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I.

ÚDAJE O DÍLE

Název díla:

Hermes a Argus

Evidenční číslo:

inv. č. KE 1829, O 202, rejstř. č. 51838/37-42266

Autor:

Jan Černoch, narozený v Kroměříži (?) kolem roku 1640

Datování:

před 1669

Signatura:

nesignováno

Materiál a technika:

plátno / olejomalba

Předchozí opravy:

restaurováno v roce 1902 – V. Jasper

Rozměry:

102,5 x 126 cm (původní formát plátna v minulosti zmenšen)

Název objektu:

Arcibiskupský zámek Kroměříž (národní kulturní památka)

Umístění díla:

panelová galerie Malé jídelny (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

Jan Černoch namaloval pro biskupskou obrazárnu několik pláten s mytologickými náměty
(Vulkánova/Héfaistova dílna podle van Dycka, Venuše/Afrodíté a umírající Adonis – snad
vlastní kompozice, Satyr u sedláka). Patří k nim i obraz Hermes a Argus, který zobrazuje
scénu z mýtu o Jupiterovi a Íó z první knihy Ovidiových Metamorfóz. Ovidius popisuje, jak
nymfa Íó, dcera říčního boha Ínacha, okouzlila Jupitera/Dia, který, aby ji skryl před svou
manželkou Junó/Hérou, promění dívku v krásnou jalovičku. Žárlivá Junó si však vyžádá
kravičku jako dar a nechá ji hlídat stookým obrem Argem, který nikdy nespí. Jupiter ve snaze
Íó osvobodit pošle svého syna Merkura/Herma, aby Arga zabil. Merkurovi se podaří stookého
pastýře vyprávěním příběhů a hrou na flétnu uspat a usekne mu hlavu, avšak Íó je
osvobozena, až když Jupiter slíbí Junoně, že nymfa už nebude její sokyní.
Malba zachycuje okamžik, kdy Argos usíná. Merkur ještě hraje na šalmaj, pravou rukou se
však už chápe meče za sebou. Vlevo za rukou s mečem, jehož čepel je částečně zakryta
pláštěm, je jeden z Merkurových příznačných atributů, kaduceus – okřídlená hůl ovinutá
dvěma hady, která měla schopnost přivolat spánek. Vpravo za usínajícím Argem vidíme hlavu
krávy, tedy proměněné Íó.
Obraz provedený technikou olejomalby na plátně byl vytvořen volným malířským přednesem.
Výrazný rukopis v reliéfu barevných past je čitelný ještě dnes, i po jejich nešetrném sežehlení
při starší rentoaláži. Techniku vyspělé barokní malby zvládl autor s naprostou samozřejmostí.
Je to patrné především v uplatnění barevně tónovaného podkladu severoitalského typu
v koloritu inkarnátů zobrazených postav (viz stať X. Přílohy: Zpráva o materiálovém
průzkumu).

Jan (Jan Jiří) Černoch
malíř narozený v Kroměříži (?), v roce 1666 uváděn jako malířský učeň a pomocník malíře
Johanna Bapt. Spiesse, s nímž pracoval v Kroměříži a v císařské obrazárně ve Vídni na
kopiích pro biskupa Karla II. z Lichtenštejna, Po Spiessově odchodu na podzim 1666
nastoupil na jeho místo a v malování kopií pokračoval i po návratu z Vídně (1667)
v Kroměříži a Olomouci. Práce spočívající převážně v kopírování jiných ho však natolik
neuspokojovala, že v roce 1669 z biskupských služeb odešel a odjel do Itálie.1

1

Breitenbacher, Antonín, Dějiny arcibiskupské obrazárny v Kroměříži, část I, Kroměříž 1925, s. 24–25.

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. malířka 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 restauroval V. Jasper v roce 1902 a později i další restaurátoři. Detailnější záznamy
dokumentující předchozí restaurátorské zásahy nejsou dostupné.
Restaurátorský průzkum (15. 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, 15. 1. 2016.
Výsledky laboratorních analýz viz stať X. Přílohy.

