Restaurování poškozených školních obrazů
Školním obrazům nebyla v uplynulých desetiletích věnována odpovídající péče. Byly
uloženy ve sklepních prostorách konírny Valdštejnského paláce, často naházené
na hromadách.
V posledních pěti letech je kladen důraz na jejich vhodné uložení, postupné čištění a
v některých případech je nutné kompletní zrestaurování.
Jak takové restaurování probíhá, ukazují fotografie zachycující muzejní restaurátorky
Kateřinu Hrdličkovou a Veroniku Maxovou při práci.

1.

Stav obrazu před restaurováním. Obraz byl špinavý, potrhaný;
poškozené bylo i plátno, kterým byl podlepen.
Obraz byl mechanicky očištěn Wishabem a Wallmasterem (pomůcky
pro čištění papíru, kterou se odstraňují běžné nečistoty), změřena
kyselost papíru (pH 4,5).

2.
Obraz je vložen do teplé lázně s přídavkem benátského
mýdla.V první fázi lázně jsou odstraněny nevhodné
přelepy a obrazy podlepené plátnem jsou z plátna šetrně
sejmuty. Poté je obraz vložen do odkyselovací lázně
(konzervační kapalina Neschen). Všechny fragmenty jsou
pečlivě uschovány pro pozdější doplnění obrazu.
V některých případech je nezbytné použít bělicí lázeň, která obsahuje vodný roztok křemičitanu sodného
a peroxidu vodíku. Při tomto postupu je nutná důsledná kontrola běleného papíru, aby bělená místa získala
původní barevnost.
Po vyjmutí z lázně se obraz suší, zacelují se trhliny a posléze se lisuje.

3.

4.

Knihařské plátno se navlhčí vodou
a složené se nechá důkladně provlhnout.

Plátno se napne na připravenou dřevěnou
desku a nanese se na něj vrstva lepidla
Metylan special s přídavkem Tylosy
a Ajatinu.

5.

6.

Usušený a vylisovaný obraz je natřen
stejným lepidlem jako knihařské plátno.

7.

Školní obraz je přenesen na připravené
plátno.

8.

Dokud je obraz vlhký, jsou postupně
odstraňovány pomocné přelepy z
japonského papíru. Poté se obraz nechá
10 – 12 hodin vysychat.

Obraz je postupně přihlazován k plátnu.
Nezbytné je odstranění všech nerovností
a vzduchových bublin.

9.

10.

Scelené trhliny jsou pečlivě retušovány
akvarelovými pastelkami a prašnými
křídami, následně jsou retuše pak
fixovány.

Obraz je zrestaurován, o průběhu je
vypracována podrobná zpráva s
fotodokumentací.

