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Historický vývin reštaurovania v Chorvátsku
Denis Vokić
Z angličtiny preložil Stevin John Davidson

Súkromné zberateľstvo starožitností sa v Dalmácii datuje od 15. storočia. Zbieranie starožitných spisov bolo módnym v období 15. – 18. storočia. Staré dokumentačné spisy vo väčšine prípadov stále existujú,
ale mnohé pamiatky sa nezachovali. Je zaujímavé zistenie, že dokumentácie prežili pamiatky. Začiatok organizovaného prieskumu a dokumentovania pamiatok v Chorvátsku sa dá spätne sledovať už od roku
1682. Vláda Republiky Dubrovník vymenovala prvých
supervízorov archeologických vykopávok v Cavtate v roku 1682.
V regióne Splitu bol prvý supervízor pamiatok
vymenovaný v roku 1804. Split mal 5 supervízorov
pre pamiatky pred rokom 1850. Na reštaurovanie boli
najímaní umelci. V Dubrovníku boli Andrija Pignatelli Lopuzic a jeho syn Luka reštaurátormi a maliarmi
dekorácií v druhej polovici 18. a na začiatku 19. storočia.
Z dokumentov vieme, že boli reštaurované len
maľby a že niektoré oltáre boli premaľované pred 19.
storočím. Organizovaná registrácia a konzervovanie
historických a výtvarných pamiatok v Chorvátsku sa
začali rozhodnutím chorvátskeho parlamentu 25. októbra 1847 a Ivan Kukuljevic Sakcinski zorganizoval

Detail dokumentácie archeologických prác v Cavtate
v r. 1682. Štátny archív Dubrovník
Detail of documentation of the archeological work
in Cavtat in 1682. Condition Archive Dubrovnik.

sieť spolupracovníkov a korešpondentov pod
názvom Društvo za jugoslavensku poviesnicu.
Ochraňovali a zbierali pamiatky a tiež
publikovali takzvané Pamiatkové archívy,
ktoré neboli len registráciou, boli v nich uverejňované aj smernice ako sa starať o historické a umelecké pamiatky. Tri z týchto Archívov
boli publikované už pred existenciou viedeňskej tzv. „Centrálnej komisie na ochranu pamiatok” ktorá začala pracovať v roku 1855.
Centrálna komisia neskôr ustanovila konzervátorov a korešpondentov po celom území
Chorvátska.
Ivan Kukuljevic bol vymenovaný Centrálnou komisiou v roku 1855 za konzervátora pre Zagreb, Vicko Andrić pre Split a Kandler Petar pre Istriu. V ďalších rokoch sa Centrálna komisia stala veľmi dobre organizovanou. Konzervátorské a reštaurátorské práce
boli publikované v Ročenke a spravodaji (JahrFranjo Pommer: Portrét Ivana Kukuljevića Sakcinskeho,
1856. Kalotypia. Múzeum umenia
a remesiel, Zagreb
Franjo Pommer: Portrait of the Ivan Kukuljević
Sakcinski, 1856. Kalotipija. Museum for Arts
and Crafts, Zagreb
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buch und Mitteilungen) každý rok až do roku 1917. Tieto dokumentácie zvyčajne neboli písané reštaurátormi, ale dajú sa v nich nájsť aj niektoré technické údaje o použitých materiáloch. V tom období, keď Chorvátsko bolo súčasťou habsburgskej monarchie, boli najvzácnejšie maľby reštaurované vo Viedni a najvzácnejšie pamiatky boli reštaurované pod dohľadom Centrálnej komisie. Niektorí ľudia, najmä spomedzi dubrovníckej vyššej vrstvy, však neboli spokojní s reštaurovaním, ktoré robila Centrálna komisia.

Portál paláca Sponza v
Dubrovníku. Vľavo pôvodná hlavica z roku 1520.
Vpravo je jej náhrada
z reštaurovania organizovaného Centrálnou
Komisiou v roku 1882.
Porch of the Sponza
Palace in Dubrovnik.
Left is the original capital
from 1520.
Right is its substitute
from restoration
organized by Central
Commission in 1882.

Ale nie všetky maľby boli reštaurované vo Viedni, chorvátski reštaurátori pracovali tiež.
Jeden z chorvátskych reštaurátorov, Ferdo Goglia, začal so svojou konzistentnou dokumentáciou v roku
1916. Jeho dokumentácia bola založená na písomných záznamoch, ale Goglia používal fotografie a diagramy
vždy keď ich považoval za potrebné ako nástroje pre ilustráciu. Na konci jeho profesionálneho života, v roku
1941, Goglia ošetril a zdokumentoval spolu 1792 malieb.

Ferdo Goglia dokumentoval svoju reštaurátorskú prácu na 1792 maľbách v období rokov 1916 – 1942.
Dokumentačný archív Chorvátskeho konzervátorsko–reštaurátorského inštitútu, Zagreb
Ferdo Goglia documented his restoration work on 1792 paintings in the period 1916 – 1942.
Documentation Archive of the Croatian Conservation–Restoration Institute, Zagreb
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V roku 1942 Gogliov následník Zvonimir Wyroubal pokračoval s dôsledným dodržiavaním konzervátorsko-reštaurátorskej dokumentácie. Zatiaľ čo Goglia zaznamenal svoje dokumentácie do 5 zápisníkov, Wyroubal používal na písanie svojich dokumentácií písací stroj. V roku 1942 zorganizoval archív reštaurátorských
dokumentačných spisov a archív dokumentárnych fotografií. Wyroubalova dielňa neskôr zmenila svoje meno
niekoľkokrát, ale kontinuita ľudí, vybavenia a dokumentácie zostala. Táto dielňa sa spojila s inou, aby spolu vytvorili Hrvatski Restauratorski Zavod (Chorvátsky konzervátorský inštitút) v roku 1998. Toto znamená že
Chorvátsky konzervátorský inštitút má 93 rokov neprerušenej kontinuity technickej reštaurátorskej dokumentácie. Takáto dlhá kontinuita nie je bežnou, keďže technické dokumentácie boli len sporadické pred 30.
rokmi 20. storočia.

Charakteristická zložka dokumentácie Zvonimira
Wyroubala z obdobia 1942 – 1953. V roku 1953
vytvoril systematickejší a komplikovanejší vzor
dokumentácie. Dokumentačný archív Chorvátskeho konzervátorsko-reštaurátorského inštitútu,
Zagreb
.
Zvonimir Wyroubal’s characteristic documentation file for the period 1942 – 1953. In 1953 he
developed more systematic and complicated
dossier for documentation. Documentation
Archive of the Croatian Conservation-Restoration
Institute, Zagreb

Hrvatsko restauratorsko društvo (HRD alebo Asociácia chorvátskych reštaurátorov) je mimovládne združenie založené 26. marca 1994. Asociácia sa pokúsila vytvoriť svoj Etický kódex. Namiesto výroby chorvátskošvajčiarsko-americkej zlúčeniny kódexu sa rozhodla adoptovať bezo zmeny Professional Guidelines profesijné
smernice a etický kódex E.C.C.O. Tým chcem povedať, že hneď od začiatku sa HRD zaoberala smernicami
E.C.C.O.

Knihy
publikované
HRD
Books
published
by HRD
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Už akokoľvek, v niektorých aktivitách bola HRD rýchlejšia než E.C.C.O. – ak môžem podotknúť – nanešťastie. 24. januára 1995 zástupcovia HRD navštívili Ministerstvo kultúry, aby navrhli vytvorenie „pracovných
povolení alebo licencií“ na konzervovanie-reštaurovanie. Ministerstvo akceptovalo túto myšlienku a ustanovilo procedúru na udeľovanie licencií bez HRD. To vyústilo do čudnej situácie, keď konzervátori-reštaurátori zamestnaní v Chorvátskom konzervátorskom inštitúte nemohli dostať licenciu.
HRD tiež vypublikovalo Definície základných odborných pojmov. Práca na slovníku pokračuje v spolupráci s Univerzitou v Dubrovníku.
V ostatných rokoch naša Asociácia vypublikovala ešte tri ďaľšie knihy. Prvá bola polemika o konzervovaní
dalmátskej architektúry a identity. Tejto diskusie sa zúčastnilo mnoho vzdialených architektov a umelcov
z celej bývalej Juhoslávie. Druhá kniha bola o preventívnom konzervovaní. Tretia pojednávala o histórii konzervovania-reštaurovania, etických princípoch a metodike. S láskavým dovolením E.C.C.O. sme do tejto knihy
preložili aj Smernice E.C.C.O.
Treba povedať, že pred svojou samostatnosťou v roku 1991, Chorvátsko nemalo školu pre konzervátorovreštaurátorov. Dnes sú tam tri – na univerzitách v Zagrebe, Splite a v Dubrovníku.
Popri HRD sú v Chorvátsku ešte tri reštaurátorské združenia. Najstarším je sekcia pri Asociácii umelcov
(ULUPUH). Ďaľším je reštaurátorská sekcia pri Združení muzeálnych pracovníkov (HRMUD). Nedávno bola
založená ešte jedna asociácia s názvom Medzinárodný inštitút pre konzervovanie – chorvátska skupina. Ich
členovia sú aj členmi HRD, ale zároveň zdieľajú niektoré špecifické ciele vo svojich sekciách a asociáciách.
Nakoniec mi dovoľte uviesť, že Chorvátsko je veľmi bohaté na kultúrne dedičstvo vzhľadom na jeho veľmi
malú populáciu, ktorú tvorí menej než 4,5 milióna obyvateľov.

Dubrovnik v zime.
Dubrovnik in the winter
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Reštaurovanie Madony z Lutily
Akad. soch. Ján Gazdík – Mgr. art. Juraj Gazdík

Detail postavy dieťaťa. Stav pred reštaurovaním.
Detail of the Child’s Figure. Condition before restoration

Stav pred reštaurovaním.
Condition before restoration

Základné údaje o diele:
Názov :
Datovanie:
Autor:
Typ pamiatky:
Materiál:
Technika:
Rozmery:

8

Madona s dieťaťom
koniec 15. storočia
dielňa Majstra z Hronského
Beňadiku
hnuteľná
lipové drevo
polychrómovaná a zlátená drevorezba
130 x 39 x 25 cm

Miesto:
Obec:
Okres:
Majiteľ:
Spolupráca:
Metodik :

Kostol sv. Ladislava
Lutila
Žiar nad Hronom
r.–k. cirkev, farnosť Lutila
Ing. Jana Želinská,
Ing. Daniela Cebecauerová
KPÚ Banská Bystrica,
Mgr. Peter Kajba.
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Dielo Madona s dieťaťom z Lutily bolo reštaurované ako magisterská diplomová práca v ateliéri reštaurovania drevenej polychrómovanej sochy na Katedre reštaurovania VŠVU. Reštaurovanie realizoval Magister umenia Juraj Gazdík v roku 2007 až 2008 pod vedením akademického sochára Jána Gazdíka. Pri reštaurátorskom
výskume spolupracovali Ing. Jana Želinská, Ing. Daniela Cebecauerová a metodik Krajského pamiatkového
úradu v Banskej Bystrici, magister Peter Kajba.
Madona s dieťaťom je hnuteľnou kultúrnou pamiatkou vytvorenou technikou polychrómovanej a zlátenej
drevorezby. Dielo je datované do obdobia konca 15. storočia. Autorom diela je pravdepodobne gotický sochár
z oblasti stredného Slovenska známy ako Majster hlavného oltára Hronského Beňadika. Socha pochádza
z gotického kostola sv. Ladislava v Lutile, neďaleko Žiaru nad Hronom.
Socha Madony s dieťaťom bola pôvodne súčasťou gotickej oltárnej architektúry v interiéri kostola sv.
Ladislava z roku 1489 – 1491 v Lutile. Táto oltárna architektúra sa však nezachovala. Pravdepodobne padla za
obeť početným požiarom, ktoré sa v priebehu histórie obce udiali, a tak sa táto socha stala samostatným
sochárskym dielom v Kostole sv. Ladislava. V Súpise pamiatok na Slovensku je socha zaradená do okruhu rezbárskych prác stredoslovenských banských miest a atribuovaná ako blízka sochám Mariánskeho oltára v Hronskom Beňadiku. Socha Madony s dieťaťom z Lutily, má niektoré charakteristické znaky tvorby Majstra
Hronského Beňadika: ostré línie drapérie, plasticky rezaná tvár a rovnaký charakter rezby vlasov ako u Madony s Ježiškom z okolia Hronského Beňadika. Takže toto dielo je buď tvorbou dielne Majstra z Hronského
Beňadika alebo tvorbou samotného Majstra.
Stav pred reštaurovaním
Socha Madony s dieťaťom je pôvodne vyrezaná z viacerých kusov lipového dreva spájaných glejovým
lepom a kovanými klincami. Stav diela pred reštaurovaním bol napriek prvotnému dojmu značne havarijný.
Originálna drevná hmota diela bola natoľko výrazne zdeštruovaná drevokazným hmyzom, že jej hmotná podstata bola ohrozená a k jej stabilite napomáhala už len kompaktná vrstva polychrómie rôznych kultúrnych
vrstiev, ako i sekundárne časti drevnej hmoty. Socha totiž niesla niekoľko sekundárnych častí drevnej hmoty:
korunka na hlave madony, podstavec vrátane topánky madony a doska zo zadnej strany diela. Všetky tieto
sekundárne zásahy boli signované a datované rokom 1935, teda aj celková podoba diela pred reštaurovaním
bola sekundárnou úpravou z prvej polovice 20. storočia. Tieto sekundárne zásahy boli značne deštruktívne
predovšetkým k pôvodnej drevnej hmote, ktorá bola v oblasti hlavy Madony i podstavca odpílená a celé dielo
bolo zo zadnej strany zahobľované. Teda už absentoval originálny podstavec s topánkou madony, korunka madony s časťou jej čela a vlasov a časť zadnej strany sochy. Primárna hmotná podstata diela sa tak nachádzala už
v čiastočne fragmentárnom stave. Napriek týmto deštruktívnym sekundárnym zásahom do hmoty diela, práve
sekundárna doska zo zadnej strany plnila funkciu stabilizácie červotočom poškodenej a oslabenej drevnej
hmoty originálu.
Reštaurátorský výskum
Na diele bol vykonaný výskum pomocou RTG žiarenia, ktorý preukázal sekundárne časti na diele a zistil,
že sú pripevnené k originálu pomocou 6 až 8 cm dlhých novodobých klincov. Ďalej sa zistilo, že rúška dieťaťa je sekundárne nakašírovanou drapériou, teda postava dieťaťa bola pôvodne nahá. Snímky preukázali celoplošnú silnú deštrukciu drevnej hmoty v dôsledku napadnutia červotočom. V problematike polychrómie
diela, RTG výskum preukázal najväčší rozsah primárnej polychrómie v strednej časti sochy a zistil, že dolná
časť sochy je takmer bez primárnej
úpravy s rozsiahlymi sekundárnymi
tmelmi a len s malými fragmentami
pôvodných vrstiev polychrómie.
Chemicko–technologický výskum
vzoriek polychrómie diela preukázal primárnu gotickú úpravu dochovanú v čiastočne fragmentárnom
stave, na ktorej nasledovalo až jedenásť lokálnych i celoplošných sekundárnych úprav. Primárnym podkladom je okrovobiely vrstvený kriedový podklad z plavenej kriedy.
Tento podklad sa nachádza na odoVýskum RTG žiarením (dolná časť diela)
s červeným zvýraznením primárnych
fragmentov polychrómie diela.
Research with the X–rays (lower part of the
work) with red underlining of the primary
fragments of the work's polychromy

