Hincz Gyula: „Tájkép” című festményének
restaurálási dokumentációja
A festmény adatai:
Szerző:
Hincz Gyula
A mű címe: Tájkép
Hátoldali mű címe: Leány virággal
Mérete:
68,5 x 83,5cm
Technikája: olajfestmény
Hordozója:
vászon
ltsz.:
2011.55.1 és 2011.55.2
Őrzési helye: Váci Értéktár

Átvételi állapot:
Kétoldalú festmény. A „Tájkép” a rendkívül élénk, tiszta színekkel, akvarell
festéstechnikát idéző, kissé „úsztatott” stílusban megfestett tájábrázolás.
Jellegzetessége, hogy többnyire lazúrosan vitte fel a festő a színeket a vászonra,
másutt pedig pasztózusan hagyta megszáradni a festéket. A magas épületeket,
vizeket sejtető tájat friss, lendületes gesztusokkal ábrázolta.
Vékony, sűrűszövésű vászonra készült a kép, amely az öregedési folyamatok
következtében, a festett rétegekkel együtt, meglehetősen kiszáradt, töredezetté,
szakadásra hajlamossá vált. A vászon hordozó két rövidebb oldalán a húzószél teljes
mértékben hiányzik. Emiatt szögnyomokat és hajtáséleket láthatunk függőlegesen a
vászonszéleknél, mivel korábbi vakkeretére húzószél nélkül feszítették fel a képet. A
jobb felső saroknál egy nagyobb, kb. 5x10 cm nagyságú hasadás látható, itt a vásznat
pótolni is kell.
A festékréteg szennyezett, vékony, megsárgult, egyenetlennek látszó lakkréteg fedi
el a színek telítettségét. Festékkipergés csak néhány helyen látható, főleg a
képszéleknél, szembetűnő viszont az alsó harmadban, a középtengely mentén egy
nagyobb festékréteg-alapozás hiány.
A hátoldalon – leltári cédulája szerint – egy 40-es években készült festményt, zöld
kalapot viselő női alakot láthatunk, virággal a kezében. Rendkívül stilizáltan, profilból
ábrázolja a festő a félalakos portrét, és a virágcsokor talán hangsúlyosabb szerepet
kap a kompozícióban, mint maga a portréábrázolás. Itt nem jelennek meg egyéni
vonások, karakterek, az arc teljesen maszkszerű. A festékréteg néhány helyen
pontszerűen kipergett.
Restaurálás menete:
Tisztítás: A felületi, zsíros szennyeződést felületaktív anyaggal eltávolítottam, majd
oldószeres tisztítást végeztem a képen, melynek köszönhetően a színek visszanyerték
intenzitásukat. A hátoldalról enyhe nedves tisztítással távolítottam el a felületi
porréteget.
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Konzerválás: A száraz, pattogzásnak indult festékréteget akrildiszperziós anyaggal
(Lascaux 4176) helyileg konzerváltam, vasaltam, a vászonszéleket préseltem is.
Minden oldalra húzószélt ragasztottunk (Planatol), majd egy új, ékelhető vakkeretre
felfeszítettem a képet. Ezt követően a húzószéllel ellátott vászonszéleket, a hajtás
mentén, a felfeszítés után is meg kellett erősíteni, ehhez egy hálószerű, hőre lágyuló
ömledékragasztót használtam. Végül, az oldalakat és vászonszél ragasztásokat
védendő, enyves papírszalagot helyeztem fel körbe a négy oldalra.
A hátoldalon a festékréteg kipergéseknél helyi konzerválást végeztünk,
akrildiszperziós konzerváló anyaggal (Lascaux 4176) ecseteltünk a hiányos részeken.
Tömítés: Enyves-krétás tömítőmasszával pótoltam a festék- és alapozáshiányokat. A
tömítéseket szigeteltem, majd akvarell festékkel aláfestettem.
Esztétikai helyreállítás: Dammárgyanta lakkbenzines oldatával lakkoztam a képet,
több rétegben. A lakk teljes száradása után csökkentett olajtartalmú olajfestékkel
kiretusáltam a festményt.
A vászonszélek toldásaként szolgáló húzószélek szélessége lehetővé teszi a festmény
felfeszítését úgy, hogy a későbbiekben egyszerre lesz bemutatható mindkét mű.

2012. március 28.
Zsiros Ágnes
festőrestaurátor művész
Magyar Restaurátor Egyesület
(névjegyzékszám: F1 398)
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01. Átvételi állapot

02. Átvételi állapot (részlet)
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03. Átvételi állapot (részlet)

04. Átvételi állapot (részlet)
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05. Tisztítás közbeni állapot

06. Tisztított, tömített állapot
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07. Kész állapot
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Hátoldali festmény

08. Átvételi állapot

09. Kész állapot
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