Vyhodnocení / stav obrazu před restaurováním:
Malířské dílo je v havarijním stavu, silně znečištěno z líce i rubu (saze, prach, malířská
hlinka, exkrementy hmyzu a ptáků), ve spodní části napadeno plísní. Zjevná je ztráta
soudržnosti různorodých vrstev výstavby malby, v ploše stará otevřená krakeláž, praskliny,
hluboké trhliny, výpadky malby i tmelů s retušemi.
Obraz byl zmenšený a napnutý na novější slepý rám, vícekrát opravován a jednou celkově
restaurován. Původní lněné plátno bylo podlepeno klihoškrobovým lepem s příměsí
pryskyřice na nové lněné plátno, ale tato rentoaláž již není plně funkční. Originální plátno je
středně silné, ručně tkané, plátnová vazba, 10 x 10 nití / cm2, horizontálně sešité ze dvou částí
přibližně v horní třetině výšky formátu obrazu, šev je rušivě vystouplý. Plátno s malbou bylo
v minulosti ořezáno a původní formát zmenšen. Malba na okrajích byla zničena, výraznější je
úbytek originálu u spodního okraje, a to v neprospěch kompozice obrazu. Změna formátu
byla zřejmě vynucena umístěním obrazu v panelové galerii.
Při předešlé opravě došlo k podlepení obrazu novějším plátnem na škrobový maz, který byl
při uložení obrazu v nevhodných podmínkách infikován mikroorganizmy. Adhezivum
rentoaláže ve spodní polovině obrazové plochy později prorostlo myceliem plísně. U
materiálů obrazu napadených saprofágními houbami a plísněmi, zpravidla dochází k narušení
jejich struktury i vzájemné adheze jednotlivých vrstev malířské výstavby díla. Zároveň tyto
houby i plísně patří mezi nebezpečné alergeny. Přítomnost jejich spor a částí v ovzduší může
alergizovat pracovníky, kteří s takto napadeným materiálem přicházejí do styku a vyvolat
celou řadu lehčích i závažných zdravotních problémů. Dublovací lněné plátno je středně silné,
strojové, plátnová vazba, 10 x 12 nití / cm2. Toto jinak kvalitní plátno je z rubu infikováno
aktivními plísněmi, znečištěno sazemi a prachem.
Funkce starší rentoaláže je výrazně oslabena. I přes nažehlení na nové plátno je malba lokálně
opadaná a celoplošně uvolněná. Nejslabší je adheze částečně degradovaného podkladu malby
k původnímu plátnu. Prokázány byly snížení pružnosti oleje a saponifikace minia. Příčinou
ztráty pružnosti a přilnavosti jednotlivých vrstev malby je přirozená degradace pojiv, ale
z hlediska reálných klimatických podmínek v prostoru umístění díla, také nepříliš vhodný
výběr lepidla pro dublování novým plátnem. Pojivo barevných vrstev malby je nebezpečně

oslabené, zejména působením poměrně nepříznivých klimatických podmínek v Malé jídelně
Arcibiskupského zámku Kroměříž (časté kolísání teploty a relativní vlhkosti, kondenzace
vodních par na povrchu malby) a vlivem vysoce hygroskopického nestabilního škrobového
lepidla použitého při předchozím zákroku. Škrobové lepidlo vyvolalo v obraze změny napětí
a vedlo k druhotnému poškození malby. Reliéf malby byl při předešlé rentoaláži částečně
sežehlený. Do barevných vrstev byly vtlačeny zbytky starého laku i nečistoty. Nepřesně
modelované tmely výpadků malby přesahují okraje originálu. V ploše obrazu je velké
množství přemaleb, retuší a tmelů různého stáří, materiálu i výtvarné kvality. Četné retuše
jsou ztmavlé a barevně neodpovídají originálu.
Novější lakové vrstvy malby byly při předchozích opravách nerovnoměrně naneseny na
nedočištěný a poškozený originál. Celkově je lak silně ztmavlý a zažloutlý, na mnoha místech
se vyskytují aktivní mikroorganizmy, které již způsobily rozklad pojiv a silné zákaly rušivého
účinku.
Napínací klínový rám je zhotoven z měkkého dřeva, konstrukční spoje v rozích natupo. Nese
znaky po několikanásobném přepínání plátna, na povrchu spodní lišty identifikovány aktivní
plísně. Slepé klínové rámy této konstrukce jsou známy od 18. století (Slánský – Technika
malby I., 1953, Losos, 1992).

V.

NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ

Návrh postupu restaurování:
1. lokální upevnění uvolněné malby
2. sanace malby napadené plísní
3. vyrovnání největších deformací
4. napojení roztržených nití plátna v místech proražení
5. ochranný přelep líce obrazu
6. odepnutí z napínacího rámu
7. odstranění dublovacího plátna, snímání škrobového lepidla a nečistoty z rubu originálu
8. rentoaláž na nové plátno
9. čištění, oprava a konzervace napínacího rámu
10. sondážní průzkum
11. čištění líce obrazu, snímání poškozeného laku, rušivých přemaleb a zbytků lepidla
12. vypnutí na slepý napínací rám
13. konzervace originálu
14. tmelení
15. retuš
16. závěrečné lakování
17. průběžná fotodokumentace

VI.