Ján Gazdík – Juraj Gazdík: Reštaurovanie Madony z Lutily
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Chemicko-technologický výskum (prierez vzorky polychrómie).
Plášť madony
Chemical and technological research (section of the
polychromy sample), Madonna's cloak

braných vzorkách z inkarnátov, plášťa madony, tuniky madony, vlasoch madony a absentoval na podstavci,
rukáve a spodnej časti tuniky madony. Plášť madony je na tomto podklade primárne zlátený technikou polimentového zlátenia na tmavočervený bolus. Na primárnom zlátení nasledovalo viacero sekundárnych farebných úprav a tmelov prevažne olejového charakteru s obsahom novodobých syntetických pigmentov. Rub
plášťa madony je na kriedovom podklade primárne farebne upravený modrou vrstvou tempery s obsahom
azuritu a malachitu. Táto modrá vrstva je podložená uhlovou čerňou ako bolo zvykom v typickej gotickej výstavbe. Na inkarnátoch sa na primárnom kriedovom podklade našla primárna biela až svetloružová vrstva
technikou tempery s obsahom olovenej bieloby a zrnom rumelky. Ďalej nasleduje sekundárna ružová až okrová vrstva z obdobia baroka a ďalších päť telových olejových vrstiev s obsahom novodobých syntetických pigmentov.
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Sondážny výskum. Dieťa – inkarnát, rúška
primána bieloružová vrstva, tempera
sekundárna tmavoružová až okrová vrstva, mastná tempera
sekundárne plátno
sekundárny bielo–okrový kriedový podklad
sekundárne zlátenie na mixtion
sekundárna ružovomodrá olejová vrstva
sekundárna bieloružová olejová vrstva
sekundárna ružová olejová vrstva
Sounding research. The child – incarnate, mantelet
primary white–pink coat, tempera
secondary dark–pink up to ochre coat, oily tempera
secondary canvas
secondary white–ochre chalk base coat
secondary gilding on mixtion
secondary pink–blue oil coat
secondary white–pink oil coat
secondary pink oil coat

1
2
3
8
9
10
14
D
1
2
3
8
9
10
14
D

Sondážny výskum, Madona – rúb plášťa
primárny okrovobiely kriedový podklad
primárna modrá (azurit) temperová vrstva
sekundárny okrový tmel
sekundárna svetloružová až modrá olejová vrstva
sekundárna ružová olejová vrstva
sekundárna červená olejová vrstva
sekundárna žltá olejová vrstva
vrstva depozitu
Sounding research. Madonna – reverse side of the cloak
primary ochre–white chalk base coat
primary blue (azurite) tempera coat
secondary ochre putty
secondary pale–pink up to blue oil coat
secondary pink oil coat
secondary red oil coat
secondary yellow oil coat
deposit coat
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Sondážny výskum, ohyb drapérie plášťa nad topánkou madony
0 – primárny drevný základ
2 – fragment primárnej modrej (azurit) vrstvy, tempera
12 – sekundárny sadrový tmel
13 – sekundárny okrový kriedový podklad
14 – sekundárna modrá olejová vrstva
Sounding research, fold of the cloak drapery above Madonna's
shoe
0 primary wood base
2 fragment of the primary blue (azurite) coat, tempera
12 secondary plaster putty
13 secondary ochre chalk base coat
14 secondary blue oil coat

Plošný odkryv sekundárnych premalieb na gotickú úpravu
inkarnátov. Tvár dieťaťa
Areal revealing of the secondary repaints on the gothic
modification of the incarnates. The Child's face
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Plošný odkryv sekundárnych premalieb na gotickú úpravu
inkarnátov. Tvár madony
Areal revealing of the secondary repaints on the gothic
modification of the incarnates. Madonna's face
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Polovičné odstránenie sekundárnych premalieb. Detail dieťaťa
Half removal of the secondary repaints. Detail of the Child

Na rukáve madony, ktorý je súčasťou tuniky sa nenašla
primárna úprava ale len sekundárny biely kriedový podklad
a na ňom červená vrstva tempery s tmavočervenou lazúrou
a ďalšími piatimi olejovými vrstvami.
Na soche bolo spolu vyhotovených a zdokumentovaných
14 sond. Sondážny výskum preukázal čiastočné zachovanie
primárnej gotickej úpravy polychrómie diela (cca 50%), najmä v strednej a hornej časti sochy. Dolná časť sochy bola
vzhľadom k rozsiahlemu poškodeniu drevnej hmoty bez
pôvodnej polychrómie. Primárnou úpravou plášťa je zlátenie na polimente. Rub plášťa je v primárnej modrej úprave
temperou (azurit, malachit), avšak na tunike sa primárna
úprava nezachovala. Primárna úprava inkarnátov je biela až
svetlo ružová temperová maľba. Na nej nasledovala sekundárna ružová až okrová baroková úprava mastnou temperou.
Na primárnej polychrómii sa po celej ploche diela nachádzal
sekundárny okrový vyrovnávací tmel s výnimkou inkarnátov,
ktorý slúžil ako podklad pre ďalšie farebné úpravy. Čo umožnilo ľahšiu orientáciu v hľadaní primárnej farebnej vrstvy
polychrómie, ako i uľahčilo samotné odstraňovanie sekundárnych úprav. Na tomto vyrovnávacom tmele nasledovalo 6
– 8 olejových farebných vrstiev a lokálnych podkladov, ktoré
12

Polovičné odstránenie sekundárnych premalieb.
Half removal of the secondary repaints
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sa dajú pripísať obdobiu 19. až 20. storočia.
Na spodnej časti tuniky madony ako i plášťa madony sa pôvodná úprava nezachovala. V tejto oblasti sa na
poškodenom drevnom základe nachádzala vrstva sadry
hrubá 1 – 20 mm, ktorá nahrádzalapoškodenú a
absentujúcu drevnú hmotu. Ďalej nasledovala vrstva
kriedy a na nej posledná olejová úprava, ktorá bola prezentovaná na celom povrchu diela. Na topánke sa našli
pod hmotou sadry malé fragmenty primárnej hnedej
vrstvy technikou tempery na zvyškoch primárneho kriedového podkladu. Sondy na inkarnátoch zistili takmer celoplošné zachovanie primárneho gotického kriedového podkladu, na ktorom sa nachádza čiastočne
zachovaná primárna biela až ružová vrstva technikou
tempery. Na nej nasledovala baroková úprava ružová až
okrová maľba technikou mastnej tempery pomerne
rozsiahle zachovaná. Na tejto barokovej úprave inkarnátov je na postave dieťaťa nakašírovaná drapéria
z plátna s novým kriedovým podkladom a následnými
štyrmi farebnými olejovými úpravami.
Polovičné odstránenie sekundárnych premalieb.
Detail drapérie plášťa madony.
Half removal of the secondary repaints.
Detail of Madonna's cloak drapery

Polovičné odstránenie sekundárnych premalieb a tmelov.
Dolná časť diela.
Half removal of the secondary repaints and puttying.
Lower part of the work
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Transfer polychrómie na tvári madony.
Prelep japonským
papierom a sňatie polychrómie
Transfer of the polychromy on Madonna's face. Pasting up with
Japanese paper and taking down the polychromy

Transfer polychrómie na tvári madony.
Stav drevnej hmoty diela pod polychrómiou.
Transfer of the polychromy on Madonna's face.
Condition of the wood mass under the polychromy

Transfer polychrómie na tvári madony.
Petrifikácia poškodenej drevnej hmoty.
Transfer of the polychromy on Madonna's face.
Petrification of the dammaged wood mass

Transfer polychrómie na tvári madony.
Osadenie odobratej polychrómie na pôvodné miesto.
Transfer of the polychromy on Madonna's face.
Embedding of removed polychromy to the original place

Vzhľadom k výsledkom komplexného reštaurátorského výskumu bolo navrhnutých niekoľko alternatív
Návrhu na reštaurovanie diela, z ktorých bola zvolená jedna alternatíva na základe dohody medzi metodikom
KPÚ v Banskej Bystrici, majiteľom pamiatky a reštaurátormi. Pri výbere metodiky ako i technológie reštaurovania sme brali ohľad najmä na zistenia reštaurátorského výskumu, ďalej na funkciu pamiatky, ktorá mala ostať
sakrálnym predmetom v kostole sv. Ladislava, ako i na snahu o jej čo najdlhšie zachovanie a prezentáciu ďalším generáciam. Možné alternatívy reštaurovania diela boli:
1. Zakonzervovanie
2. Zakonzervovanie s analytickou čiastočnou prezentáciou originálu
3. Muzeálne reštaurovanie
4. Reštaurovanie s čiastočnou rekonštrukciou
5. Muzeálne reštaurovanie a analogická rekonštrukcia na kópii diela.
Po dohode medzi zúčastnenými stranami bol ako najvhodnejší spôsob reštaurovania zvolený muzeálny
prístup k dielu s vyhotovením kópie, či faximílie diela, čo rátalo s odstránením nevhodných a nehodnotných
sekundárnych vrstiev polychrómie na primárnu vrstvu a vytvorenie kópie diela, v ktorej by boli realizované
tvarové rekonštrukcie chýbajúcej hmoty ako i rekonštrukcie polychrómie. Podľa rozhodnutia k Návrhu na reštaurovanie, sekundárne vrstvy polychrómie mali byť odstraňované priebežne po jednotlivých vrstvách, aby
bolo možné zvážiť ich hodnotu a ich prípadnú prezentáciu na diele.
14
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Stav po odstránení sekundárnych
premalieb. Tvár madony
Condition after the removal of the
secondary repaints. Madonna's face

Priebeh reštaurovania
Reštaurovanie diela bolo započaté upevňovaním uvoľnenej polychrómie diela od drevného základu. Avšak
vzhľadom k celoplošnej výraznej deštrukcii drevnej hmoty diela drevokazným hmyzom nebolo možné lokálne uvoľnenú polychrómiu diela upevniť o takto výrazne poškodený drevný základ. Aby sa zabránilo stratám
uvoľnenej polychrómie, boli na akútnych miestach realizované prelepy japonským papierom. V týchto miestach bola drevná hmota lokálne spetrifikovaná 20% roztokom paraloidu v toluéne a následne po jeho vytvrdnutí bolo možné pristúpiť k samotnému upevneniu uvoľnenej polychrómie 7% roztokom želatíny vo vode. Na
niektorých akútnych miestach bola polychrómia strieškovito skrakelovaná a prepadnutá pod pôvodnú úroveň
drevnej hmoty. V takýchto oblastiach bol zrealizovaný transfer tejto polychrómie za pomoci prelepu japonským papierom. Polychrómia bola odobratá z diela, drevná hmota pod odobratou polychrómiou bola lokálne spetrifikovaná a po vytvrdnutí bola polychrómia opäť osadená na pôvodné miesto za pomoci podložia drevotmelom. Na diele bolo zrealizované polovičné odstránenie sekundárnych premalieb a tmelov na primárnu
farebnú úpravu diela.
V oblasti inkarnátov boli sekundárne vrstvy polychrómie odstraňované postupne a jednotlivé kultúrne
vrstvy boli fotograficky zdokumentované. Vzhľadom k rozsahu zachovania primárnej vrstvy inkarnátov, ktorý
bol značne väčší než očakávania vyplývajúce zo sondážneho výskumu, boli odstránené všetky sekundárne
vrstvy až na originál. V miestach tuniky madony boli postupným odstraňovaním sekundárnych vrstiev nájdené
Ján Gazdík – Juraj Gazdík: Reštaurovanie Madony z Lutily
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pod sekundárnou vrstvou kriedy fragmenty primárneho kriedového podkladu. Keďže rozsah zachovania primárnej polychrómie diela v oblasti plášťa a inkarnátov bol relatívne značný, dá sa s istotou predpokladať, že
fragmentárny stav tuniky madony bol zapríčinený jej odstránením v období realizácie druhej sekundárnej
úpravy diela približne v 18. storočí. Vzhľadom k povahe tejto sekundárnej farebnej úprave tuniky (čisté červené mínium – tempera) a taktiež vzhľadom k jej lokálnemu uplatneniu, nedá sa predpokladať, že táto sekundárna úprava bola robená v snahe rešpektovať pôvodné technologické riešenie tuniky, čo potvrdil výskum
podkladov a farebnej vrstvy vykonaný na chemicko-technologickom oddelení Pamiatkového úradu v Bratislave. Z tohoto dôvodu a taktiež z dôvodu snahy o prezentáciu diela v jeho primárnej podobe, bola i táto sekundárna farebná úprava tuniky odstránená na fragmenty primárnej kriedy. Po celkovom odstránení sekundárnych premalieb a tmelov polychrómie a tmelov drevnej hmoty, za pomoci organických rozpúšťadiel aj mechanickým spôsobom, sa dielo nachádzalo vo svojej primárnej čiastočne fragmentárnej gotickej podobe. Po
odstránení sekundárnych premalieb a tmelov sme pristúpili k odstráneniu sekundárnych častí drevnej hmoty diela: podstavec, časti šatky madony, doska zo zadnej strany, korunka madony. Najproblematickejšie bolo
odstránenie dosky zo zadnej strany diela. Aby nedošlo k poškodeniu krehkej drevnej hmoty originálu bola táto sekundárna časť odstraňovaná po malých častiach jej postupným odrezávaním a ohobľovaním. Po odstránení sekundárnych častí bola drevná hmota diela spetrifikovaná ponorom v 25 % roztoku solacrylu v toluéne
po dobu 48 hodín.
Po petrifikácii diela bolo možné pristúpiť k čiastočnému tmeleniu úbytkov drevnej hmoty diela s použitím
drevotmelu (Pufas Holz–kitt) na akrylovej báze, farebnosťou –pomocou pigmentov– prispôsobeného k farebnosti drevnej hmoty originálu.

