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A festmény adatai: 

Szerző:  Hincz Gyula 
A mű címe:  Ülő női akt 
Mérete:  150x120 cm 
Technikája:  olajfestmény 
Hordozója:  vászon 
ltsz.:   2010.118.1. 
Őrzési helye:  Váci Értéktár 
 
 

Átvételi állapot 

A kép egy kubista jellegű női aktot ábrázol, a festő ecsettel, hol vékonyabban, hol 

pasztózusabban alakította ki művét. A bal oldalon a háttérben az akt oldalnézeti vázlata 

látszódik. (1.kép) 

A festmény a többi művel együtt hosszú ideje vakkeret nélkül egymáson feküdt, az idők 

során bizonyára többször át lett fektetve más-más helyre, minek következtében a vászon, 

főleg a sarkoknál behullámosodott és meggyűrődött. (5.kép) Feltehetően többször össze is 

hajtották, esetleg a hajtásnál nyomás alá is kerülhetett, erről árulkodott egy markáns 

vízszintes hajtásnyom a festmény felső negyedében. (2., 4., 6. kép) 

A festmény sűrű szövésű vászonra készült, ezért a raktári körülmények ellenére jó 

megtartású, szakadások nem keletkeztek. A hátoldalon, a vászonszél aljánál beázásra utaló 

sötét folt látszik. (7.kép) 

Eredetileg a kép fel lehetett feszítve, erre utalnak a húzószél mentén a kisméretű szöglyukak. 

Több helyen látszódtak festékkipergések, amelyek részben karcolások, részben a vászon 

megtöréséből származhattak. 

A festményt enyhe piszokréteg borította, a lakkréteg bemattult, emiatt a színek elvesztették 

intenzitásukat. 

 

Restaurálás menete 

A festményt nagy mérete miatt a műterembe szállításakor hengerre tekertük. 

 

Tisztítás  

A festmény tisztítását felületaktív anyaggal végeztük, mely mind a szennyeződést, mind a 

vékony lakkréteget leoldotta a felületről. (7.-9.kép) 

A hátoldalát portalanítottuk. 



Vasalás 

A vászon hátoldalát nedvesítéssel, vasalással simítottuk ki, a gyűrődéseknél és a nagy 

hajtásnyomnál ezt a műveletet többször megismételve, préseléssel végeztük addig, amíg a 

vászon az eredeti sima felületét visszanyerte. Mivel a festő jó minőségű vásznat és főleg jó és 

elegendő kötőanyagú festékeket használt, a festőréteg elég rugalmasnak bizonyult ahhoz, 

hogy teljesen, roncsolás mentesen visszanyerje eredeti formáját. 

 

Felfeszítés, tömítés 

Ezután a festményt egy új, ékelhető vakkeretre feszítettük. A festékhiányokat, ahol a 

festékréteg az alapozóréteggel együtt kipergett fehér, krétás tömítőmasszával tömítettük ki. 

 

Lakkozás, esztétikai helyreállítás 

A festményt terpentinben oldott dammárgyantával lakkoztuk többször, mert a festmény 

nem egyenletes felülete (egyes helyeken vékonyabb, máshol pasztózusabb kiképzés) miatt a 

lakkréteg megtört, ezzel foltossá téve a felületet. A retusálást csökkentett olajtartalmú 

olajfestékkel végeztük. Száradás után védőlakkréteggel (Lefranc&Bourgeois) láttuk el.  

 

 

 

 



 

1. Átvételi állapot 

 

 

 

 

 



     

2. A vászon gyűrődései átvételkor                         3. Kész állapot 

 

 

4. A vízszintes, hosszú hajtásnyom közelről  

 



 

5. A kép bal felső sarkánál lévő gyűrődés hátulról 

 

 

6. A hajtásnyom hátoldala 



 

7. A beázás nyoma a vászon alsó peremén 

 

 

 

 

8. Tisztítás közben 



 

9. Tisztítás közben 

 

 

 

10. Tisztítás közben 

 



           

11. Átvételi állapot                                                         12. Tisztítás és tömítés után 

 

 

 

13. Kész állapot 



  14. Átvételi állapot 

 

  15.Tisztítás és tömítés után 
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17. Átvételi állapot 

 

 

18. Retusálás közben 
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