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(okruh?)

olejomalba na dřevěné desce 
374  x 274  mm 

soukromá sbírka 

 



Šárka a Petr BERGEROVI  akad. mal.    2015 

 

2 

STAV OBRAZU PŘED OPRAVOU:  
 

Dřevěná podložka o síle cca 5 mm 

z topolového dřeva je vertikálně roz-

lomená a zborcená (prohnutá), takže 

k sobě ve zlomu nepřiléhá.  

Povrch malby je pokryt rozloženým 

lakem a vrstvou povrchových nečis-

tot. Tmavé části kompozice jsou neči-

telné. Viditelné jsou však staré pře-

malby malířského charakteru. Obraz 

je signován vpravo dole:  

J. Holander fec. 

Na rubu obrazu se nacházejí tři po-
škozené pečetě (viz detaily na straně 
3), dále několik nečitelných číslic tuž-
kou, bílou barvou písmena: „ns“  
a šedočervenou barvou „i84“. 
 

 

PRŮZKUM OBRAZU: 
 

Nejprve byl obraz prohlédnut v UV 

luminiscenci. Povrch je pokryt sta-

rým zářícím lakem. Viditelné jsou 

rozsáhlé přemalby malířského cha-

rakteru, které pokrývají většinu kom-

pozice. V této etapě není jasné, na-

kolik je poškozený originál, a nakolik 

šlo pouze o „vylepšení“ zašlé malby. 

Signatura se projevuje tmavší bar-

vou, nachází se na nepůvodní lakové 

vrstvě. Později při sondážním prů-

zkumu vykazuje stejné vlastnosti 

jako vrstva laku; je velmi snadno roz-

pustná. 

 

 

                                                                                                                 

Detaily rozlomení dřevěné podložky 
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Detaily pečetí na rubu desky 
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Detaily před opravou – prasklá deska a (nepůvodní) podpis vpravo dole 
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Celek– snímek RTG 
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Na celoplošném rentgenogramu se výrazně projevují dodatky z rubu – a to jak všechny tři pečetě, tak i světlý nápis 

„ns“ uprostřed kompozice. Rukopis spodních vrstev je vzhledem k nevelkému formátu překvapivě temperamentní. 

Barevná pasta je hnětena suverénními tahy širším štětcem, které se v detailech ukázňují do drobnopisnější malby. 

Vše nasvědčuje tomu, že tato drobná skica byla provedena v době, kdy měl autor o kompozici již zcela jasno a 

nepotřeboval delšího hledání. Zároveň ale malba nenese známky nesamostatného kopírování předlohy, jedná se o 

plnohodnotnou autorskou práci, kde se nacházejí i drobnější autorské změny (pentimenti) . 

Na snímku se též projevuje stav barevné vrstvy pod přemalbami. Ve spodní části výjevu, v místě pravé nohy ležícího 

muže došlo k plošnému poškození; originální malba chybí ve větším defektu, na snímku se místo projevuje tmavší 

barvou. Další drobnější defekty se vyskytují i na dalších místech… 
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POSTUP OPRAVY: 
 

Před zahájením restaurátorských prací 

byla zborcená dřevěná podložka v ma-

ximální možné míře vyrovnána a sle-

pena.  Poté byl proveden průzkum do 

staré lakové vrstvy a do vrstev přema-

leb. V sondách se objevuje živá malba 

s mnoha delikátními detaily a pod sou-

vislými přemalbami v pozadí byl odkryt 

krásný tón hlubokých živě promalova-

ných modří.  

V drobných defektech v pozadí je pa-

trná příprava desky k malbě: dřevo 

bylo nasyceno olejem, takže vlákna 

dřevěné podložky prosvítají skrze 

velmi subtilní barevnou vrstvu. Barva 

dřeva se v celkovém barevném vy-

znění této části kompozice viditelně 

projevuje, tento charakteristický rys 

bude třeba respektovat. 

Po odstranění přemaleb poškozené 

plochy v dolní části kompozice se obje-

vuje poškozený originální inkarnát a 

v defektech ve spodní vrstvě prvotní li-

nie holeně ležícího muže (fotografie 

dole, viz šipka). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Šárka a Petr BERGEROVI  akad. mal.    2015 

 

8 

 

 

Další detailní záběry odhaluje způsob práce, kdy autor pro zpracování barevné hmoty použil i doteky prstů. Drobné 

figury andělů stoupajících po schodišti jsou zběžnými tahy položeny až na závěr práce na promalované pozadí. Na 

snímku je zachycen i charakteristický způsob poškození originálu: drobné, hluboké záseky byly již v minulosti čás-

tečně vytmelené. 
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Detail, stav po očištění povrchu 
 

Po očištění malby byly hlubší defekty vytmeleny pružným tmelem. Spoj slepené desky tmelen nebyl, protože by to 

nutně znamenalo větší či menší zakrytí nepoškozeného originálu v bezprostředním okolí praskliny a samotné po-

jednání tmelu retuší by se bezpochyby projevilo na subtilní malbě více či méně rušivě. 

Retuš byla s ohledem na charakter malby zvolena jako drobnopisná a na větších defektech je při detailním pohledu 

odlišitelná od originálu. Drobná poškození byla retušována napodobivě.  Retuše plně respektují charakter jemné 

malby a její stav. 

Doporučujeme obraz za cca 6 měsíců prohlédnout a případně opatřit ochrannou vrstvou přírodního damarového 

laku s příměsí včelího vosku a polymerovaného oleje. 

 

 

V Písečné dne 24.12.2015 
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Stav po očištění povrchu malby 
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Celek po opravě 
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  VARIACE NA DANÉ TÉMA  (zdroj internet) 

 

Domenico Fetti, Kunsthistorisches Museum, Vienna, Austria,  

kolem 1619, 60,5 x 44,5 cm,  

olejomalba na topolovém dřevě 
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Detroit Institute of Arts, kolem 1913/14 (?) 

60,5 x 43,4 cm, olejomalba na dřevě, 

       

 

 

 

 

 

Galleria Nazionale d'Arte Antica Roma , olejomalba na plátně, cm 62,5 x 46 
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Circle of Domenico Fetti „JACOB'S DREAM“ (někdy připisován Bartolomeu Schedonimu (1578–1615) 

olej na plátně (??? viz snímek stejného obrazu na str.15, kde jde evidentně o dřevěnou podložku),  

81.4  x 61.1 cm, ( datace 1618/1650) 

Estimate  8,000 — 12,000  USD LOT SOLD. 12,500 USD 

restaurováno Cleveland Museum of Art/Ohio 

 

zdroj: http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2011/old-master-19th-century-european-art-

n08715/lot.42.html 
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http://catalogo.fondazionezeri.unibo.it/scheda.jsp?decorator=layout_S2&ap-

ply=true&tipo_scheda=OA&id=36217&titolo=Cleveland+Museum+of+Art+%2c+(Bartolomeo+Schedone)+Ja-

cob%26%23039%3bs+dream 

Zde je uveden olej na plátně, ale podle tohoto snímku jde evidentně o olej na dřevěné podložce 


