Hincz Gyula Erdélyi táj című festményének
restaurálási dokumentációja
A festmény adatai:
Szerző:
Hincz Gyula
A mű címe: Erdélyi táj
Mérete:
110x134cm
Technikája: olajfestmény
Hordozója: vászon
ltsz.:
2011.61.1.
Őrzési helye: Váci Értéktár

Átvételi állapot:
A festmény a többi művel együtt hosszú ideje vakkeret nélkül egymáson feküdt a
raktárban, ennek következtében a vászon sarkai behajoltak, felgyűrődtek, és a bal felső
széle függőlegesen 15cm-en beszakadt. A kép sűrű szövésű zsákvászonra készült több
rétegben, hátoldalán, a jobb saroknál beázásra utaló sötét folt, kék porfesték nyom, sőt
benyomódva egy kisebb üvegszilánk látható. (2.kép) A kép szélei mentén szöglyukak
sorakoznak, melyek egy korábbi felfeszített állapotra utalnak. A felső, és alsó húzószél
keskeny, és hiányos.
A kép felülete erősen szennyezett, a festékréteg a tárolás következtében a súrlódás,
dörzsölődés hatására bemattult, töredezett. (1.kép) A festményt korábban feltekerhették,
melynek következtében a vastag festékréteg függőleges irányban megtört. A törések
mentén a festés meglazult, kipergett feltárva az alatta lévő kép színeit. (3.,4.kép) Az alsó
rétegek vékonyan festettek, így a kép deformálódása ellenére jól kötődik a vászonhoz, és
a vastag festékréteggel nem tört meg. A legalsó aranyokker, és világoszöld festésre, egy
szürkésfehér alapozóréteg került, majd erre készült a végleges mű. A festő hol ecsettel,
hol spaklival hordta fel a felületre a festéket, és alakította, fejlesztette ki a végleges képet.
(6.kép)
A festmény jobb alsó sarkában, közvetlenül a festékrétegre golyóstollal egy korábbi leltári
szám került. (7.kép)
Restaurálás menete:
Tisztítás: A festmény tisztítását felületaktív anyaggal végeztem, mely mind a barnás
szennyeződést, mind a vékony lakkréteget leoldotta a felületről. (8.,9.kép) Az apró
viaszcseppeket szárazon, szikével pattintottem el. A hátoldalt portalanítottem, és
eltávolítottem a hátuljára tapadt ultramarinkék porfestéket, illetve az üvegdarabkát.
Konzerválás, a hordozó megerősítése, feszítése: A festékréteg erős töredezettsége,
pergése miatt előzetes helyi konzerválás volt indokolt, melyet Lascaux (4176) vízes
diszperzió oldattal elölről ecseteléssel, óvatos vasalással, préseléssel végeztem.
A megkötés után a hátoldal nedvesítése, vasalása, préselése következett, hogy az erős
vászongyűrődések mérséklődjenek, kisimuljanak. (10.kép)
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A húzószélek megerősítésére, és a hosszanti szakadásra poliészter szövetet ragasztottam,
így biztonságosan fel lehetett feszíteni a képet az új vakkeretére. (11.kép) A jól kiékelt,
kifeszült festmény előoldalát Beva 371 (akrilműgyanta) konzerváló anyag híg oldatával
átkentem. Másnap a vakkeretről leemelve a képet, a hátoldalt is Beva-val átitattam.
Melegítve, ecsettel hordtam fel a feloldott műgyantát. Száradása után vákuumasztalra
helyeztem a festményt képoldallal felfelé, hogy az erős repedések mérséklődjenek, de a
pasztozitása a képnek ne vesszen el.
A festményt véglegesen, új, keresztmerevítővel ellátott vakkeretre feszítettem. A
képoldalon visszamaradt konzerváló anyagot lakkbenzinnel letöröltem.
Tömítés: A festékhiányokat fehér, krétás tömítőmasszával kitömítettem, majd akril, és
akvarell alapú festékkel aláfestettem. (14.kép)
Lakkozás, esztétikai helyreállítás: A festményt terpentinben oldott dammárgyantával
lakkoztam többször, mert a festmény nem egyenletes felülete (egyes helyeken sima,
máshol durvább kiképzés) miatt a lakkréteg megtört, ezzel foltossá téve a felületet. Majd
csökkentett olajtartalmú olajfestékkel kiretusáltam a festményt. Száradás után
védőlakkréteggel (Talens) láttam el.
2012. március 28.
Zsiros Ágnes
festőrestaurátor művész
Magyar Restaurátor Egyesület (névjegyzékszám: F1 398)
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1. Átvételi állapot

2. Átvételi állapot, hátoldal
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3-5.

Átvételi állapot, részletek
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6. Részlet a vastagon felhordott festésről

7. A jobb alsó sarokban a festésre felírt régi leltárszám
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8-9. Tisztítóablakok
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10. A hátoldal préselése, a vákuumasztalon történő kisütés előtt

11. A húzószélek megerősítése, és a szakadás megragasztása
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12-13. A festmény részlete tömített, és kész állapotban
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14. Tömített állapot

15. Kész állapot
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