Tmelenie. Detail plášťa madony
Puttying. Detail of Madonna's cloak
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Stav po reštaurovaní prvej etapy. Detail plášťa madony
Condition after the restoration of the first phase.
Detail of the Madonna's cloak drapery
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Následne sme pristúpili k čiastočnému tmeleniu
chýbajúceho kriedového podkladu polychrómie diela
tmelom (stoccocryl). Tieto doplnky boli farebne pojednané napodobivou čiarkovanou retušou po tvare
a tupovanou retušou technikou akvarelu podľa charakteru polychrómie diela.
Socha bola osadená na nový drevený podstavec
(materiál javor) kvádrovitého tvaru pomocou drevených kolíkov. Tento podstavec svojím materiálom
a tvarovým prevedením plne priznáva, že je novým doplnkom, nesnaží sa byť integrovanou časťou sochy a
nekonkuruje originálu. Nahrádza statickú funkciu
pôvodného nezachovaného podstavca sochy a zabraňuje ďalšej možnej degradácii dolnej časti sochy súvisiacej s jej manipuláciou.

Stav po odstránení sekundárnych premalieb.
Condition after the removal of the secondary repaints

Madona z Bánoviec nad Bebravou, koniec 15. storočia. Analógia.
Madonna of Bánovce nad Bebravou, end of the 15th century.
Analogy

Ján Gazdík – Juraj Gazdík: Reštaurovanie Madony z Lutily

17

Zbornik Krakovany 2009 vnutro:Zbornik BB/2007

7.10.2010

Stav po reštaurovaní prvej etapy. Detail dieťaťa.
Condition after the restoration of the first phase. Detail of the
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Rekonštrukcia chýbajúcej korunky madony.
Reconstruction of the missing Madonna's crown

Druhá etapa reštaurovania
priamo nadväzuje na prvú etapu reštaurovania diela. Potreba druhej etapy reštaurovania diela je dôsledkom nových zistení počas reštaurovania diela v prvej etape. Predovšetkým rozsah zachovania pôvodnej polychrómie diela, v ktorej bolo dielo po reštaurovaní prezentované, bol značne rozsiahlejší než boli pôvodné
očakávania vyplývajúce z reštaurátorského výskumu. Rovnako potreba prezentácie diela v živom sakrálnom
objekte smerovala k potrebe ďalších reštaurátorských zásahov na diele v zmysle doplnenia niektorých tvarových riešení. Vzhľadom k týmto zisteniam bolo vydané nové rozhodnutie KPÚ k soche Madony s dieťaťom.
Upustilo sa od pôvodnej koncepcie vyhotovenia kópie diela s rekonštrukciou jeho chýbajúcich častí a chýbajúcej polychrómie. Bolo rozhodnuté vykonať návrh rekonštrukcií – priamo na origináli – ktoré budú vychádzať z dostupných analógií a budú nadväzovať na originálne tvarové riešenia.
Rekonštrukcia bola namodelovaná v plastelíne na základe analógie: Madona z Bánoviec nad Bebravou,
posledná tretina 15. storočia, dielňa Majstra hlavného oltára Hronského Beňadiku. Je to jediná známa madona z dielne autora, ktorá sa zachovala i s korunou. Šírka koruny, hrúbka profilu horizontálneho pásu koruny,
uhol nasadenia na čelo Madony ako i výška chýbajúcej časti čela Madony sa dala presne určiť na základe stôp
dochovaných na originále. Ostatné riešenia rekonštrukcie vychádzali z tejto analógie. Namodelovaná rekonštrukcia koruny madony s časťou vlasov madony bola zaformovaná a odliata do epoxidovej živice s plnivom
drevených pilín a pigmentu. Toto technologické riešenie rekonštrukcie, umožnilo presné osadenie rekonštrukcie na originál bez nutnosti priameho zlepenia s originálom. Korunka spolu s vlasmi je čiastočne zaklinená do originálu, čiže rekonštrukcia je naozaj snímateľná bez zásahu do hmoty diela. Toto technické riešenie
poskytuje i prípadnú možnosť prezentácie samotného dochovaného originálu bez sekundárnych doplnkov.
18
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Horná časť diela sa touto rekonštrukciou
opticky a kompozične uzatvorila, prestala pôsobiť fragmentárne a prezentácia diela v sakrálnom priestore sa stala akceptovateľnou
i z pohľadu požiadaviek liturgie.
Rekonštrukcie ďalších chýbajúcich častí
diela, predovšetkým podstavec diela s dolnou časťou drapérie šatu a zadná strana diela,
neprichádzali do úvahy predovšetkým z dôvodov, že takáto rozsiahla rekonštrukcia
hmoty, by bola značne inovatívna, bez akýchkoľvek podkladov, či záchytných bodov na
origináli, pomocou ktorých by bolo možné
zrealizovať rekonštrukciu blízku pôvodnému
tvarovému riešeniu. Rovnako by takáto rekonštrukcia nemohla byť snímateľná. Z týchto dôvodov bolo takéto riešenie zamietnuté.
Rekonštrukcia polychrómie korunky madony bola prevedená zlátením na poliment
s farebnou rekonštrukciou časti inkarnátu čela a vlasov. V miestach tuniky madony bola
uplatnená náznaková rekonštrukcia červenou lazúrou ako typická predpokladaná farebná úprava vyskytujúca sa na príbuzných
analógiach, čiže striebrenie s červenou lazúrou. Technologicky je však prevedená odlišne, bez striebrenia, len náznakom červenej lazúry na bielom podklade. Toto riešenie bolo
zvolené na základe požiadaviek metodiky,
ktorá si žiadala uplatniť i keď len predpokladaný farebný výraz, namiesto dochovanej šedej farebnosti primárneho kriedového podkladu, ktorý s istotou nekorešpondoval s pôvodným farebným riešením.
Ďalšie rekonštrukcie polychrómie diela
predovšetkým plášť a tunika madony v dolnej
časti sochy neboli akceptované, pretože by
boli podmienené rozsiahlou rekonštrukciou
drevnej hmoty, ktorá už bola v procese reštaurovania vylúčená.
Farebnosť drevenej hmoty originálu dolnej časti diela je veľmi príbuzná charakteru
zachovaného a prezentovaného primárneho
zlátenia plášťa madony, teda táto absencia
primárnej polychrómie dolnej časti diela, na
seba neupozorňuje natoľko, aby bolo nevyhnutné takúto rozsiahlu rekonštrukciu realizovať ako v hmote tak i v polychrómii.
Dielo bolo po reštaurovaní osadené na
konzolu umiestnenú v lodi kostola sv. Ladislava v Lutile. Uplatnená metodika reštaurovania, vyhovela požiadavke prezentácie diela
v sakrálnom priestore a zároveň akceptovala
úbytky originálu hmoty diela i úbytky polychrómie bez nutnosti rozsiahlych rekonštrukcií a doplnkov, ktoré by zásadne zasiahli
do originálu diela.

Stav po reštaurovaní.
Condition after restoration

Ján Gazdík – Juraj Gazdík: Reštaurovanie Madony z Lutily
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Rôznosť technologických postupov na závesnom obraze
(Varšava, Praha, Florencia, Brusel)
Mgr. art. Petra Hoffstädterová Dostálová
Počas magisterského a doktorandského štúdia na VŠVU v Bratislave, Katedra reštaurovania, Ateliér reštaurovania závesného obrazu a tabuľovej maľby pod vedením Doc. Vladimíra Plekanca, akad. mal. som mala možnosť zúčastniť sa študijných pobytov v zahraničí: vo Varšave, Prahe, Florencii a v Bruseli. V tomto príspevku
by som vás chcela oboznámiť s pohľadom na vybrané reštaurátorské postupy a prístupy, ktoré boli zamerané
najmä na závesný obraz na plátne a inom nosiči.
V roku 2000/2001 som absolvovala semestrálny študijný pobyt vo Varšave na Akademii Sztuk Pięknych, Katedra reštaurovania maľby pod vedením prof. M. Lubryczynskej a prof. I. Szmelter, kde som realizovala reštaurovanie „Portrétnej predely s epitafom rodu Scholtz“, olejomaľby na medenom plechu z druhej polovice
17. storočia. Dielo o rozmeroch 24,4 x 52,5 cm a hrúbkou 0,3 mm od neznámeho Sliezskeho maliara pochádza z Národného Múza vo Wroclawi.
Medený nosič bol zo zadnej strany značne napadnutý koróziou, ktorá prechádzala podkladovou vrstvou až
na maľbu. Deformáciu nosiča zapríčinilo zvlnenie plechu v strednej časti vo zvislom smere. Podkladovú vrstvu 0,04 mm tvorí olejový, zelenosivý podklad na báze olovenej bieloby. Originálna farebná vrstva má spôsob
modelácie typický pre sliezske umenie 17. storočia v Poľsku. Citlivý, lazúrny maliarsky prejav je v miestach detailov mierne vrstvený, tvorí tak nízke pasty s presnejším vykreslením detailov tváre, odevu a šperkov portrétovaných s výrazným maliarskym rukopisom.
Farebná vrstva olejového charakteru bola miestami po celej ploche pôsobením korózie porušená, korózia
vytvárala na niektorých miestach drobné pľuzgieriky, ktoré spôsobovali strieškovité nadvihovanie
a odpadávanie maľby s podkladom od nosiča. Viditeľné boli celoplošné lokálne tmely a premaľby po predchádzajúcich reštaurátorských zásahoch, červené pozadie bolo takmer po celej ploche premaľované.
Kľúčovou úlohou bolo zabrániť ďalšej korózii medeného nosiča, najmä na strane maľby, aby sa tak predišlo úbytku farebnej vrstvy a ďalšej degradácii diela. Na základe výsledkov reštaurátorského výskumu, ktorý pozostával z vizuálneho, sondážneho a fyzikálno–chemického prieskumu s použitím UV luminiscencie, IR reflektografie a stratigrafie farebných vrstiev som stanovila postup i technológia reštaurovania.
Odpadávajúcu farebnú vrstvu a podklad som upevnila pomocou 10% Paraloidu B67 (v Toluéne a White
spirit). Premaľby som odstraňovala pomocou organických rozpúšťadiel: Isooktan: Isopropanol (1:1), Isooktan: Ethylalkohol (1:1), Ethylalkohol: Toluén (1:1), Acetón: Toluén (1:1), Contrad 2000: H2O (1:3), DMF: Toluén (1:1), H2O: Amoniak (3:1), Dowanol, neutralizácia: White spirit. Nasledovalo odstránenie voskových tmelov mechanicky skalpelom. Maliarsku vrstvu som zaistila prelepom 2 vrstiev japonského papiera pomocou
roztoku Lascaux 371 vo White spirit (1:2). Na miestach, kde sa japonský papier neprisal k nosiču, som farebnú vrstvu lokálne upevňovala pomocou tepelnej špachtle pri teplote 80 – 100°C. Nerovnosti zvlneného plechového nosiča som vyrovnávala niekoľko dní v knihárskom lise a za pomoci plastového kladiva a drevených
doštičiek, z rubovej aj lícnej strany. Koróziu zo zadnej strany medeného nosiča som odstránila ponorom v 10%
roztoku teplej H2O (50°C) + Wersenian dwusodowy (C10H14O8N2Na2.2H2O). Roztok som niekoľkokrát ohrievala v teplom kúpeli, pretože je účinný iba za podmienok keď je teplý. Po odstránení korózie som kovovú platňu opláchla pod tečúcou vodou a následne vysušila. Neskôr som odstránila prelep japonským papierom (za
pomoci White spiritu a Toluénu), ktorý slúžil ako ochrana aby sa nedostal silný roztok 10% Wersenianu dwusodoweho priamo na farebnú vrstvu a tiež slúžil ako ochrana pri vyrovnávaní kovovej platne. Koróziu z farebnej vrstvy som odstránila 2% roztokom H2O (50°C) + Wersenian dwusodowy. Farebnú vrstvu som po ošetrení odizolovaná náterom riedkeho damarového laku (1:6). Vypadané časti maľby som odmastnila Acetónom
a volskou žlčou. Chýbajúce časti podkladu a farebnej vrstvy som vytmelila olejovo–kriedovým tmelom na báze olovenej bieloby. Tmely som zabrúsila do roviny s maliarskou vrstvou. Maľba som zaizolovala reštaurátorským lakom zn. Talens. Zadnú stranu nosiča som zaizolovala náterom 10% roztoku mikrokryštalického vosku
Cosmoloid rozpusteného vo White spirit. Farebnú vrstva som scelila akvarelovými farbami do nerušivého celku nápodobivou retušou a zaizolovala damarovým lakom (1:6). Na záver som farebnú vrstvu scelila olejovoživičnými farbami v laku zn. Maimeri a zalakovala záverečným lakom zn. Schmincke v spreji.
Sliezsky maliar: Portrétna predela s epitafom rodu Scholz. 2. polovica 17. storočia. Olejomaľba na medenom plechu. 24,4 x 52,5 cm.
Majiteľ: Muzeum Narodowe, Wroclav. Stav pred reštaurovaním.
Silesian painter. Portrait Predella with the Epitaph of the Family Scholz. Second half of the 17th century. Oil painting on copper sheet.
24.4 x 52.5 cm. Property of Museum Narodowe, Wroclaw. Condition before restoration
Portrétna predela s epitafom rodu Scholz. UV luminiscencia.
Portrait predella with the epitaph of the family Scholz. UV luminescence
Portrétna predela s epitafom rodu Scholz. Stav po vytmelení.
Portrait Predella with the Epitaph of the Family Scholz. Condition after puttying
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V roku 2003/2004 som počas trojročného doktorandského štúdia absolvovala semestrálnu študijnú stáž na
Akadémii výtvarných umění v Prahe v Ateliéri restaurování uměleckých děl malířských a dřevených polychromovaných plastik, Škola prof. Karla Strettiho a v Národnej galérií v Prahe, Veletržní palác – Zbierky moderného a súčasného umenia.
Na škole ma poverili prieskumom signatúry (v IR–reflektografii a UV–luminiscencii) a reštaurátorským
ošetrením olejomaľby na lepenke „Krajina s riekou a mostom“ od neznámeho maliara z 20. storočia. Olejomaľba o rozmeroch 34 x 49 cm je prevedená na čiernej lepenke s hrúbkou 0,5 cm, s veľmi tenkou vrstvou bieleho podkladu. Zakalená laková vrstva bola pokrytá povrchovými nečistotami a menila celkový kolorit obrazu. Na povrchu maľby bola nepravidelne nanesená vrstva okrovej farby, ktorá znemožňovala čitateľnosť signatúry v ľavom dolnom okraji. Ani za pomoci IR reflektografie a UV luminiscencie sa nepodarilo signatúru
presnejšie identifikovať. Rukopis maľby má charakter kombinovanej maľby štetcom a špachtľou. V ľavej dolnej časti obrazu sa nachádzala diera v nosiči, ktorá vznikla pravdepodobne pri streľbe od broku. Na tomto
mieste bola poškodená aj rubová strana nosiča, v ktorom sa brok zachytil. Na maľbe som realizovala dve sondy. Pri skúškach rozpustnosti povrchových nečistôt a lakovej vrstvy sa ako najvhodnejšia ukázala kombinácia
Isooktan: Isopropanol: White spirit (1:1:2). Mušacince som odstránila destilovanou H2O. Následne som maľbu
prelakovala zriedeným damarovým lakom (1:6). Pred tmelením som dieru v ľavej dolnej časti obrazu z oboch
strán napenetrovala Terpentínom a riedeným Lascaux Hydro–Grund s destilovanou H2O v pomere (1:2), odizolovala fóliou Melinex a na 24 hodín zaťažila. Tmelenie prebiehalo najprv zo zadnej strany obrazu akrylovým tmelom a následne som tmelila spredu. Po nanesení som tmel zarovnala do jednej úrovne s maľbou, odizolovala fóliou Melinex a zaťažila. Tmelené miesta som lokálne prelakovala zriedeným damarovým lakom
(1:6) a previedla nápodobivú retuš akvarelovými farbami zn. Maimeri a v záverečnej fáze retuš reštaurátorskými farbami v laku zn. Charbonnel. Obraz som zalakovala záverečným damarovým lakom (1:3) s prísadou
25% bieleného včelieho vosku.

