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Setkání Jáchyma s Annou
KE 1006, O 275
Arcibiskupství olomoucké
Arcibiskupský zámek, Kroměříž, Česká republika
Václav Nosecký
1725
obraz 70 x 107 cm
olejomalba na plátně a dřevěném napínacím rámu
Peter Stirber, akad. mal. restaurátor,
Spojovací 137/3, Měšice 250 64
licence ministerstva kultury ČR čj. 6263/91

Popis obrazu
Citace z knihy:
Provenience: obraz byl velmi pravděpodobně získán přímo od malíře. Od konce 18.st.součást
panelové galerie Jídelního sálu.
Prameny: Seznam B-1925-XXVI/50.
Restaurováno: V roce 1985 K.Veselý.
Literatura: Breitenbacher 1927, s. 106-107., Breitenbacher-Dostál 1930, č.k. 275.
Obraz má dva pozoruhodné aspekty - kostýmování centrálních postav ve smyslu orientální
nádhery, jak ji pěstovali na svých epických líčeních holandští praerembrandtisté. Vycházeli v
mnohém z Adama Elsheimera a nejznámější z nich je asi Pieter Lastman (1583- 1633).
V českém malířství vrcholného baroka jsou takovéto reflexe řídké, nicméně objevuje se (
srov. Petr Brandl v centrální postavě obrazu "Josef a jeho bratři"). Druhým příznačným rysem
jsou ozvuky pražských malířů začátku 18.st. - Jáchym není nepodobný brandlovským starým
typům, hoch vlevo připomíná Halbaxe, muž vpravo Jana Rudolfa Byse. Námět, jako obvykle,
je určen líčením " Zlaté legendy".
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
Stav obrazu před restaurováním
Obraz je malován barokní technikou na červeném bolusovém podkladu, je součástí panelové
výzdoby jídelního sálu zámku. Plátno je lněné, poměrně silné.
Stav dochování díla dle popisu v restaurátorském záměru paní Dočekalové z roku 2014:
Restaurováno 1985. Barevná vrstva je uvolněná na povoleném plátně. Uvolněná malba,
odpadlé krakely, uvolněná křehká, reliéfní krakeláž, v nepravidelných lokalitách. Ztmavlé
silně zažloutlé laky, povrchové nečistoty. Na výšku zvětšené plátno. Horizontální šev je
výrazný. Rušivé prvky s defekty, rozsáhlé matné plochy. Rentoaláž na klihový lep.
V defektech bílý, asi olejový, nedostatečně savý podklad. Obraz je v havarijním stavu.
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, přemaleb a tmelů
- tmelení defektů
- retuš a závěrečný lak
Restaurátorský postup
Po průzkumu obrazu v UV luminiscenci bylo přistoupeno ke snímání laku směsí organických
rozpouštědel. Adheze obrazu je dostatečná, po konzultaci bylo proto rozhodnuto
ponechat stávající rentoaláž, případná výměna by byla pro malbu zbytečně invazivní.
Před započetím procesu vyrovnávání obrazové plochy bylo nutné ztenčit i nevyhovující
přemalby a tmely. Obraz byl z rubové strany lokálně napařován a přežehlen. Defekty v malbě
byly vytmeleny. Retuš byla provedena převážně akvarelovými barvami. Na závěr byl obraz
přelakován damarovým lakem s příměsí včelího vosku. Drobné revize retuší v místech
tmavých tónů byly provedeny pryskyřičnými barvami Maimeri.
Použité materiály
Rektifikovaný terpentýn, lakový benzin, izopropylalkohol, toluen, aceton, dimethylformamid,
akvarelové barvy, pryskyřičné restaurátorské barvy Maimeri, klih, plavená
křída, polymerovaný olej, damara, včelí vosk.
Doporučený režim
Obraz by neměl být vystavován prudkým změnám klimatických podmínek a uchováván při
teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 55%.

V Praze,10.8. 2016

Peter Stirber, ak.mal.
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