Hincz Gyula „Leányka” című festményének restaurálási
dokumentációja

2011

Készítette:
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A festmény adatai:
Szerző:
Hincz Gyula
A mű címe: Leányka
Mérete:
60 x60 cm
Technikája: vegyes technika (tempera, olaj)
Hordozója: vászon
Ltsz.:
2010.128.1.
Őrzési helye: Váci Értéktár

Átvételi állapot:
A kétoldalas 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 több helyen megtört, behullámosodott és meggyűrődött, az alapozó és festékréteg
megkarcolódott, kipergett. (1.kép)
A Hátoldal:
A vászon mindkét oldala festett, azaz a női portré egy nagyobb, ornamentális festést
tartalmazó vászon darabjának hátoldalára készült. (3.kép) Ezt a virágmintás díszítményt a
művész egy ezüst alapra festette, feltehetően olajfestékkel. A művészi értékét már maga
Hincz Gyula is alá rendelte az előoldalnak, amikor festővásznat készített belőle női
portréjának. Az enyhén piszkos festékréteg az ezüst alappal együtt számtalan helyen
kipergett, karcolások láthatóak rajta.
Az Előoldal:
A festmény egy kubista jellegű női portrét ábrázol, különböző jelképekkel díszítve. A festés
technikája vegyes. A törékeny, helyenként vastagabb krétás alapozásra vékony réteg
rózsaszínes temperafestés került háttérként. Az alakot fekete olajfestékkel körvonalazta a
festő, a kidolgozást azonban már piros, sárga, szürke és rózsaszínes temperával, valamint
fehér olajfestékkel végezte. A különböző összetételű, egyik kazein, gumiarábikum vizes
oldata, a másik olajbázisú festéket Hincz Gyula természetesen nem keverte, hanem külön
festette fel a vászonra.
Az arcot fehér olaj alapon fekete olajfestékkel képezte ki, ennek megfelelően ott a festék
jobb megtartású. Sajnos a későbbiek során a hölgy orra mentén a vásznat késsel
körbevágták, átszakítva mindkét szemét egészen a homlokáig. A vágás mentén a vászon
szálak kirojtozódtak és a festékrétek megsérült, kipergett. (12.kép)
Eredetileg a kép fel lehetett feszítve egy vakrámára, erre utalnak a húzószél mentén a
szöglyukak. A vászon szélei részben hiányosak, több helyen a szögek kiszakították.
Az arc fölött beázásra utaló foltosodás látszott.

Az egész festményre jellemzőek voltak a kötőanyagban érzékeny temperafestésben történt
számtalan elkenések, karcolások, és a vászon megtöréséből és mozgatásából eredő
kipergések.
Az alak jobb vállánál egy kisebb helyen a vászon kiszakadt, a festék kipergett.
A festmény mindkét képmezőjében, középen, függőleges fekete festéklecsorgás volt látható.

Restaurálás menete
Tisztítás és konzerválás
A festékréteg roppant érzékenyen reagált bármilyen összetételű tisztítószerre. Végül
Kluceles vattával, óvatosan átitattuk a festményt, amely során némi piszokréteg maradt a
vattán, a kép tisztább lett, és a beázás nyoma is eltűnt. (4.kép) A Klucel EM egy hidroxi-propil
cellulóz alapú tisztító és konzerváló hatású anyag, amelyet a papírrestaurálásban,
vízfestményekhez, grafikákhoz használnak. A még nedves képet hátulról simára vasaltuk,
amely során a festékkipergések szélei, valamint a fellazult festékszemcsék a helyükön
rögzültek, nemcsak a portré oldalán, hanem a hátoldalon is.
Foltozás
Az arcban végrehajtott vágást, valamint a kis szakadást hátulról élberagasztottuk Pálma Fa
vízálló ragasztó segítségével. (12.kép) Ezután a nagy vágás helyére hátulról ráragasztottunk
egy ritkaszövésű tartóvásznat, illetve foltot. A vászon egyik oldalát, valamint a helyet ahova
kerül, bekentük Lascaux akril ragasztóval, majd hagytuk száradni. Mikor már majdnem
megszáradt, enyhén meleg vasalóval, minimális nyomást gyakorolva összevasaltuk. Így a folt
megtartja a szakadás helyét, mégis bármikor leszedhető. (9-11. kép)
Felfeszítés, tömítés
A szélek megerősítése érdekében húzószélt ragasztottunk fel, majd felfeszítettük a
festményt egy ékelhető új vakkeretre.
A festékhiányokat fehér, híg krétás tömítő masszával kitömítettük
Esztétikai helyreállítás
A festéstechnikával megegyező anyaggal, azaz temperával, pasztellkrétával és olajfestékkel
kiretusáltuk a tömítések helyét, a karcolások nyomait, és a festéklecsorgásokat. (5-8. kép)
Végül pasztell és temperaképekhez használatos fixativ lakkal (Lefranc&Bourgeois) védtük le a
képet.
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