PRŮBĚH RESTAUROVÁNÍ

Přednostně jsem provedl lokální fixaci uvolněné malby želatinou a sanaci materiálu
napadeného plísní nasycenými párami butanolu. Po odstranění papírové pásky z okrajů malby
i napínacího rámu a vyrovnání nejvýraznějších deformací povrchu malby následovalo
zajištění líce obrazu voskovým přelepem japonským hedvábným papírem. Proběhlo odepnutí
obrazu ze slepého rámu, mechanické čištění rubu dublovacího plátna a odstraňování
dublovacího plátna nalepeného škrobovým adhezivem. Lepidlo napadené plísní mělo nízkou
adhezi k novému plátnu, ale dobrou přilnavost k originálu, pro bezpečné a rychlé snímání
bylo nutné použít hydrofilní dezinfekční pastu, s účinkem změknutí klajstru a
s kontrolovaným pronikáním vlhkosti do struktury originálu. Následovalo mechanické i
chemické čištění rubu plátna. Odstranění nevhodných doplňků malby − některých tmelů a
nevhodných retuší. Postupné vyrovnávání nerovností povrchu obrazu. Nátěr rubu originálu
plátna penetrační směsí. Příprava nového dublovacího plátna pro rentoaláž.Vakuová rentoaláž
malby na plátně (- 0,5 bar, 65 ºC). Odstranění voskového přelepu z líce malby. Sondáž
čištění, ztenčování laku a odstranění nevhodných doplňků. Snímání nečistoty, ptačích a
hmyzích exkrementů, bronzových stříkanců a kapek, nejrušivějších přemaleb a nevhodných
retuší. Lak byl zeslabován chemicky, lokálně i mechanicky, v několika fázích. Síla
jednotlivých různě se prolínajících a poškozených lakových vrstev byla průběžně
kontrolována. Proběhlo odstranění křehkých hrubě modelovaných tmelů překrývajících
originál a zbytků papíru vžehleného do barvy při předchozí opravě. Postupné lokální
vyrovnávání starých deformací malby se silnou tvarovou pamětí, zejména vyrovnávání
vyvstalých okrajů kolem prasklin a trhlin (tepel. špachtle, vosko-pryskyřičná směs, silikonový
papír). Uvolňování střípků malby posunutých, otočených a vžehlených do reliéfu malby,
jejich sesazování a vlepování do prohlubin v místech výpadků malby. Snímání nevhodných
areverzibilních tmelů ultrazvukem, dočišťování povrchu malby. Odstranění novějších
doplňků v nízké výtvarné kvalitě − odkrytí poškozeného originálu pod přemalbami a
retušemi. Čištění, preventivní penetrace prostředkem proti plísni a konzervace napínacího
rámu. Formátování plátna, napínání obrazu na opravený klínový rám. Klínky zajištěny proti
vypadnutí. Začišťování okrajů plátna. Dočišťování povrchu malby. Příprava zásobního
roztoku laku. Konzervace originálu lakovou mezivrstvou. Tmelení v místech výpadků malby
s podkladem (emulzní tmel). Modelace tmelů. Rozsáhlá rekonstrukce poškozené malby
v pravém horním kvadrantu plochy obrazu, výtvarné scelení čárkovanou nápodobivou retuší
v lokálním tónu (akvarel Goya, quache Maimeri, volská žluč). Závěrečné lakování. Lazury
retuší (Maimeri restauro). Průběžná fotodokumentace. Závěrečná restaurátorská zpráva.

VII. FOTODOKUMENTACE

Titul – celek po restaurování
Fotodokumentace – 23 obrázků s popiskami

Hermes a Argus – obraz před restaurováním

Hermes a Argus – obraz v průběhu restaurování

Hermes a Argus – obraz po restaurování

Hermes a Argus – detail obrazu před restaurováním

Hermes a Argus – makrosnímek detailu obrazu před restaurováním

Hermes a Argus – makrosnímek detailu obrazu před restaurováním

Hermes a Argus – rentgenogram detailu obrazu před restaurováním

Hermes a Argus – rentgenogram detailu obrazu před restaurováním

Hermes a Argus – snímek detailu obrazu v UV luminiscenci

Hermes a Argus – detail obrazu před restaurováním

Hermes a Argus – makrosnímek detailu obrazu před restaurováním

Hermes a Argus – detail obrazu před restaurováním

Hermes a Argus – detail obrazu v průběhu restaurování

Hermes a Argus – makrosnímek detailu obrazu před restaurováním

Hermes a Argus – detail obrazu v průběhu restaurování

Hermes a Argus – makrosnímek sondáže snímání laku

Hermes a Argus – snímání obrazového laku

Hermes a Argus – makrosnímek retuše

Hermes a Argus – zadní strana obrazu před restaurováním

Hermes a Argus – makrosnímek detailu zadní strany obrazu před restaurováním

Hermes a Argus – plátno odepnuté z rámu v průběhu restaurování

Hermes a Argus – detail líce lišty napínacího rámu napadeného plísní

Hermes a Argus – zadní strana obrazu po restaurování

VIII. POUŽITÝ MATERIÁL
aceton
amylacetát
barvy akvarelové Goya
barvy Maimeri Restauro
benzin lakový
Beva 371
butylalkohol-N
cyklohexanol
damara
dartek
dowanol
dřevo smrkové
ethylacetát
ethylalkohol
Germacert
glycerol
hostaphan
isopropanol
mastix
mirelon
mýdlo benátské
papír japonský
papír silikonový
parafin
páska maskovací
pigmenty práškové
plátno lněné
plst
sangajol
shellsol
spojovací materiál
terpentýn rektifikovaný
toluen
voda destilovaná
vosk karnaubský
vosk mikrokrystalický
vosk včelí bělený
white spirit
Xylamon bezbarvý
xylen
želatina
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