Neznámy autor: Krajina s riekou a mostom. Stav pred rešturovaním.
Unknown painter. Landscape with a River and a Bridge. Condition before restoration
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Neznámy autor: Krajina s riekou a mostom. Detail signatúry.
Unknown painter. Landscape with a River and a Bridge. Detail of the signature

Neznámy autor: Krajina s riekou a mostom. Stav po rešturovaní.
Unknown painter. Landscape with a River and a Bridge. Condition after restoration
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Antonín Fila: Portrét muža. 10. 9. 1858 na rubovej strane plátna.
Olejomaľba na plátne, 75 x 59 cm. Majiteľ: Národní galerie, Praha.
Stav pred reštaurovaním.
Antonín Fila: Portrait of a man. Dated: 10. 9. 1858 on the reverse
side of canvas. Oil painting on canvas. 75 x 59 cm. Property of
National Gallery Prague. Condition before restoration

Počas stáže v Národnej galérii v Prahe (Veletržní
palác – Zbierky moderného a súčasného umenia),
som mala možnosť reštaurovať obraz z ich majetku
„Potrét muža“ od Antonína Fila, olejomaľbu na plátenom nosiči z 19. storočia o rozmeroch 75 x 59 cm.
Obraz je datovaný na rubovej strane plátna: 10. 9.
1858. Maľba je vybudovaná lazúrnym spôsobom,
jemná pastózna maľba sa nachádza len na detailoch.
Na maľbe sú viditeľné autorské úpravy, tzv. pentimenty. Plátno bolo perforované, uvoľnené, slabo prichytené o podrám a pretrhnuté v pravej hornej časti trhlinou do pravého uhla o rozmeroch 11 x 7,5 cm.
Mechanické poškodenia na obraze sa prejavovali v
podobe škrabancov a lokálnych sekundárnych
úprav, ktoré vznikli pravdepodobne v dôsledku nárazov. Na týchto miestach sa nachádzal úbytok farebnej vrstvy aj s podkladom.
Zakalená laková vrstva bola pokrytá povrchovými nečistotami, mušacincami a menila tak celkový
kolorit obrazu. Zadná strana obrazu bola znečistená
sedimentami prachu a špiny.
Obraz nebol doposiaľ reštaurovaný, pravdepodobne od doby vzniku v roku 1858, čomu nasvedčoval aj výskum UV luminiscenciou, pri ktorom neboli

A. Fila: Portrét muža. Stav po vytmelení. Detail.
A. Fila: Portrait of a Man. Condition after Puttying. Detail
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identifikované žiadne sekundárne zásahy na farebnej vrstve obrazu. Ani sondážny výskum a stratigrafia farebnej vrstvy nepotvrdili prítomnosť retuší a premalieb. Izolácia plátna (buď glejová alebo želatínová) obsahuje proteíny. Podklad je viac vrstvový, pojený olejom. Histochemická analýza Fuchsinom S preukázala v prvej vrstve podkladu prítomnosť bielkovín.
Po prevedení vizuálneho výskumu obrazu a vstupnej fotodokumentácii som odobrala vzorky pre statigrafický laboratórny výskum a chemickú analýzu. Viditeľne odpadávajúce miesta farebnej vrstvy s podkladom
som lokálne zaistila roztokom želatíny, najmä v oblasti trhliny, poškodení a zvlnení. Uvolnenú maľba po okrajoch obrazu som upevnila voskovo–živičnou zmesou a prežehlila teplou a studenou žehličkou cez fóliu Melinex (Hostaphan). Sondáž rozpustnosti lakovej vrstvy som realizovala na troch miestach. Ako najúčinnejšie organické rozpúšťadlá sa osvedčili: Ethylalkohol (lieh): White spirit (50:50). Obraz som sňala z podrámu, položila na
rovnú plochu, otočila maľbou k stolu a zo zadnej strany plátna mechanicky odstránila nečistoty a prach. Zohnuté okraje obrazu som napustila Terpentínom a prikryla fóliou Melinex z dôvodu zmäkčenia a vyrovnania okrajov.
Okolie trhliny, poškodení a zvlnení plátna som mierne zvlhčila H2O špongiou. Obraz som následne prekryla
baliacim papierom a zaťažila rovnou doskou a ťažkým závažím na 24 hodín. Trhlinu a poškodenie plátna v pravej hornej časti obrazu som zabezpečila záplatou z natrhanej Mikelanty v tvare trhliny a zhora som záplatu prevoskovala o plátno za pomoci tepelnej špachtle. Postup som zopakovala ešte raz privoskovaním menších natrhaných kúskov Mikelanty. Štyri vystrapkané pásy plátna a okraje obrazu som natrela lepidlom Lascaux acrylkleber 498–20X pre tzv. „Strip lining“. Lepidlo som naniesla v troch vrstvách s prestávkami a počas jeho nanášania boli pásy plátna vypnuté. Takto nanesené lepidlo som na 24 hodín prikryla fóliou Melinex a zaťažila.
Atakovala som ho toluénom pretretím štetcom. Pásy plátna som priložila k natretým okrajom obrazu, cez Melinex teplou žehličkou prižehlila a studenou zažehlila. Obraz som zaťažila a na druhý deň vypla na pomocný
blindrám. Stenčenie stmavnutého laku som realizovala za pomoci organických rozpúšťadiel Ethylalkohol:
White spirit (50:50). Mušacince som odstránila destilovanou H2O. Maľbu som prelakovala zriedeným damarovým lakom (1:6) v terpentíne s prímesou bieleneho vosku, rozpustenom v lakovom benzíne (White Spirit).
Defekty na ploche obrazu som vytmelila emulzným tmelom a následne začistila. Nápodobivú retuš som realizovala akvarelovými farbami zn. Van Gogh a akrylovými farbami zn. Lefranc & Bourgeois. Záverečná fáza retuše prebiehala odsatými olejovými farbami v laku zn. Goya. Na záver som obraz zalakovala akrylovým reštaurátorským lakom v spreji zn. Lukas.
Druhý semester v školskom roku 2003/2004 som bola na študijnej stáží v Taliansku na Istituto per l´Arte e il
Restauro vo Florencii, Katedra reštaurovania maľby, pod
vedením prof. G. Forcucci.
Predmetom reštaurovania bola olejomaľba na plátne
„Svätý Anton z Padovy“ zo 17. storočia. Obraz o rozmeroch 59,5 x 43 cm od neznámeho maliara pochádza
z Florencie.
Olejomaľba bola vertikálne prehnutá na dve polovice
a pozdĺž obrazu v strede plátna sa nachádzala 12 cm trhlina. Dve veľké diery o priemere 6 cm prechádzali plášťom sv.
Antona v dolnej polovici obrazu. Podklad s maľbou tvoril
hrubú vrstvu, značne suchú a nekompaktnú s nosičom
obrazu. Tým, že maľba s podkladom bola vysušená a drobivá, po celej ploche obrazu bol lokálny úbytok farebnej
vrstvy s podkladom, najmä v dolnej časti obrazu v oblasti
nôh sv. Antona, kde bola horizontálna trhlina v plátne o
veľkosti 10 cm. Povrch maľby bol predratý, takže na mnohých miestach presvital červený bolusový podklad.
Na obraze som vykonala optické metódy prieskumu:
pozorovanie diela pri rozptýlenom dennom svetle a bočnom razantnom osvetlení, výskum pri UV luminiscencii,
chemicko–fyzikálne metódy a sondážny výskum. Komparáciou výsledkov všetkých druhov výskumu došlo k zisteniu, že pod hrubou vrstvou zožltnutého laku sa na obraze nachádzali lokálne premaľby po tvare. Ako najpodstatnejšia sa ukázala nutnosť spevnenia originálneho plátna s podkladom a vrstvou maľby dublovaním, čím sa zamedzilo ďalšiemu drobeniu a úbytku farebnej vrstvy
s podkladom.
Po lokálnom upevnení uvoľnených častí maľby s podkladom o nosič obrazu 5% roztokom zajačieho gleja som
vložila nové plátno do trhlín za pomoci polyamidu a mikropájkovačky. Celoplošný prelep maľby som previedla

Neznámy stredoeurópsky maliar: Sv. Anton z Padovy. 17. storočie. Olejomaľba na plátne. 59,5 x 43 cm. Súkromný majetok,
Florencia. Stav pred reštaurovaním.
Unknown Central European painter. St. Anthony of Padua.
17th century. Oil painting on canvas. 59.5 x 43 cm. Private
property, Florentine. Condition before restoration
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Sv. Anton z Padovy. Nanesenie lokálneho
tónu pod retuš. Detail.
St. Anthony of Padua. Applying the local
tone under the retouching. Detail

Sv. Anton z Padovy. Stav po reštaurovaní.
Detail.
St. Anthony of Padua.
Condition after restoration. Detail

japonským papierom 2% roztokom želatíny. Nosič obrazu som zbavila
zo zadnej strany nečistôt. Nové nosné plátno som vypla na pomocný
podrám a impregnovala 8% roztokom želatíny. Po jeho vyschnutí som
aplikovala dublovacie lepidlo Pasta Fiorentina (colletta), na obe plátna.
Následne som plátna zalisovali teplou žehličkou (45°C), pričom nové
plátno bolo napnuté na pomocnom blindráme a obraz som doň vlisovala. Obraz som vypla na nový skosený podrám. Odstraňovanie nečistôt,
laku a premalieb na obraze som realizovala štetcom po tvare maľby. Chemikálie som nanášala v bielenom vosku a neutralizovala vatovým tampónom namočeným v lakovom benzíne. Použité chemikálie:
zmes a):
(2/3 Etilacetato (C4H8O2) + 1/3 Dimetilsolfossido
(DMSO) (C2H6OS),
zmes b):
1/8 Čpavok + Isopropylalkohol.
Zmes a) sa osvedčila ako vhodnejšia pre ďalšie čistenie obrazu. Chemikálie som zmiešala a prilievala do bieleného včelieho vosku. Robila som
skúšky na dobu pôsobenia chemikálií. Ich neutralizáciu som realizovala
lakovým benzínom. Mušacince som odstraňovala v priebehu chemického
čistenia mechanicky skalpelom. Čistenie obrazu prebiehalo vo vertikálnej
polohe na stojane. Po vyčistení obrazu som začala tmeliť bez podloženia
želatínou. Pred tmelením bolo dôležité odmastiť miesta volskou žlčou a zrezať plátno, ktoré prečnievalo. Použila som klasický kriedový tmel (ohriaPohľad do reštaurátorského ateliéru. Na
ty vo vodnom kúpeli). Po zarovnaní tmelu do roviny britvou a skalpelom
červenou farbou bol nanásom na povrch tmelu imitovala štruktúru originálneho podkladu. Veľmi tmel podložený
šaný ešte lokálny tón pod retuš.
dôležité pri tmelení bolo razantné bočné osvetlenie. Následne som na View to the restoration atelier. On the putbiely tmel naniesla imitáciu červeného bolusového tónu temperou.
ty, backed with red paint, was applied loAj na tomto povrchu som ešte imitovala štruktúru originálneho podcal tone under the retouching.
kladu. Na bolusový tón som naniesla ešte lokálny farebný tón opäť temperou. Kolorit lokálneho tónu som vždy kontrolovala tampónom namočeným do lakového benzínu. Podkladala som len tie miesta, kde sa v okolí nachádzala svetlá farba. Bolusový podklad v okolí tmavých miest som
nechala bez lokálneho podloženia tónom. Okolie tmelov som vyčistila vatovým tampónom namočeným v
H2O. Po takomto podložení som obraz prelakovala damarovým lakom dvakrát, deň po dni. Museli byť dve vrstvy laku. Jedna vrstva laku chránila podloženie temperou a druhá vrstva bola podkladom pod retuš farbami v
laku. Krúživým pohybom som lak vtierala do obrazu. Po zaschnutí laku som pristúpila k retušovaniu farbami
v laku. Menšie úbytky maľby som doplnila imitujúcou retušou a väčšie chýbajúce plochy trateggiom. Po mesiaci, keď farby dobre zaschli, som obraz znovu prelakovala damarovým lakom.
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V roku 2008 som absolvovala štvormesačnú postgraduálnu štipendijnú stáž na Institut Royal du Patrimoine
Artistique IRPA–KIK v Bruseli, v Laboratoires Cellule technique picturale pod vedením Ing. Jany Sanyovej,
PhD. Tu som realizovala empirický základný ako aj aplikovaný technologický výskum vrstiev a materiálov, dotýkajúci sa konkrétnych obrazov, olejomalieb na plátenom nosiči z 19. storočia. Vzorky pre mikronábrusy som
zalievala do živice Spofacryl, vybrúsila na brúsnom stroji Struers LaboPol–2 a pozorovala pod optickým mikroskopom Zeiss Axioplan (zväčšenie 1000x) v polarizovanom a UV svetle. Všetky prierezy vzoriek som pod
mikroskopom pozorovala a snímala za rovnakých svetelných podmienok aj podmienok zväčšenia.
Zaoberala som sa skôr vonkajšou štruktúrou vrstiev a materiálov, z ktorých sa obrazy skladajú. Exaktná analýza vrstiev by bola predmetom výskumu pre chemika. Podieľala som sa na príprave a výskume viacvrstvových
matríc s rôznymi spojivami.
Oboznámila som sa tiež s ďalšími analytickými metódami výskumu, ktoré sa bežne v laboratóriách IRPAKIK používajú:
XRF – Röntgenová fluorescenčná spektrometria
FT–IR – IR Spektrometria s Fourierovou analýzou
HPLC–DAD – Kvapalinová chromatografia
GC–MS – Plynová chromatografia
SEM–EDX – Scanning electron microscopy (SEM) – Jeol JSM 6300 prístroj (15 keV primary energy),
napojený na BSE (Tetra) a (EDX) – (Pentafet Si(Li)X–ray detector), prístroje sú z Oxford Instruments.
MRS – disperzný Ramanový spektrometer (Renishaw In Via) s vysokou silou diódového lasera
(Toptica Photonics XTRA) na 785 nm.

