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Hincz Gyula
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Váci Értéktár

Átvételi állapot:
A kubista jellegű festményen egy falusi tájkép látható, jobb oldalon magas oromzatú kék házakkal. A falut
egy folyócska szeli ketté. A kép alsó részében egy tehéncsorda gázol át a vízen. A művész szignója a
hátoldali képen található a jobb alsó sarokban, a vakkeret alatt.
A festmény egy vékony, sűrű szövésű vászonra készült, mindkét oldalon festett. A festékréteg rendkívül
pasztózus, több helyen nagyobb kipergés jelentkezett. Felső szélén egy 4cm-es ferde szakadás látszik. A
felülete szennyezett, a szélek mentén végig kipergett a festékréteg. A festmény egy keresztmerevítős, de
nem ékelhető vakkeretre lett felfeszítve. Hosszanti törések a festékrétegben arra utalnak, hogy a festményt
korábban feltekerve tárolták.
Restaurálás menete:
Tisztítás/Konzerválás: A tisztítás felületaktív tisztítószerrel történt. A festék-, és alapozóréteg kipergések
környékét a további leválások elkerülése miatt helyileg, ecseteléssel konzerváltam akrildiszperziós anyaggal
(Lascaux 4176). A vászonszakadást élberagasztásos módszerrel rögzítettem úgy, hogy a hátoldali
festményen is el lehessen tüntetni a szakadás nyomát, ha a későbbiekben szükség lenne erre.
A vásznat leszedtem vakkeretéről és a széleit vászon húzószéllel pótoltam. Szerencsére azonos méretű a
hátoldali festmény, így annak a széleire került az új húzószél, a festékréteget nem takarja. Új, ékelhető
vakrámára feszítettem a festményt.
Tömítés: Hagyományos tömítőmasszával (hegyikréta+zselatin+hármaskeverék) egészítettem ki a hiányokat.
Lakkozás/Retus: Mivel a festékréteg nagyon pasztózus és porózus, a vászon pedig igen kiszáradt, a
festményt lakkozás előtt Klucel MF (Hydroxypropylcellulose ) nevű anyaggal kentem át többször, amely a
vászon rugalmasságát és a festékréteg nedvszívó képességét is kedvezően befolyásolta.
A tömítések aláfestését aquarell festékkel készítettem és sellakkal szigeteltem.
Lakkbenzinben oldott dammárlakkal lakkoztam le a képet. A beilleszkedő retusokat olajfestékkel végeztem.
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