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Átvételi állapot
A festmény a többi művel együtt hosszú ideje vakkeret nélkül egymáson feküdt, mely
következtében a vászon sarkai behajoltak, meggyűrődtek, a festékréteg a súrlódás,
dörzsölődés hatására bemattult, töredezetté vált. (1.kép)
A kép sűrű szövésű zsákvászonra készült, ezért a raktári körülmények ellenére jó
megtartású, szakadások nem keletkeztek. A hátoldalon, a kép jobb szélénél beázásra
utaló sötét folt látható. A többi képhez hasonlóan korábban fel lehetett feszítve, erre
utalnak a húzószél mentén a szöglyukak. A kép felülete erősen szennyezett, a lakkréteg
bemattult, a színek elvesztették intenzitásukat. A hordozó a nem feszített állapota miatt
könnyebben deformálódott, ennek, és egy korábbi feltekerésnek köszönhetően a
festékréteg vízszintes irányban megtört. Ez főleg a vastagabb festékrétegnél jelentkezett,
mely kevésbé rugalmas, és nem tudott ellenállni a mozgásnak, illetve nem tudta felvenni
az új alakzatot. Ezeknél a helyeknél a festékréteg meglazult, és több helyen kipergett. A
kipergések alatt néhol egy másik festékréteg látható, mutatva, hogy a festő több réteg
felhordásával jutott el a végleges képig, vagy, hogy egy másik képét festette át. A festőre
jellemző, hogy a fehér alapozásra egy vékony sötét ultramarin aláfestést tesz, ami a kép
további fejlesztésénél visszaköszön. (3.,4.kép) Itt a vastag átfestések miatt nem
érvényesül. A vékonyabb festések a kötőanyag öregedése miatt morzsalékossá váltak, és
könnyen peregnek a felületről. (5.kép)

Restaurálás menete
Tisztítás, helyi konzerválás

A festmény tisztítását felületaktív anyaggal végeztük, mely az erős szennyeződést
eredményesen leoldotta a felületről.
A festékréteg töredezettsége, és pergése miatt a tisztítással párhuzamosan történt a
meglazult részek helyi konzerválása. Lascaux (4176) vizes diszperziós oldatával előröl
ecseteléssel, és vasalással préseléssel kötöttük meg a mozgó festékréteget. (11.kép) Ezt
követhette a festmény megfordítása, és hátoldalának portalanítása.
Konzerválás, a hordozó megerősítése, préselése
A vászon gyűrődéseit hátoldali nedvesítéssel, vasalással, préseléssel próbáltuk minél
jobban kiegyengetni.
A húzószélek megerősítésére poli-észter szövetet ragasztottunk, és ideiglenesen új
vakkeretére feszítettük a festményt. A kép kifeszítése után került sor az előoldal
átitatására, melyet Beva 371 (akrilműgyanta) konzerváló anyaggal végeztünk. A
vakkeretről leemelt képet hátulról is bekentük melegített, feloldott műgyantával.
Száradása után vákuumasztalra helyeztük a festményt képoldallal felfelé, hogy az erős
repedések mérséklődjenek. Még a vákuumasztalon a felmelegedett képet óvatosan
hengerrel végig simítottuk.
A festményt új, keresztmerevítővel ellátott vakkeretre feszítettük véglegesen.
Tömítés
A festékhiányokat fehér, krétás tömítőmasszával kitömítettük (16.17.kép), majd akril, és
akvarell alapú festék került a tömítésekre.
Lakkozás, esztétikai helyreállítás
A festményt terpentinben oldott dammárgyantával lakkoztuk 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 kiretusáltuk a festményt. Száradás után védőlakkréteggel (Talens) láttuk el.
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1. Átvételi állapot

2. Átvételi állapot, részlet

3-4. Átvételi állapot, részletek. Jól látszik a kipergések alatti korábbi többrétegű festés.

5. Az álló nő jobb karjának részlete, ahol a vékony festékréteg morzsolódva pereg

6-9. Tisztítóablakok

10. Súrló felvétel

11. Képoldali helyi konzerválás, és préselés

12-13. Átvételi, és kész állapot, részlet
14-15. Átvételi, és kész állapot, részlet

16. Tömített állapot
17-18. Tömített, és kész állapot, részlet

19. Kész állapot

