Správa odborného garanta z reštaurovania neskorobarokového
oltárneho obrazu Sťatie sv. Jána Krstiteľa od viedenského dvorského
maliara Vincenza Fischera z hlavného oltára rím.- katolíckeho kostola
sv. Jána Krstiteľa v Rimavskej Sobote.

Reštaurátorský postup a technológia boli realizované na základe výsledkov reštaurátorského
výskumu a návrhu na reštaurovanie.
Po demontáži ozdobnej zlátenej lišty, ktorá bola prichytená šroubami do oltárnej architektúry, bol
obraz (ešte stále prichytený na pôvodnom blindráme) zložený z oltára a otočený maľbou dolu v lodi
kostola. Po vytiahnutí všetkých klincov bol podrám opatrne odložený nabok a hrubý depozit z
okrajov obrazu (špina, prach) odstránený širokým štetcom. Potom bol obraz natočený na 2,5m dlhú
rúru priemeru 60cm a prevezený do ateliéru.
V ateliéri bola poskladaná laminátová podlaha, ktorá tvorila dokonale rovnú pracovnú plochu. Po
prestretí obrazu (maľbou hore) sa pristúpilo k spevneniu uvoľnených časti maľby (zdvihnutých
krakelov) injektážou 4 percentnou želatínovou vodou. Po spevnení boli tieto časti prekryté
(spevnené) lokálne hodvábnym papierom a 3 percentnou želatínovou vodou. Zdvihnuté a pokrčené
okraje plátna boli vyrovnané pomocou žehličky. Aby sme sa pri upevňovaní a neskôr aj čistení a
dublovaní dostali aj do stredu obrazu, bola zhotovená plošina, ktorá bola na okrajoch vypodložená
hranolmi a podľa potreby sa posúvala nad plochou obrazu.
Po spevnení maľby bol obraz otočený maľbou dolu. Postupne bola zo zadnej strany odstránená
hrubá vrstva depozitu. Depozit bol odstraňovaný suchým procesom, pomocou skalpela a štetcov s
jemným vlasom za súčasného odsávania uvoľňujúceho sa prachového depozitu.
Po očistení zadnej strany bol obraz pretočený maľbou hore. Následne sa pristúpilo k polovičnému
čisteniu maľby a následne aj k celkovému. Pri čistení sa z maľby postupne odstránila vrstva
suchého depozitu sprášením štetcom a následne mokrým procesom bola odstránená vrstva
mastného depozitu vyštetcovaním vodou s prídavkom saponátu. Vrstva stmavnutého laku bola
odstránená pomocom celozolfu a neutralizovaná terpentínom. Lokálne stmavnuté retuše boli
odstránené pomocou TAUBEROVHO rozpúšťadla: 1 diel liehu, 1 diel acetónu, 1 diel toluénu a
neutralizované terpentínom. Vrstva pôvodného, starého laku bola následne odstránená pomocou
speneného mydla, vody a čpavku.
Po očistení maľby od sekundárnych zásahov, stmavnutých lakov a depozitu bol obraz otočený
maľbou dolu na pracovnú podložku. Miesta, kde bolo plátno prehnité- rozpadnuté (hlavne na
okrajoch plátna), boli doplnené novým naželatínovaným plátnom (podobnej štruktúry a hrúbky).
Nové plátno bolo k obrazu prichytené polyamidovým práškom pomocou elektrickej špachtle – z
obidvoch strán.
Po spevnení a doplnení plátna bol na celú plochu maľby položený prelep hodvábnym papierom s 3
percentnou želatínovou vodou. Jeho účelom bolo spevniť a ochrániť maľbu pri nažehľovaní obrazu
na nové plátno a zabrániť preniknutiu lepidla (v miestach odpadnutej maľby) na povrch obrazu.
Príprava nového plátna na podlepenie: na podlepenie bolo nutné prichystať nové plátno rozmerov:
5,2m x 2,6m. Po opratí a vyžehlení bolo napnuté na pomocný rám a natreté 5 percentnou
želatínovou vodou. Po vyschnutí bolo plátno odopnuté z pomocného podrámu a podložené pod
originálne plátno. Ceruzkou bol na neho zakreslený obrys tvaru pôvodného plátna. Staré aj nové
plátno bolo potom natreté lepidlom BEVA. Po vyschnutí boli obidve plátna priložené k sebe

maľbou dolu. Pod maľbu sa podložil filc a pomocou horúcej a studenej žehličky boli obidve plátna
spojené. Po dubláži bol z obrazu postupne odstránený prelep hodvábnym papierom. Pred tmelením
bol obraz zalakovaný damarovým lakom (rektifikovaný terpentín a damara v pomere 8:1).
Pôvodný podrám obrazu bol už v minulosti neodborne vyspravovaný, preto je nutné tieto doplnky
odstrániť a nahradiť. Po oprave pôvodného podrámu bude znovu použitý na napnutie obrazu.

Vo Veľkom Biely 12. december 2019

Mgr.art. Marián Keleši
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