Pohľad do laboratória IRPA–KIK v Bruseli.
View to the laboratory IRPA–KIK in Brussels

Disperzný Ramanový spektrometer (Renishaw InVia) s vysokou
silou diódového lasera (Toptica Photonics XTRA) na 785 nm.
Dispersive Raman spectrometer (Renishaw InVia) with high power of the diode laser (Toptica Photonics XTRA) on 785 nm

Prípravy matríc s rôznymi pojivami.
Preparation of the matrix with different connections

Register zaliatych vzoriek v laboratóriu IRPA–KIK v Bruseli.
Register of the embedded samples in the laboratory IRPA–KIK
in Brussels
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Štúdium umeleckého procesu
Kupelwieserove fresky: séria „História Rakúska“
Sigrid Eyb–Green, Rakúsko
Z angličtiny preložil Stevin John Davidson

Moja prezentácia je zameraná na sériu fresiek z roku 1848 od Leopolda Kupelwiesera v Dolnorakúskej
vládnej budove vo Viedni. Zrekonštruujem celý výtvarný proces od konceptu až k dokončenej freske a budem
hovoriť o materiáloch ktoré používal, dávajúc do kontextu ich spôsob výroby v polovici 19. storočia.
Dovoľte mi najprv v krátkosti uviesť životopisné údaje umelca.
Leopold Kupelwieser sa narodil v roku 1796 a bol prijatý na Akadémiu výtvarných umení vo Viedni ako
12–ročný. V rokoch 1823/24 precestoval Taliansko a istý čas žil v Ríme kde sa po prvý krát zoznámil s Nazarénmi, skupinou mladých nemeckých umelcov, ktorí žili v kláštore a spolupracovali na freskách znovu vytvárajúc atmosféru stredovekých umeleckých dielní. Dve série fresiek boli dokončené v Ríme, jedna z nich v Casino Massimo (1817–29) ktorú mal Kupelwieser príležitosť navštíviť počas jej vzniku. Toto spomínam len preto, že Kupelwieser bol veľmi ovplyvnený Nazarénskymi ideami a ideálmi, zvlášť čo sa týka dôležitosti ktorú
pripisovali kartónom a ich znovuobjaveniu freskovej maľby. K tomuto sa vrátim neskôr..
Späť vo Viedni sa Kupelwieser stal umelcom známym jeho portrétmi a náboženskými maľbami a bola mu
pripísaná zásluha za znovuuvedenie freskovej maľby do Rakúska..
Séria fresiek nachádzajúca sa v Dolnorakúskej vládnej budove bola jeho treťou objednávkou monumentálnej fresky. V tom čase, v roku 1847 bol Kupelwieser vymenovaný za profesora na Akadémii výtvarných umení.
Kreatívny proces je v prípade tejto série fresiek veľmi dobre zdokumentovaný hneď od skorého momentu, vrátane fázy počiatočného myšlienkového procesu vo forme poznámok, ktoré si umelec načarbal, aby zachytil hlavnú myšlienku freskového cyklu a popísal každý z 15 historických námetov ktoré mali byť zobrazené. Tento takzvaný “program” bol prepísaný trikrát a je dôkazom ako boli námety rearanžované alebo vymieňané za iné, možnože vhodnejšie historické scény ktoré boli zjavne navrhované plánovacou komisiou.
Keď sa už rozhodlo o subjektoch pre všetkých 23 malieb, Kupelwieser pripravil pre svoju prácu množstvo
skíc a štúdií, spolu viac než sto uhlíkových a ceruzkových kresieb a malieb vodovými farbami. Pre tieto dával
prednosť jemnému kresliacemu papieru, mnoho listov malo vodoznak C. J. HONIG a WHATMAN. Oba Honig
a Whatman papiere boli „...zámerne manufakturované v Rakúsku aby učinili Krajinu nezávislou od zdanlivo
nenahraditeľných zahraničných druhov a kvalít.“(Peter Bower)
Náčrt: s použitím maľby súčasníka Ferdinanda I., Bocksbergera
I poznámky o farbách originálnej maľby
Na obrázku je štúdia na liste papiera, ktorý je zlepený zo štyroch malých útržkov papiera. Papier na kreslenie dobrej kvality stál v 40 rokoch 19. stor. okolo 188 guldenov za „rieß“ (paletu) (rieß pozostával zo 480 hárkov) – na porovnanie“ ako profesor na akadémii, Kupelwieser mal k dispozícii byt a 17 guldenov na týždeň.
Za svoje fresky dostal medzi 300 a 900 guldenov.
Umelec často používal obe strany hárku aby ušetril papier.
Následne bol zhotovený kartón pre každú maľbu.
Na získanie jedného kusu papiera správneho rozmeru pre tieto monumentálne kresby v pomere 1:1 bolo
množstvo jednotlivých hárkov zlepených pšeničným škrobovým lepidlom, postupujúc v horizontálnych radoch, jeden rad za druhým, s prekrytiami 1 – 8 centimetrov. Vasari popisuje túto metódu postupu už v roku
1550: „ Kartóny sú vyrobené takto: hárky papiera, myslím štvorcové hárky, sú pospájané lepidlom urobeným
z múky a vody varenými na ohni. Sú upevnené na stenu týmto lepidlom, ktoré je roztreté na šírku dvoch
prstov dookola na strane ktorá je pri stene a sú celé navlhčené postriekaním studenou vodou. V tomto vlhkom
stave sa natiahnu tak, že zvlnenie sa vyrovná počas schnutia.“.
Kupelwieser často podlepoval tieto zostavené hárky papiera aby im dodal väčšiu stabilitu.
Pre oba, kresliaci a podlepovací papier, Kupelwieser používal veľmi drsný, hrubý baliaci papier. Mikroskopické fotografie ukazujú zmes ľanu a konope, ale aj čiastočky slamy a vlnených vlákien, z ktorých mnohé
boli farbené
28
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Mramorová sieň
Dolnorakúskej vládnej
budovy, Viedeň. Fresky
Leopolda Kupelwiesera.
S povolením Dolnorakúskeho krajinského múzea.
Foto: Peter Böttcher
Marble Hall at the Niederösterreichische Statthalterei, Vienna: Frescoes by
Leopold Kupelwieser.
Courtesy of Niederösterreichisches Landesmuseum.
Photo: Peter Böttcher

Správa o výrobe a priemysle v Rakúskej monarchii od Keeßa a Blumenbacha – oboch prieskumníkov priemyselného inžinierstva – je cenným zdrojom technológie výroby papiera v prvej polovici 19. storočia. Detailne popisuje základné suroviny pre baliaci papier, ako farbené a vlnené handry, ktoré nemohli byť použité
pre jemnejší papier, často miešané so slamou, ktorá bola upravovaná varením vlákniny v potašovom (uhličitan draselný) a kriedovom základe.
Prechtl vo svojej Technickej Encyklopédii v roku 1840: citujem – Na základe Pietteho skúsenosti zmiešanie slamy a handier má výhody v tom, že dobré vlastnosti slameného papiera (stabilita a pevnosť) bude kombinovaná s výhodou handrového papiera (menej krehkosti)). V závislosti od rozličných druhov slamy
a handier, druhá zložka môže tvoriť pol až dvojnásobok množstva slamy. Koniec citátu.
Tento typ papiera nebol praktický len pre také veľké formátové rozmery kvôli svojej pevnosti, ale aj výhodný pre uhlíkové kresby vďaka jeho drsnému povrchu, a v neposlednom rade bol tiež veľmi lacný.
43 kartónov, každý pozostávajúci z až 30 jednotlivých hárkov, často podlepovaných 2,3 alebo dokonca 4 krát
papierom tvorí odhadom 1500 hárkov. V 40. rokoch 19. stor. jeden Rieß (paleta) (480 hárkov) baliaceho papiera stál 14 Guldenov, čo bolo menej než 1/10 ceny pre jemný kresliaci papier.
Pre niektoré z menších kartónov a kartónov pre dva dlhé, úzke vlysy, , Kupelwieser použil strojovo vyrábaný papier, ktorý kúpil v roliach, a tak si ušetril prácu na zlepovaní veľa hárkov dohromady. Prvý strojovo vyrobený papier v Rakúsku bol produkovaný Franzensthalerovým mlynom v roku 1819. Táto nová technológia
pomaly naberala na dôležitosti v Monarchii, kde na remeselnej výstave v roku 1835 len dvaja účastníci vystavovali strojovo vyrobený papier. O 10 rokov neskôr, 40 strojov na výrobu papiera vyrábalo 30% rakúskej papierovej produkcie.
Schall odporúča používanie strojového papiera na kartóny v jeho rozprave pre umelcov publikovanej v roku 1863: – „Teraz sa dá kúpiť tzv. cubit alebo rolovaný papier ktorý sa dá použiť na (…) kartóny, len treba dať
pozor a vybrať najlepšiu kvalitu. Dokonca hnedastý rolovaný papier je teraz k dostaniu“.
Strojovo vyrábaný papier, ktorý Kupelwieser používal majú tmavý, tmavo hnedo–červený odtieň, ktorý
umožnil umelcovi aplikovať bielu kriedu na modeláciu svetiel a tak imitovať efekty antických reliéfnych vlysov.
Obvykle by umelci prekreslili kompozíciu z malých, prepracovaných kresieb do veľkej mierky kartónov
pomocou sieťky. Fakt, že neexistujú žiadne prípravné kresby a už vôbec nie sieťky pre žiadnu z týchto fresiek
Sigrid Eyb–Green, Rakúsko: Kupelwieserove fresky „História Rakúska“
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Štúdia pre Alegóriu Rakúska. Ceruza na
papieri, 290 x 253 mm. Dolnorákuske
krajinské múzeum, Inv. č. 7000/523.
Foto Sigrid Eyb–Green
Study for Allegory of Austria. Pencil on
paper, 290 x 253 mm. Niederösterreichisches Landesmuseum, Inv. Nr.
7000/523.
Photo: Sigrid Eyb–Green

Kartón pre Alegóriu Rakúska. Uhoľ na
papieri, 262 x 455 cm. Dolnorákuske
krajinské múzeum, Inv. č. 785.
Foto Sigrid Eyb–Green
Cartoon for Allegory of Austria. Charcoal on paper, 262 x 455cm. Niederösterreichisches Landesmuseum, Inv.
Nr. 785.
Photo: Sigrid Eyb–Green
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v mramorových sieňach vedie k domnienke, že umelec vlastne maľoval kartóny používajúc len detailné štúdie.
Toto ma privádza ku kresebnému médiu ktoré použil Kupelwieser ktorým je, okrem bielej kriedy, výlučne čierny uhlík. Mikroskopická snímka ukazuje typické úlomkovité karbonizované drevené triesky. Vasari už
odporúčal umelcom aby používali uhlík na kreslenie kartónov:
„(…) umelec pracuje s dlhou tyčou ktorá ma na konci uhlík aby preniesol kartón (vo zväčšených proporciách) aby ho posúdil z odstupu, všetko to čo je na malej kresbe nakreslené v malom rozmere. (…) na kartóne
sa dá vidieť náhľad práce ako celku a tento môže byť prispôsobovaný a menený až pokým nie je v poriadku čo
sa už nedá robiť na práci samotnej.“
Veľké diery pozdĺž okrajov kartónov indikujú, že papier bol nalepený na stene keď umelec robil kresby.
Zvlášť na menších kartónoch pre alegórie, ktoré Kupelwieser komponoval priamo na kartón bez nejakých
predchádzajúcich skíc sa dajú nájsť mnohé korekcie, ktoré sa dali pomerne jednoducho urobiť uhlíkovou kresbou.
Kupelwieser tiež aplikoval možnosti uhlíku ako nástroja svojho výtvarného vyjadrenia a použil ho skoro
ako maliarsky prostriedok, rozmazávajúc línie a niekedy modelujúc tiene rozmaľovávaním mokrým štetcom a
komponujúc svetlá pri vytieraní uhlíka po kreslení, možnože vlhkou chlebovou striedkou.
Po tom čo bol nakreslený kartón, uhlík bol zafixovaný živičnatým materiálom ktorý nedopatrením kvapol
na kartón pre portrét Maximiliána I. Bola odobratá vzorka a identifikovaná pomocou plynovej chromatografie ako kolofónia, ktorá bola pravdepodobne rozpustená v alkohole a nastriekaná na kresbu fixírkou aby sa
línie nerozmazávali.
Počas realizácie fresiek boli kartóny uskladnené na stavbe. Vo svojej zmluve Kupelwieser požadoval malú
miestnosť vedľa Mramorovej sály na skladovanie svojich kartónov a ich korigovanie v prípade potreby.
Počas maľovania fresky, korešpondujúci kartón mohol byť umiestnený vedľa umelca pre referencie. Niektoré
kartóny nesú stopy ich použitia – striekance farieb alebo biele vybielené fľaky spôsobené vápnovou omietkou
prskajúcou na papier..
Niektoré iné kartóny, spolu deväť, sa zdajú byť prácne pripravené na prezentáciu. Nie sú len dôkladne nakreslené do každého detailu, architektonické prvky boli presne skonštruované ale potom boli po dokončení
ďalej dekorované. Najprv boli nalepené zvieracím glejom na plátno, potom bola nanesená okrová farba na moridlovom základe, asi na imitáciu trochu zažltnutého laku na získanie mäkkého galerijného tónu. Potom bol
pridaný červeno, hnedo a zlato maľovaný rám.

