Hincz Gyula „Székely legény” című festményének
restaurálási dokumentációja
A festmény adatai:
Szerző:
Hincz Gyula
A mű címe: Székely legény
Mérete:
105x105 cm
Technikája: olajfestmény
Hordozója:
vászon
ltsz.:
2011.60.1.
Őrzési helye: Váci Értéktár
Átvételi állapot:
A festmény durva szövetű lenvászonra készült, felülete enyhén szennyezett, a kép színei
emiatt tompának látszanak. (kép 1.) A festékréteg több helyen megrepedezett, meglazult és
kipergett - ez főleg a vastagon, fehérrel festett területeken, leginkább a férfi fehér ruháján
fordul elő. (kép 9., 10., 12.)
A kép alsó részének vastagon festett rétegei nem tudták követni a vászon mozgását, így az
alapozóval együtt megtört, függőleges irányú, párhuzamos repedések keletkeztek rajta. (kép 8.)
A festékréteg vastagsága nagyon változó. Egyes helyeken - elsősorban a fehér ruhán és a
háttér alsóbb részein – a festő pasztózusan, széles ecsettel hordta fel a festéket. Máshol
ezzel szemben egészen vékony rétegben festett, sőt, az alapozó fehér színe a háttérben,
több területen is a festészeti megoldás részeként szerepel. (kép 7.)
A kép bal alsó sarkában, ferdén a festő szignója, H.Gy. felirat olvsaható. (kép 2.)
A festmény jobb oldali húzószélén tollal írott számsor: 912, kicsit feljebb, jobbra: 220(?)1 (kép 3.)
A festmény szélei felé a vászon több helyen meggyűrődött, a húzószélek meggyengültek, a
szögek helyén szakadozottak (kép 4.), a festékréteg egyes területeken meglazult, pergett.
Restaurálás menete:
Tisztítás: A festett oldalról a szennyeződésréteg letisztítása zsíralkohol-szulfáttal történt. A
hátoldal a poros szennyeződését porszívóval távolítottam el.
Konzerválás: A festmény, főként a pasztózusan festett részeken több helyen megrepedt és
pergett. A meglazult részeket helyileg, ecsettel, akrildiszperziós anyaggal (Lascaux 4176)
rögzítettem.
A festmény húzószélét fent és lent meg kellett erősíteni, annak érdekében, hogy felfeszítés
során a károsodás és szakadozás elkerülhető legyen. Az új húzószélt Planatol és Metylan 1:1
arányú keverékével ragasztottam a felületre.
A festmény új, ékelhető vakkeretet kapott, két keresztmerevítővel.

Tömítés: A festékhiányokat enyvet, krétát és hármas keveréket tartalmazó masszával
tömítettem, a kiegészítések a felület jellegének megfelelő kiképzést kaptak. A nagyobb
hiányok pótlásánál a keverékbe kis mennyiségben ( ~10%) Palma Fa Vízálló faragasztó is
került.
Lakkozás, esztétikai helyreállítás: A festményt lakkbenzinben oldott dammárgyantával
lakkoztam, csökkentett olajtartalmú olajfestékkel retusáltam. A végső lakkréteg anyaga
Lefranc fényes akril lakk spray.
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Zsiros Ágnes festőrestaurátor művész
Magyar Restaurátor Egyesület névjegyzékszám.: F1-398

1. Átvételi állapot. A kép felülete szennyezett, a húzószélek szakadozottak.

2. A festő szignója (H. Gy.) a bal alsó sarokban.

3. A festmény jobb oldalán, a húzószélre tollal felírt számsor.

4. A húzószél szakadozott az egykori szegezés helyén.

5. Lendületes ecsetvonások.

6. Az arc súrlófényben.

7. A vékonyan felhordott festékréteg látni
engedi az alapozó színét.
A húzószél meggyűrődött.

8. A festmény alsó részén a vastag festékréteg párhuzamos, függőleges irányú repedései.

9. Kipergések és meglazult festékszigetek.

10. Függőleges törés és festékhiány a jobb karon.

11. Tömített állapot.

12., 13. A leghiányosabb terület, kipergések a férfi hasán, a fehérrel festett részeken.
Átvételkor és tömített állapotban.

14., 15. Sérült terület a bal lábon, tömítés és retusálás után.

16., 17. Tömített és restaurált állapot.

18. Restaurált állapot

