy Maimeri Restauro
barvy Charbonnel Restoration
barvy olejové Lefranc
benzin lakový
butanol
Beva 371
damara
dartek
dowanol
dřevo smrkové
ethylacetát
ethylalkohol
Germacert
hostaphan
isopropanol
mastix
mýdlo benátské
papír japonský
papír silikonový
parafin
páska maskovací
pigmenty práškové
plátno lněné
spojovací materiál
terpentýn rektifikovaný
toluen
voda destilovaná
vosk karnaubský
vosk mikrokrystalický
vosk včelí bělený
white spirit
Xylamon bezbarvý
xylen
želatina
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