Karón pre Alegóriu
Rakúska. Detail: dekoratívne prvky.
Foto Sigrid Eyb–Green

Cartoon for Allegory
of Austria, detail: decorative elements.
Photo: Sigrid
Eyb–Green
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Akvarelová štúdia Založenie Viedenskej univerzity. Akvarel a ceruza na
papieri,
232 x 317 mm. Dolnorakúske krajinské múzeum,
inv. č. 7000/340.
Foto: Sigrid Eyb–Green
Watercolour study for
The Foundation of the
University of Vienna.
Watercolour and pencil
on paper, 232 x 317mm.
Niederösterreichisches
Landesmuseum, Inv. Nr.
7000/340.
Photo: Sigrid Eyb–Green

Rešeršovala som katalógy a výtvarné časopisy z tých čias, aby som zistila či týchto deväť kartónov bolo
vystavených v tom čase, pretože Kupelwieser vystavoval svoje kartóny na verejnosti pri iných príležitostiach,
ale v tomto prípade som nenašla ani zmienku. Po prezretí tuctov dokumentov, novinových komentárov a muzeálnych inventárov som nakoniec mohla rekonštruovať udalosti.: vedúcim oddelenia verejných stavieb bol
v tom čase barón Kübeck ktorý inicioval projekt fresiek a podporoval Kupelwiesera v každom ohľade. V roku
1848, po tom čo prepukla revolúcia a bola sformovaná nová vláda, Kübeck sa stal ministrom financií. Jeho ministerstvo bolo preložené do barokového paláca kam presťahoval 9 Kupelwieserových kartónov a dal si ich
pripevniť na strop jednej z miestností ako dekoráciu. V roku 1940, bol palác prebudovaný, kartóny sňaté a ponúknuté Národnému oddeleniu pre historické pamiatky, kde boli uskladnené a uložené pod nesprávnym popisom. V 1948, boli konečne odovzdané Oblastnému múzeu Dolného Rakúska bez informácie o ich pôvode
a s ich názvami vzájomne pozamieňanými čo sťažilo vystopovanie ich histórie.
Predtým než boli samotné fresky namaľované na steny, Kupelwieser urobil dve malé freskové skúšky, alebo modelli, zobrazujúce detail z jeho kompozícií. Nosič sa skladá z hlinenej strešnej škridly, ktorá bola omietnutá predtým než Kupelwieser začal maľovať. Vzorky pigmentov ktoré použil na týchto malých „modelli” sa
zhodujú so vzorkami ktoré boli odobraté z farebmých prskancov na niektorých z kartónov. Žiadne stopy spojiva neboli zistené v žiadnej zo vzoriek čo sa dá interpretovať ako indikácia, že Kupelwieser použil fresco techniku ktorú študoval v Taliansku. Týmito modelli mohol chcieť navzorkovať farby na zistenie farebného výrazu
a ich interakcie alebo demonštrovať výsledky zadávateľovi.
Najprv musela byť kompozícia transferovaná z kartónu na stenu. Žiadny z kartónov nenesie známky upevnenia na stenu a obrysy kresieb ich prekresľovania do mäkkej omietky. Moritz von Schwind, umelec a blízky
priateľ Kupelwiesera, popísal v jednom zo svojich listov techniku ktorú on a pravdepodobne Kupelwieser tiež
– používal pre proces transferovania: „(…) tak som zobral pripravený kartón ktorý špecifikuje obrysy a tiene
a preniesol kresbu na omietku s použitím priesvitného papiera, vtláčaním obrysov špicatým predmetom do
omietky.”
Zbierka Oblastného múzea Dolného Rakúska obsahuje niektoré Kupelwieserove kresby na pauzáku. Pauzovací papier bol vyrobený napustením papiera zrejme prírodnou živicou. Umelec jednoznačne použil tieto
kresby pre transferovanie kompozície – všimnite si škrabance po línii čiar.
Kupelwieser začal maľovať spolu s tromi mladšími umelcami, z ktorých jeden bol jeho študentom, čo v o
svojej autobiografii detailne popisuje Kupelwieserovu maliarsku techniku: „Kupelwieser pokračoval systematicky a miešal farby spolu ako formule, podľa svojej skúsenosti vo vyhodnocovaní odtieňa určitej farby ktorú mala po tom keď vyschla, tak aby mal farbu pre lokálne tiene, osvetlené miesta, polotiene a tiene už na svojej palete a následne už len vypĺňal zodpovedajúce miesta schematicky, rozmaľovávajúc hranice medzi každou
farbou mäkko aby dosiahol bezošvé prechody.“
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Kartón pre Založenie
Viedenskej Univerzity,
freska. Uhoľ na papieri,
131 x 247 cm.
Dolnorakúske krajinské
múzeum, inv. č. 765.
Foto: Sigrid Eyb–Green
Cartoon for The
Foundation of the
University of Vienna.
Charcoal on paper,
131 x 247cm.
Niederösterreichisches
Landesmuseum,
Inv. Nr. 765.
Photo: Sigrid Eyb–Green

Založenie Viedenskej
univerzity, freska.
Foto Sigrid Eyb–Green
The Foundation of the
University of Vienna,
Fresco.
Photo: Sigrid Eyb–Green

Kupelwieser si vymieňal nápady a skúsenosti týkajúce sa technologických otázok so svojim priateľom a kolegom Moritzom von Schwindom ktorý bol v tom čase profesorom na mníchovskej akadémii výtvarných umení. Schwind napísal Kupelwieserovi v roku 1849 „(...) Dovoľ mi upozorniť ťa, že máme vďaka nášmu kamarátovi Schlottauerovi dôležitý pokrok vo vývoji materiálov. Našiel spôsob ako vyčistiť kriedu od vždy kontaminujúceho dolomitu a inej zlej špiny a takto a s malými množstvami nejakých aditív získať u nej schopnosť kryť
ako oker.“
Vyššie zmienený Joseph Schlottauer, pôvodne umelec školený v Mníchove, asistoval chemikovi Johannovi
Nepomukovi von Fuchsovi pri výskume historických maliarskych technológií a vo vývoji nových materiálov
pre nástenné maľby. Ich hlavným záujmom bolo použitie silikátu sodného ako spojiva. Ich snahy v tom čase
stroskotali ale neskôr boli úspešne modifikované vynálezcom A. W. Keimom, ktorý urobil farby na báze silikátu sodného, tzv. Keimfarben, komerčne dostupnými.
Kupelwieser stretol Schlottauera v Mníchove počas svojich ciest v roku 1849 a neskôr napísal v liste, že
Schlottauer mu hovoril o nejakej tajnej technike nástennej maľby, ktorá bola veľmi pravdepodobne vo vzťahu ku stereochromatickej metóde vyvinutej v roku 1846 ktorá ako spojivo obsahovala silikát sodný.
Sigrid Eyb–Green, Rakúsko: Kupelwieserove fresky „História Rakúska“
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Kartón pre Postavu s nemeckou imperiálnou korunou: farebné prskance. Uhoľ na papieri, 100 x 82,3 cm.
Dolnorakúske krajinské múzeum, inv. č. 761. Foto: Sigrid Eyb–Green
Cartoon for Figure with German Imperial Crown: paint splatters. Charcoal on paper, 100 x 82,3cm.
Niederösterreichisches Landesmuseum, Inv. Nr. 761. Photo: Sigrid Eyb–Green

Podľa analýzy vzoriek farieb Kupelwieser tento nový druh farieb vo svojich freskách v Mramorovej sieni
nepoužil. Zdá sa, že Kupelwieser si v tomto období ešte stále pripravoval svoje vlastné freskové farby, požadujúc vo svojej zmluve pre ich prípravu zvláštnu miestnosť. Neskôr v jeho kariére sa prispôsobil novým, komerčne dostupným farbám. Jeho dcéra vo svojich spomienkach píše: „Kupelwieser si dával zvlášť záležať na
príprave svojich farieb. Vo svojich posledných rokoch už nestrácal čas na to aby si ich pripravoval sám. Zdá sa,
že nové vynálezy na poli chémie farieb urobili túto prax nepotrebnou. Ale teraz, po nejakých rokoch sa dá jasne vidieť, že farby na maľbách z jeho skoršieho obdobia sú oveľa jasnejšie a lepšie zachované než tie z jeho neskorších rokov, keď používal priemyselne vyrábané farby.“
Fresky v Statthalterei podporujú jej pozorovania: po viac ako 150 rokov počas ktorých boli povrchovo
čistené raz v roku 1950 nestratili nič zo svojej brilantnosti a živosti.
Na koniec mojej prednášky by som chcela pridať ešte záverečný komentár Kupelwieserových kartónov
a fresiek, ktorý nás zavedie späť na začiatok keď som spomínala Kupelwieserovo spojenie k Nazarénom
v Ríme. Pre nich mali kartóny dôležitosť, ktorá presahovala ich úlohu ako prípravných kresieb. Keď pracovali na svojich projektoch fresiek v Ríme, Nazaréni používali svoje kartóny ako poslov svojho umenia, posielajúc ich späť do Nemecka, kde boli vystavované a kupované múzeami a súkromnými zberateľmi. Okrem toho,
kartóny boli nástrojom abstrakcie, s chýbajúcou farebnosťou a tým, čo nazývali dotyk štetca, takže diváka viedli k spirituálnemú zmyslu za všetkou materiálnosťou namiesto pokúšania sa napodobňovať prírodu ako na
vtedajšej tabuľovej maľbe, ktorým pohŕdali. Kupelwieserove kartóny odrážajú tento názor a ich použitie ako
dekorácie stropu podporujú ich nárok byť umeleckými dielami samými osebe, nezávisle od ich úlohy ako prípravnej práce pre nástennú, alebo nástropnú maľbu.
Umenie fresky bolo znovuobjavené Nazarénmi v romantickom obdive k stredovekému a renesančnému
umeniu a tradícii dielní. Tiež sa zdá, že to bol výraz ich požiadavky viesť pravdivý a čestný život bez pretvárky.
Zatiaľ čo na tabuľových maľbách sa dá meniť a upravovať farba a kompozícia, freska neumožňuje žiadne
korekcie a, vďaka svojej monumentálnej mierke a časovému limitu vyhradenému pre proces maľby, pomáha
vytvoriť štýl, ktorý je abstraktnejší a duchovnejší a menej navádza ku kopírovaniu a napodobňovaniu prírody.
Po návrate zo svojej talianskej cesty Kupelwieser tieto myšlienky priniesol späť do Viedne a zrealizoval ich
v Mramorovej sále so svojimi študentmi s tým, že si doprial kontemplatívny a odlúčený život venovaný svojmu
umeniu zatiaľ čo len deň potom, čo začal maľovať nástropnú fresku 11. marca 1848, vypukli pred budovou
občianske nepokoje a vznietili revolúciu. V každom prípade, Kupelwieser pokračoval vo svojej práci. Neskôr
v liste napísal, že „vďaka skutočne zázračnej prozreteľnosti ktorú mám, zatiaľ čo iné zdroje príjmu opadli maľoval som fresky v novej budove vlády, viac než nadšený týmto požehnaním a denne ďakujúc bohu som sa počas všetkých týchto udalostí posledného marca úspešne ukrýval v azyle umenia.“
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Stránka 35

Reštaurovanie barokového oltára Sedembolestnej Panny Márie
zo zbúranej kaplnky v Galante
Mgr. František Šmigrovský – Mgr. arch. Rastislav Petrovič
Predmetom tohto príspevku je reštaurovanie hlavného oltára Sedembolestnej Panny Márie zo zbúranej kaplnky v Galante. V súčasnosti je oltár Sedembolestnej Panny Márie hlavným oltárom rímskokatolíckeho farského kostola svätého Štefana–kráľa v Galante. Hlavný oltár dominuje interiéru so segmentovo ukončenou
svätyňou.
Zasvätenie hlavného oltára Sedembolestnej Panne Márii nie je logicky zhodné s patrocíniom kostola –
svätého Štefana–kráľa. Táto anomália vznikla po roku 1963, kedy bola v Galante zbúraná baroková Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. Vtedy nahradili vo farskom kostole pôvodný klasicistický hlavný oltár dnešným barokovým oltárom, pochádzajúcim z asanovanej kaplnky.
Pôvodný klasicistický hlavný oltár vo svätyni kostola bol riešený veľmi striedmo. Na menze bol položený
svätostánok carrousselového typu ukončený sochou Baránka božieho na knihe so siedmymi pečaťami. Po bokoch menzy boli umiestnené sochy svätíc, svätá Tekla a svätá Anastázia. Svätice boli súčasťou sochárskej dekorácie, rovnako ako dvaja anjeli sediaci na bokoch korunnej rímsy svätostánku. Oltár ukončoval vysoký pravouhlý obraz umiestnený na stene medzi dvoma veľkými oknami. Obraz s námetom svätého Štefana–kráľa
odovzdávajúceho Uhorsko do ochrany Panne Márii – patrónke Uhorska namaľoval v roku 1799 trnavský maliar Jozef Zanussi.
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, z ktorej pochádza hlavný oltár farského kostola v Galante, stála v
blízkosti tzv. Veľkého (neogotického) kaštieľa, na dnešnej križovatke ulíc Hlavnej a Esterházyovcov. Postavili
ju v roku 1741. Iniciátorom a fundátorom výstavby kaplnky bol gróf Alexander Esterházy, ktorý ju dal postaviť k úcte Sedembolestnej Panny Márie a Svätých Ochrancov pred morom.
Stavba barokovej kaplnky v Galante, postavenej na polygonálnom pôdoryse, vo vnútri s oválom, je pripisovaná významnému viedenskému architektovi Johannovi Lucasovi von Hildebrandt (naposledy v monografii „Galanta“, s. 100). Kaplnku „z dopravných dôvodov“ odstránili v roku 1963. Zo zbúranej kaplnky sa podarilo zachrániť vnútorné zariadenie. Okrem oltára preniesli do farského kostola aj lavice.

