R E S T A U R Á T O R S K Á
1. kraj, obec:
2. bližší určení místa:
3. inv. číslo:
4. obraz s námětem:

Z P R Á V A

lokalizace památky
Kroměříž
zámek, Arcibiskupké sbírky
KE 930, O 17

Arcibiskup Ferdinand Maria, hrabě Chotek
údaje o památce

1. autor:
2. sloh-datování:
3. materiál, technika:
4. rozměry:

Fridrich von Amerling
1835
olejomalba na plátně
220cm x 153cm

popis památky:

Dílo je dle zápisu paní Dočekalové v ohroženém stavu: "Plátno je na podrámu uvolněné a v celé ploše
deformované převážně v horizontálních vrapech. V rozích jsou deformace paprsčité. Malba těmito nerovnostmi rychle
chátrá – vytvářejí se různé druhy krakel, které jsou místy reliéfní, uvolňují se a odpadávají v drobných kouscích. Dříve
tmeleno a retušováno – matné plochy s retušemi. Horizontálně sešívané plátno asi v polovině formátu. Laková vrstva je
silně zažloutlá a povrchově znečištěná převážně hmyzem a místy i postříkána tekutinou."
Dle průzkumu ultrafialovými paprsky je jasnější nedávná historie díla. Je zřejmé, že dílo je
značně znečištěno a neobsahuje velké množství pozdějších zásahů. Malba je však po
letech velmi osleplá a původní barevný kolorit je deformován zhnědlým lakem a také
zalakovanou letitou špínou a množstvím mušinců. Postava hraběte je také pokálená
holubím trusem. Zásadním poškozením díla je prověšení plátěné podložky, vytvářející při
dolním okraji široké optické deformace.
Malba je signována a datována:

FrvAmerling,1835 na pravém okraji v zelené drapérii.

postup restaurování

V atelieru restaurátora po převozu díla z Kroměříže byla malba podrobena fotografické
dokumentaci všemi běžnými metodami. Průzkum malby byl veden s cílem především
poznat postupy vzniku díla. Byly pořízeny dva rentgenogramy, na jejich základě cílený
snímek v infračerveném spektru a snímky v neviditelném ultrafialovém spektru.
Vyhodnocení průzkumu probíhalo v souladu s potřebami vlastního restaurování.
Nejprve byla řešena konservace plátěné podložky, její vyčištění z rubové strany
a vyrovnání. Obraz dlouhodobě trpěl střídáním klimatických hodnot a proto je plátno
tolik prověšené. Plátěná podložka je v dosti dobře zachovaném stavu je stále autenticky
napnutá, pouze napínací rám byl dosti vyklínován. Na KD bylo rozhodnuto při
vyrovnávání plátna postupovat spíše pietně a bylo rozhodnuto nepodlepovat plátno a
zachovat rubovou stranu v původním stavu. Zachovat i původní napínací rám.
Plátno bylo sejmuto a na originální rám bylo napnuto nové plátno, prosycené voskovou
směsí, které zajistí neměnnost klimatických podmínek v nejbližším sousedství rubu
plátna. Obraz byl napnut přes nové plátno, aniž byl tepelně propojen. Nebude již
docházet k prověšování obrazu. Jedná se o zásah, preferující spíše konservativní, jemný
zásah, který je méně invazivní a pro dílo pietnější.
Sejmutí/ztenčení ztmavlé lakové vrstvy znamenalo velkou změnu tonality obrazu a velký
posun v dynamice barevnosti díla. Snímání povrchových nečistot a laků znamenalo

i odstranění ojedinělých starých retuší. Nové tmelení bylo provedeno klasickým tmelem
na křídové bázi. Celý obraz byl retušován akvarelovými a kvašovými barvami poté byl
nalakován. Některé retuše byly korigovány lakovými barvami Maimeri.
Lakování prokázalo, že vhodný čistě damarový lak prohloubí barevnost díla nejlepším
způsobem. Obrazu byla navrácena i barevná perspektiva i tonální kontrasty nyní dobře
podporují autorem malované vztahy mezi jednotlivými detaily scény. Restaurátorská
zpráva a fotografická dokumentace zaznamenala důležité postupy opravy.
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Průzkum neviditelnými paprsky byl veden s cílem poznat především postupy vzniku díla.
Pořízené RTG snímky přinesly zajímavé informace. Především hlava hraběte Chotka je
malována s velkou brilancí, virtuositou a lehkostí. Podoba je zachycena již ve spodních
vrstvách. Že jsou v díle pentimenti - autorské změny komposice - bylo vidět již při
počátku restaurování - křeslo bylo v původním rozvrhu monumentálnější, větší. To je
také vidět na rubové straně plátna. Další změnou, odhalenou neviditelnými RTG
paprsky, je posun levé ruky biskupa. Byla původně položena více ve středu komposice.
Průzkum UV paprsky dobře odhalily povrch malby, nanesení staršího laku, množství
mušinců a další drobná poškození. Během snímání povrchových nečistot a laků byl
průzkum UV paprsky dokumentován a některé snímky se objevují v přiložené
fotografické dokumentaci.
Rentgenogramy byly pořízeny z hlavních detailů scény. Především běloby (olovnatá
běloba) jsou tradičními nositelkami rentgenového obrazu. Proto se velmi dobře
prokreslila tvář hraběte, její napojení s pozadím, rukopisně uvolněná malba bílého
hermelínu, či přesná modelace bílé krajky. Malba je provedena bravurně. Na snímku se
také projevují technologické prvky, jako hustota jemného plátna (14 x 16nití/cm2) neb
podkladové vrstvy, které jsou především nositeli zobrazení plátěné vazby. Rentgenové
snímky předvedly vnitřní strukturu jednoduché výstavby obrazu a jsou přínosné při
dalším, budoucím průzkumu a znalectví Amerlingova díla, které je vzhledem ke známým
faktům ohledně vzniku díla dobrým srovnávacím materiálem.
použité materiály:

organická rozpouštědla: toluen, aceton, etylalkohol, isopropanol, terpentýnový olej,
lakový benzín, damara, šelak, klih, křída, akvarelové barvy, kvašové barvy, lakové barvy.
pokyny pro ná
ná sledné
sledné uskladně
uskladnění děl:

Olejomalba na plátně, provedená historickou technologií vyžaduje standardní uchování
galerijního typu. Dle doporučení mezinárodních institucí UNESCO, ICOM, apod. se pro
malbu na plátně doporučují stabilní klimatické podmínky: teplota 18 – 20oC, relativní vlhkost
55 – 60% a úroveň světelného zatížení do 150 luxů bez přítomnosti UV záření.
© Restaurátorská dokumentace jako dílo vědecké je chráněna ve smyslu zákona autorského
č. 89/1990 sb. v úplném znění. Právo k užití ve smyslu zákona o Památkové péči č. 20/1987
sb. v úplném znění má pouze objednatel a to po dohodě s autorem. Dokumentace obsahuje
dvě strany textu a 39 fotografií důležitých etap postupu prací. Digitální snímání díla se
v kontrastu liší od skutečnosti a i když snímky byly tištěny s korekcemi, někdy neodpovídají
zcela realitě.

jméno
jm no a adresa, podpis, datum:

Tomáš Berger, ak. mal., Hornomlýnská 1240, 148 00 Praha 4, 18. července 2016
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