Hincz Gyula „Ismeretlen ábrázolás” című festményének
restaurálási dokumentációja

A festmény adatai:
Szerző:
A mű címe:
Mérete:
Technikája:
Hordozója:
ltsz:
Őrzési hely:

Hincz Gyula
Ismeretlen ábrázolás
104,5 x 145 cm
olajkép
vászon
2011.67.2 (Hátoldali kép: „Erdélyi táj” 2011.67.1)
Váci Értéktár

Átvételi állapot:
A festményen egy pasztellszínű tavaszi táj látható, szántással, virágzó fákkal. A háttérben egy tó, mögötte
dombok látszódnak. A kép jobb oldali részén egy alak áll a fák alatt, kettő a háttérben gyalogol.
A művész szignója a jobb alsó sarokban, a vakkeret alatt található.
A festmény egy vékony, sűrű szövésű vászonra készült, mindkét oldalon festett. Több helyen kisebb nagyobb kipergés jelentkezett a festékrétegben. Felső szélén egy 4cm-es ferde szakadás látszik. A felülete
enyhén szennyezett. A festmény egy keresztmerevítős, de nem ékelhető vakkeretre lett felfeszítve.
Hosszanti törések a festékrétegben arra utalnak, hogy a festményt korábban feltekerve tárolták.
Restaurálás menete:
A restaurálás hangsúlya a hátoldali festményen volt, ez kerül most kiállításra.
A szántóföldes tájon a következő műveleteket hajtottam végre:
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 mindkét festmény oldalán 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 a vászonpótlás a festékréteg széleit nem takarja, a későbbiekben megfordítható a
festmény. Új, ékelhető vakrámára feszítettem a festményt, amelynek a hátoldala kerül most kiállításra.

Budapest, 2012. március 28.

Zsiros Ágnes festőrestaurátor
Magyar Restaurátor Egyesület névjegyzékszám.: F1-398
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1. A festmény a régi, nem ékelhető vakkereten

2. Részletfelvétel a hosszanti festéktörésekről
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3. Részletfelvétel a foltozott szakadásról

4. Részletfelvétel a festékréteg kipergéseiről
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5. Az aláírás a festmény jobb szélén található (a vakkeret fedi)

6. Részletfelvétel a felragasztott húzószélről
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7. Totálfelvétel a húzószéllel ellátott festményről

8. Az új vakkeretre felfeszített festmény (jelenleg a hátoldali kép kerül kiállításra)
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