Baroková kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v Galante na
pohľadnici z roku 1910. Zbierka Juraja Pekaroviča. Baroque
chapel of the Virgin Mary of Seven Sorrows in Galanta on
a postcard from the year 1910. Collection of Juraj Pekarovič

Pôdorys barokovej kaplnky a urbanistická situácia v roku 1962. Kresba:
Štefan Szekács, foto: R. Petrovič. Ground plan of the baroque chapel
and town–planning situation in the year 1962. Drawing Štefan Szekács, photo R. Petrovič
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Kamenné súsošie Piety, stav v roku 1961. Archív PÚ SR. Foto:
Kosák. Stone sculptural group of Pieta, condition in the year
1961. Archive of the Monuments Board of SR in Bratislava.
Photo: Kosák
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Stránka 36

Model oltára z barokovej kaplnky, exponát Vlastivedného múzea
v Galante. Foto: R. Petrovič. Model of the altar from the
baroque chapel, exhibit of the Homeland Museum of Galanta.
Photo: R. Petrovič

Keďže vo farskom kostole ponechali dolnú časť pôvodného klasicistického hlavného oltára (hornú časť –
obraz premiestnili do lode kostola), museli odstrániť časť oltárnej architektúry barokového oltára z kaplnky.
Odstránili barokový stipes s reliéfom so svätou Rozáliou a svätostánok s anjelmi. Takto prispôsobili barokový
oltár z kaplnky do priestoru svätyne Kostola sv. Štefana kráľa v Galante. Premiestnením oltára z kaplnky sa
zmenili hmotovo–priestorové vzťahy vo svätyni kostola, ako aj barokového oltára.
Hlavný oltár Sedembolestnej Panny Márie predstavuje barokovú stĺpovú architektúru, rámujúcu ústrednú
niku s baldachýnom, doplnenú sochárskou figurálnou zložkou. Súčasťou sochárskej výzdoby sú sochy svätých:
sv. Sebastián, sv. Róchus, sv. Jozef s Ježiškom v náručí, sv. Ján Evanjelista, sv. Barbora a sv. Margaréta. V strednej časti oltára dominuje v nike osadené súsošie Piety. Oltár završuje súsošie Najsvätejšej Trojice a adorujúci
anjeli. Zaujímavosťou galantského oltára je súsošie Piety. Súsošie je kamenné, vytesané z vápenca. Zozadu má
vybratie kvôli odľahčeniu, tak ako to majú drevené sochy. Predpokladáme, že voľba materiálu nebola náhodná, ale výber bol podmienený trvanlivosťou materiálu, ktorý bol určený na vyhotovenie vzácnej a uctievanej
„milostivej sochy“ Panny Márie s Kristom, ktorú korunovali v roku 1749. Dokladá to letopočet vyrytý do pozlátenej Máriinej korunky.
Pred barokovou časťou hlavného oltára sa nachádza konštrukčne samostatná mladšia časť pôvodného klasicistického hlavného oltára. Tvorí ju stipes s menzou, na ktorej je položený svätostánok ukončený sochou baránka Božieho v lúčovitej svätožiare. Dvierka svätostánku vypĺňa reliéf s námetom Golgoty.
Oltár z barokovej kaplnky môžeme datovať do obdobia okolo roku 1741, mladšia časť oltára z pôvodne hlavného oltára farského kostola pochádza zo začiatku 19. storočia, z obdobia klasicizmu, rámcovo ju ohraničujú roky 1799–1805. Galantský hlavný oltár patrí medzi kvalitnú dielenskú produkciu s kvalitnou sochárskou zložkou.
Na základe porovnania sochárskeho prevedenia drevených sôch oltára s kamenným súsoším Piety, ako aj
so sochami dvoch anjelov a apoštolov – sv. Petrom a sv. Pavlom, ktorý dotvárali exteriérovú výzdobu Kaplnky
Sedembolestnej Panny Márie, môžeme konštatovať, že všetky spomínané sochy sú dielom jedného barokového umelca.
Reštaurovanie oltára
Metodika reštaurátorského postupu vyplynula z výskumu každej zo zložiek oltára, pričom spôsob a rozsah
36
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Galanta, interiér Kostola sv. Štefana kráľa. Svätyňa s pôvodným
klasicistickým hlavným oltárom. Stav v roku 1940. Galanta,
interior of the Church of Saint Stephen the King, sanctuary with
the original classicistic main altar. Condition in the year 1940

výskumu a jeho jednotlivých prieskumov bol podmienený požadovanou metódou obnovy, založenou
na kombinácii konzervátorských, konsolidačných a
rekonštrukčných postupov, charakterom diela, jeho
materiálovou skladbou a stavom zachovania povrchových úprav.
Reštaurátorský výskum bol zameraný hlavne na
stav pamiatky a jej jednotlivých súčastí, rozsah a príčiny poškodení, použité materiály a technológie,
identifikáciu jednotlivých kultúrnych vrstiev – autentických a sekundárnych. Základom bol sondážny
prieskum doplnený fyzikálno-chemickými analýzami.
Oltárna architektúra je drevená, polychrómovaná, so zlátením a striebrením niektorých dekoratívnych a architektonických prvkov. Zhotovená je
z dvoch druhov dreva: vlastná architektúra a konštrukčné časti sú z mäkkého ihličnatého dreva
(smrek), dekoratívne rezbárske prvky z dreva lipového. Celková výška oltára je 795 cm a maximálna
šírka oltára 716 cm.
Konštrukcia oltára je samonosná, skladaná postupne na seba, zo zadnej strany istená kovovými
skobami a železnými tiahlami kotvenými do steny
svätyne. Miestami je primárne aj sekundárne spevňovaná klincami a drevenými doskami.

Stránka 37

Galanta, interiér Kostola sv. Štefana kráľa. Svätyňa s hlavným oltárom
Sedembolestnej Panny Márie zo zbúranej kaplnky. Stav v roku 2004.
Galanta, interior of the Church of Saint Stephen the King. Sanctuary
with the main altar of the Virgin Mary of Seven Sorrows from the
demolished chapel. Condition in 2004

Anjel z nadstavca počas odstraňovania premalieb.
Angel from the retable during the removal
of inappropriate repaints
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Anjel z nadstavca počas polovičného čistenia.
Angel from the retable during the half cleaning
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Stránka 38

Soklová časť drevenej architektúry počas rekonštrukcie
kriedových podkladov. Plinth part of the wood architecture
during the reconstruction of chalk priming coats

Polovičné čistenie drevenej akantovej hlavice.
Half cleaning of the wooden acanthus capital

Detail Márie z kamenného súsošia Piety po odstránení
sekundárnych náterov. Detail of Mary from the stone sculptural
group of Pieta after the removal of secondary paints

38

Rozsah kriedovania rezbárskej výzdoby nadstavca.
Extent of chalking of the carving decoration
of the retable
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Spätná montáž jednotlivých častí oltárnej architektúry a súsošia Piety.
Retrogressive installation of single parts of the altar architecture of the sculptural group Pieta

Ľavá strana oltára po reštaurovaní.
Left side of the altar after the restoration

Centrálna časť oltárnej architektúry – kombinácia klasicistických a barokových prvkov. Central part of the altar architecture – combination
of classicistic and baroque elements
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Sochárska súčasť oltára. Zľava: sv. Sebastián, sv. Jozef, sv. Ján Evanjelista, sv. Rochus. Stav pred reštaurovaním.
Sculptural component of the altar before the restoration. From left: Saint Sebastian, Saint Joseph, Saint John the Evangelist,
Saint Rochus

Sv. Ján Evajelista a sv. Rochus. Stav po reštaurovaní.
Saint John the Evangelist and Saint Rochus. Condition after restoration
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Stránka 41

Oltárna architektúra bola v narušenom technickom stave. Väčšina jej častí, a to tak konštrukčné prvky a panely,
zhotovené z mäkkého ihličnatého dreva, ako aj dekoratívne rezbárske prvky, vytvorené z lipového dreva, boli napadnuté drevokazným hmyzom (červotoč). Miera napadnutia a degradácie drevnej hmoty bola rôzna, niektoré časti boli narušené minimálne, niektoré v stave ohrozujúcom
stabilitu a kompaktnosť hmoty.
Úbytky hmoty sú zásadného rozsahu v časti hmoty podstavca barokového oltára. Ten bol po preložení z kaplnky
do interiéru kostola skrátený a prispôsobený kamennému
svätostánku a menze so stipesom, ktoré sa nachádzali v kostole. Pri prekladaní a prevoze do kostola v roku 1963 prišlo k objemovým zmenám, ako aj k menším lokálnym poškodeniam. Jedným z najzásadnejších narušení pôvodnéNadstavec hlavného oltára. Stav pred reštaurovaním.
ho stavu oltára bola skutočnosť, že všetky povrchy boli Retable of the main altar. Condition before the restoration
v minulosti raz súvislo premaľované ešte v interiéri kaplnky a raz premaľované a prelakované po osadení v kostole,
pôvodne zlátené dekoratívne prvky boli lokálne pretreté hnedým olejovým lakom, striebrenie bolo nahradené hliníkovou fóliou, resp. pretreté hliníkovým náterom.
Pôvodná polychrómia tvorila farebnú kombináciu mramorovania – ružovo-červeného (horizontálne rímsy) a modrého mramorovanie s bielym žilkovaním (plochy architektúry, stĺpy a pilastre). Dekoratívne rezbárske prvky boli zlátené (lúče, vázy, perforované páskové a rokajové ornamenty, hlavice a pätky stĺpov). Striebrené boli oblaky v nadstavci oltára, baldachýn a drapéria okolo Piety boli strieborné s červenou lazúrou.
Pôvodný farebný výraz architektúry, ktorý bol koncipovaný v súlade s tvarovým a tým aj s ikonografickým
výrazom, tvorili jednotu vizuálneho pôsobenia. Kompozícia takto jednotného celku spolu so sochárskou časťou, svetelným dokreslením v pôvodnom interiéri kaplnky a iluzívnou freskou predstavovali silný a podmanivý účinok v rámci protireformačného hnutia.
Súsošie Najsvätejšej Trojice z nadstavca po reštaurovaní.
Sculptural group of the Sacrosanct Trinity from the
retable after the restoration

Grafický návrh na reštaurovanie pôvodného farebného výrazu
oltára na základe výsledkov reštaurátorského výskumu. Graphic
design for the restoration of the original colour expression of the
altar, made on the base of the results of the restoration research

Farebné rozdiely medzi pôvodným inkarnátom a sekundárnou
premaľbou. Difference in colour in between the original incarnate
and the secondary repaints.
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Stránka 42

Drevené časti oltárnej architektúry počas odstraňovania nevhodných premalieb.
Wooden parts of the altar architecture during the removal of inappropriate repaints

Prieskum preukázal dochovanie pôvodnej povrchovej úpravy v miere, ktorá bola dostatočná k rekonštrukcii a dosiahnutiu originálneho výrazu. Sekundárne zásahy zmenili autentickú podobu oltára a vtláčali mu
podoby v súlade s dobovým vkusom. V rámci reštaurátorského zásahu bolo potrebné využiť všetky vhodné
možnosti pre navrátenie pôvodného výrazu, autentických výtvarných kvalít a estetického pôsobenia oltára
v primárnej polohe, staršiu časť oltára do barokového a mladšiu časť do klasicistického výrazu.

Prezentácia časti sochárskej výzdoby oltára v ateliéri počas kontrolného dňa.
Presentation of part of the sculptural decoration of the altar in the atelier during the control day
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Všetky zásahy konzervátorského, konsolidačného aj rekonštrukčného charakteru boli vykonané v intenciách princípov pamiatkovej ochrany a súčasnej reštaurátorskej praxe.
Ideový zámer reštaurovania podmienilo okrem stavu diela predovšetkým jeho budúce využitie a uplatnenie ako plnohodnotnej súčasti funkčného, užívaného sakrálneho objektu, v ktorom po reštaurovaní plní hlavný oltár naďalej svoje funkcie kultové aj kultúrno–spoločenské na ideovo i pohľadovo najvýznamnejšom mieste kostola. V zmysle stanovenej metodiky bolo ideovým zámerom reštaurovania obnovenie plnohodnotného barokového výrazu oltára s rešpektovaním jeho osadenia a čiastočného prispôsobenia klasicistickej skladbe stipesu, menzy a svätostánku z klasicistického oltára.
Sumárne možno povedať, že celý priebeh reštaurovania smeroval k dosiahnutiu stanoveného ideového
zámeru obnovy oltára, v súlade so stanovenou metodikou.
Reštaurovaním sa zakonzervovala drevená hmota všetkých častí oltára, spevnili sa konštrukčné spoje, po
odstránení nevhodných úprav a premalieb sa upevnila a zakonzervovala pôvodná povrchová úprava. Doplnením podkladových vrstiev sa pripravil vhodný podklad pre farebnú retuš a retuš zlátenia a striebrenia.
Farebné retuše zjednotili polychrómny výraz a doplnky zlatými a striebornými fóliami scelili vrstvy vyhotovené zlátením a striebrením na polimentový podklad. Záverečným zjednotením v interiéri bol oltár zosúladený
ako celok tak, aby bol dokladom sochárskej, rezbárske, stolárskej, maliarskej, pozlacovačskej, kamenosochárskej a zlatníckej produkcie na danom území. Oltár po reštaurovaní naďalej plní liturgické účely v priestoroch
rímskokatolíckeho farského kostola svätého Štefana kráľa v Galante.
Reštaurovaním uvedenej národnej kultúrnej pamiatky došlo k zachovaniu kultúrnych, umelecko–historických a výtvarných hodnôt, ako aj dobového výrazu barokového oltára. Zároveň boli oltáru prinavrátené pôvodné estetické hodnoty.

Použité pramene a literatúra:
Galanta. Obzor: Bratislava 1987.
Klobučník, Miroslav: Farská obec v období rekatolizácie na národnostne zmiešanom území (obvod Galanta).
Dobrá kniha: Trnava 2004.
Kanonická vizitácia galantskej farnosti z roku 1761 (rukopis, Primasský archiv v Ostrihome)

Časť sochárskej výzdoby po reštaurovaní inštalovaná v ateliéri počas kontrolného dňa.
Part of the sculptural decoration after the restoration installed in the atelier during the control day
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Centrálna časť oltára s barokovým súsoším Piety a klasicistická sochárska dekorácia svätostánku po reštaurovaní v roku 2009.
Foto: F. Boócz. Central part of the altar with the baroque sculptural group of Pieta and classicistic sculptural decoration
of the sanctuary after the restoration in the year 2009. Photo: F. Boócz
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Hlavný oltár Sedembolestnej Panny Márie v interiéri svätyne Kostola svätého Štefana kráľa v Galante po reštaurovaní v roku 2009.
Foto: F. Boócz. Main altar of the Virgin Mary of Seven Sorrows in the interior of the sanctuary of the Church of Saint Stephen the
King in Galanta after the restoration in the year 2009. Photo: F. Boócz
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Reštaurovanie a znovupostavenie súsošia Najsvätejšej Trojice v Trnave
Akad. soch. Pavol Čambál a kolektív
I. Umelecko–historický popis – pred rozobratím
Súsošie Najsvätejšej Trojice je monumentálnou architektonicko-sochárskou kompozíciou. Rozhodnutie
postaviť toto barokové súsošie na námestí bolo schválené na zasadnutí Mestskej rady 16. júla 1695. Malo slúžiť na ochranu proti častým požiarom, ktoré súžovali mesto. Bolo vybudované do jedného roka od rozhodnutia Mestskej rady trnavským majstrom Jánom Krištofom Khienom. Pôvodne bolo situované v centrálnej časti
hlavného námestia historického centra Trnavy, ktoré je po ňom pomenované – Trojičné námestie. Pôvodne
bolo súsošie orientované na sever k Mestskej veži. V roku 1949 bola pamiatka demontovaná a hrozilo jej zničenie. Jednotlivé časti boli zväčša neodborne uložené v exteriéri na pozemkoch viacerých inštitúcií v rámci
mesta Trnavy. Spôsob deponovania, neodborná manipulácia i nevhodné uskladnenie predstavovali riziko poškodenia, dokonca aj straty častí súsošia.
Pôvodný vzhľad súsošia je zjavný zo zachovanej dokumentácie. Súsošie sa skladá z podstavca štvorcového
pôdorysu s vystupujúcimi nárožiami, ktorý je horizontálne pásovo bosovaný a stojí na dvojstupňovej podnoži. Podstavec je ohraničený profilovanou rímsou na dolnom aj hornom obvode. Na plochách stien podstavca
boli pripevnené štyri závesné reliéfové kartuše: na východe erb J. Szechényiho, na západe znak mesta Trnavy,
na juhu znak Uhorského kráľovstva, na severe Panna Mária – Immaculata. Na vystúpených nárožiach boli
umiestnené plastiky svätcov v životnej veľkosti: na severovýchode sv. Florián, na severozápade sv. Agáta, na juhozápade sv. Anton Paduánsky a na juhovýchode sv. František Xaverský. Pod hornou rímsou podstavca je vyrytý latinský text. Zo štvorcového podstavca
vyrastá na severnej strane skalný pahorok
s výklenkom (skalným hrobom), kde je
umiestnená ležiaca plastika sv. Rozálie. Vrchol
pahorku zdobia plastiky štyroch sediacich
anjelov. Na vrchole pahorku sa týči 3,75 m vysoký stĺp, špirálovite ovinutý listovým reliéfom, na pätke zdobený reliéfom z akantových
listov. Stĺp bol pôvodne v pahorku upevnený
centrálnou železnou kovanou tyčov a zo štyroch strán podopretý kovovými tyčami štvorcového rezu, ukotvenými v nárožiach podstavca. 80 cm vysoká hlavica stĺpa bola zdobená
hlavami serafínov a cherubínov v oblakoch a
tvorila podstavec pre ústredné súsošie korunovania Panny Márie Najsvätejšou trojicou. Celé súsošie bolo ohradené osemuholníkovou
kovovou ohradou s kamennými nárožnými stĺpikmi, spojenými kamenným prahom. V štyroch stĺpikoch boli upevnené plynové lampy.
Súčasťou obnovy súsošia boli i práce
projekčného, umeleckoremeselného a remeselného charakteru. Ide o projektovú dokumentáciu a realizáciu železobetónovej platne
základu, na ktorej je osadené súsošie, umeleckoremeselné ošetrenie kovových častí a ohradenia súsošia.
Z typologického hľadiska sa jedná o ikonografickú kombináciu dvoch základných typov barokových stĺpov: Trojičného a Mariánskeho. Jeho cieľom bolo integrovať všetky podstatné zložky latentne prítomné v spoločenskej, politickej a náboženskej klíme, ktorou žilo mesto Trnava na konci 17. storočia.
Z ikonografického hľadiska je tento
koncept tvorený tromi základnými ikonografickými plánmi.
Súsošie Najsvätejšej Trojice v roku 1937. Archívna fotografia. Sculptural
group of the Sacrosanct Trinity in the year 1937. Archival photography
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Prvý ikonografický plán umiestnený na vrchole stĺpa, je tvorený súsoším sv. Trojice, sochou Boha Otca
vľavo, po jeho pravici je situovaná socha Krista, pred nimi kľačí socha Márie Immaculaty. Nad hlavami trojice
sa vznáša Duch svätý v podobe holubice s rozpätými krídlami v lúčovitej gloriole, ktorá sa opakuje aj za
chrbtom Otca a Syna. Boh otec je zobrazený ako starý muž v nadživotnej veľkosti (221 cm) v kontraposte,
s pohľadom sústredeným na kľačiacu Máriu. Ľavou rukou pridržiava zemský kotúč, pravou spolu s Kristom drží vysoko nad Máriinou hlaou barokovú korunu. Kristus (218 cm) je zobrazený ako muž stredného veku
s výrazným výrazom utrpenia v tvári, ovinutý v drapérii odhaľujúcej bodnú ranu pod pravým rebrom. Pravou
rukou na pravom kolene pridržiava zemský kotúč. Kľačiaca Mária (163 cm) je vyobrazená s rukami zopnutými na hrudi vo víťaznom geste s pohľadom upretým ďaleko dopredu.
Druhý ikonografický plán je zastúpený sochami svätcov osadenými na vystúpených nárožiach podstavca, ktorí plnili úlohu ochrancov mesta.
Pôvodne na severovýchodnom nároží je umiestnená socha sv. Floriána (207 cm), ochrancu pred požiarmi.
Florián je zobrazený v tradičnom poňatí s čašou v ľavej ruke, z ktorej leje vodu na horiace drevo pri pravej nohe, pravou rukou pridržiava zástavu, ktorá sa mu čiastočne vlní za chrbtom. Odetý je odeve rímskeho vojaka
s prilbou na hlave.
Postava sv. Agáty (200 cm) umiestnená vystúpenom nároží podstavy je vo výraznom esovite prehnutom
kontraposte. Zobrazená je ako mladá žena odetá v rúchu s vlasmi upravenými do gréckeho účesu. V ľavej ruke drží misku s atribútmi. Jej tvár s pootvorenými ústami a do diaľky upretým pohľadom pôsobí napriek dynamickosti postavy pokojne. Okolo hlavy má sv. Agáta lúčovitú svätožiaru.
Pôvodnú juhozápadnú stranu zdobí socha sv. Antona Paduánskeho (178 cm), kňaza žijúceho na začiatku
13. storočia v Portugalsku. Úctu mu získala povesť divotvorcu a patróna stratených vecí. Zobrazený je ako starší
muž v reholnom rúchu, tradične držiaci sediaceho malého Ježiška na ľavom ramene. Sv. Anton je v kontraposte. Pri pravej nohe mu plápolá štylizovaný oheň. Svätec i Ježiško majú na hlave kovovú lúčovitú svätožiaru.
Sv. František Xaverský (210 cm), patrón misií, zobrazený ako postava staršieho muža v kňazskom odeve,
s rehoľným účesom a kovovou lúčovitou svätožiarou, bol kňazom žijúcim v 1. polovici 16. storočia. Hlavu má
mierne zaklonenú, ústa pootvorené, pohľad upretý na nebesia. Vo vztýčenej pravici drží kríž, ľavicu má vo výraznom geste položenú na hrudi.
Sv. Rozália (121 cm) je zobrazená v ležiacej polohe, esovite prehnutá, s nohami pokrčenými v kolenách,
umiestnená vo výklenku kamennej hrobky. Pravou rukou si podopiera hlavu a ľavou pridržiava lebku na rubáši. Bohaté vlasy svätice sa výrazne vlnia popri pravom predlaktí a lemujú jej tvár. V tvári so zatvorenými očami sa zračí vyrovnanie.

Časti rozobratého súsošia. Archívna fotografia z roku 1949.
Part of the disassembled sculptural group. Archival photography from the year 1949.
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Tretí ikonografický plán je znázornený na štyroch závesných reliéfových
kartušiah, umiestnených na plochých stenách podstavca. Kartuše jednotlivo reprezentujú zaradenie mesta v sociálnej, politickej i náboženskej sfére. Kartuše sú poobvode orámované akantovými listami vyrastajúcimi z voluty, z ktorej v spodnej časti vyrastá píniová šiška. Z akantových listov
po ľavej i pravej strane vyčnievajú od pása
dva anjeliky, každý na jednej strane. Akantové listy ústia do mušle. Kartuše sa líšia vo
výplni plochy.
Ústredným motívom kartuše Immaculata je Patrónka Uhorska v lúčovitej svätožiare so siedmimi päťcípimi hviezdami okolo
hlavy. Immaculata stojí na polmesiaci, pod
ktorým je had a zemeguľa. Pravú ruku má
v žehnajúcom geste, ľavou si pridržiava rúcho.
Ďalšia kartuš zobrazuje znak mesta
Trnavy, ktorý je tvorený kolesom šťastia so
siedmymi špicami, v strede s hlavou Krista.
Kartuš s uhorským znakom predstavuje
pozdĺžne delený štít v pravom poli s uhorskými brvnami, v ľavom uhorská koruna
s dvojramenným krížom na trojvrší.
Posledná kartuš je zdobená erbom zakladateľa súsošia so skáčucim levom na pahorku. V ľavej labe drží vežičku s dvojkrížom a v pravej zahnutý meč. Klenot
erbu tvorí turnajová prilba s korunou, nad
ktorou je tiež biskupská mirta.

Súsošie Korunovania Panny Márie. Stav pred reštaurovaním. Sculptural group of the Coronation of the
Virgin Mary. Condition before restoration

II.

Prehľad o minulých zásahoch
1695
vznik súsošia Najsvätejšej Trojice a jeho osadenie v centrálnej čati hlavného trnavského
námestia
1725
súsošie bolo obohatené o štyri plynové lampy a oplotenie, pozostávajúce z ôsmych kovaných
dielcov
1871 a 1898
všetky plastiky boli podľa vtedajších zvyklostí okrášlené farebnou vápennou polychrómiou,
1944
predstavenstvo uvažovalo o prípadnom premiestnení súsošia v rámci plánovania úpravy
námestia
1949
správa mesta sa vracia k myšlienke presunu súsošia (v tej dobe schátralé, obrastené machom
a chýbajúcimi časťami) v súvislosti s výstavbou novej pošty na námestí
1949
rozhodnutie o demontáži súsošia býva charakterizované ako vychádzajúce z potreby úpravy
námestia (vybudovanie komunikácie).V decembri tohto roku bola pamiatka demontovaná
a jej časti boli umiestnené na stavenisku poštovej budovy. Tu mali byť uskladnené až do
reštaurátorského ošetrenia a súsošie malo byť nanovo postavené na v tom čase neurčenom
mieste na námestí. K znovupostaveniu súsošia však nedošlo. Rôzne časti súsošia boli
rozmiestnené na rozličných miestach v Trnave, kde ležali až do roku 1990
1990 – 1993
pamiatka bola znovu zreštaurovaná a umiestnená na západnej časti námestia Svätej Trojice.
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III. Ideová koncepcia reštaurovania
Súsošie sv. Trojice v Trnave patrí k významným dokladom monumentálnej sochárskej barokovej tvorby. Od
konca 17. storočia až do roku 1949 tvorilo dominantu trnavského námestia. Jeho hodnotu umocňuje skutočnosť, že je dielom miestneho umelca. Predstavuje významnú súčasť mesta, úzko zviazanú s históriou Trnavy.
Cieľom znovuoživenia súsošia bola záchrana ohrozenej pamiatky a jej opätovná inštalácia na hlavnom námestí a docielenie obnovenia pôvodnej historickej situácie Trnavy, navrátením súsošia na hlavné námestie
prispieť k zvýšeniu historickej autenticity priestoru, jeho urbanistickej kvality a esteticko-psychologických
kvalít tohoto priestoru. Odborným reštaurátorským ošetrením pamiatky jej navrátiť kultúrno-spoločenské,
umelecko-historické a estetické kvality významnej sochárskej pamiatky konca 17. storočia na Slovensku.
Znovupostavenie súsošia Najsvätejšej Trojice si vyžiadalo reštaurátorské práce, ktoré spočívali v ošetrení
zachovaných originálov a v značnej miere aj doplnení chýbajúcich (2/5) a silne poškodených (1/20) častí. Základným kritériom pre každé reštaurátorské ošetrenie je zachovanie pôvodnej hmoty a priblíženie sa
k pôvodnému výrazu do tej miery, ako to dovoľuje stav a charakter druhotných zásahov. Náročnosť akcie bola podmienená havarijným technickým stavom súsošia – vysokou stratou modelácie úbytkom hmoty, značným
organickým a anorganickým znečistením. Špecifikom tejto akcie bolo, že súsošie sa zachovalo v rozobranom
stave a nebola k dispozícii žiadna meračská ani špecializovaná fotodokumentácia pôvodného stavu. Staršia,
pravdepodobne už sekundárna polychrómia sa zachovala iba vo fragmentoch na chránených miestach niektorých skulptúr, preto sa rozhodlo o prezentovaní súsošia vo výraze kameňa. Vzhľadom na opätovné
umiestnenie súsošia v priestore mesta s prístupnom širokej verejnosti, nebolo vhodné pamiatku prezentovať
torzálne. Z toho vyplývala potreba domodelovania chýbajúcich častí a doplnenia atribútov, potrebných pre
ucelenie významovej stránky diela zodpovedajúcej dnešnému chápaniu a vnímaniu. Vzhľadom k vysokému
stupňu straty modelácie a teda i potrebe značného zásahu a doplnenia hmoty originálu novým materiálom,
bolo potrebné najskôr zhotoviť rekonštrukčný zmenšený model (kópiu) pamiatky. Bolo tiež potrebné deponovať ošetrené časti originálu v interiéri.
I keď prišlo k relatívne vysokej strate pôvodných súčastí súsošia (asi 60 %), previesť rekonštrukciu pôvodného diela v relatívne autentickej podobe bolo možné bez väčších zásahov do originálu. A to vďaka zachovaniu hlavných, najdôležitejších a reprezentujúcich zložiek umelekého diela (skulptúry, kartuše,
architektonické články s profiláciou …) a dostupného
dokumentačného materiálu (staršie grafiky, fotodokumentácia, dobové kresby…). Najviac častí chýbalo
z podstavca, kde však boli jednotlivé tvary dostatočne preukázané.
IV. 1. Etapa reštaurovania
Technický stav súsošia v čase prieskumu
Technický stav pamiatky bol podmienený predovšetkým faktorom jeho úplného rozobratia a najmä
neodborného deponovania jeho častí. Súhrnne bol
technický stav označený za havarijný, čo sposobili
viaceré faktory: nedostatočná údržba súsošia počas
jeho existencie na pôvodnom mieste, vandalské zásahy na súsoší počas jeho situovania na hlavnom námestí, mechanické poškodenie, neodborná demontáž, viacnásobná neodborná manipulácia pri opakovaných transportoch, absencia údržby po rozobratí,
materiálové zmeny v dôsledku prirodzeného starnutia hmoty a poveternostných vplyvov počas uloženia
súsošia v exteriéri.
Časť prvkov súsošia chýbala a vyžadovala si doplnenie výrazovo a kvalitatívne príbuzným kamenným
materiálom. Ďalej boli silne poškodené, resp. stratené dôležité významové prvky diela (chýbajúce hlavy,
časti figúr sochárskej výzdoby, absencia častí atribútov svätcov, mechanické poškodenia, resp. prirodzená strata modelácie tvárí a drapérie sôch a pod.)
V minulosti vykonané renovácie súsošia v rokoch
1725, 1871 a 1898 je možné na základe prieskumu
charakterizovať ako úpravy týkajúce sa predovšetkým charakteru prezentácie súsošia. Jednalo sa teda
prevažne o povrchové úpravy súsošia. Zároveň dochádzalo k doplneniu chýbajúcich či poškodených častí

Fragment postavy anjela pod stĺpom. Stav pred reštaurovaním.
Fragments of the angel’s figure under the column.
Condition before restoration
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figurálnej výzdoby. Jenotlivé datované opravy nie sú jednoznačne rozoznateľné. Pravdepodobne v rámci
úprav v poslednej tretine 19. storočia, došlo k náhrade pôvodnej reliéfnej kartuše s rakúskym cisárskym znakom. Oprava poškodenej súčasti plastickej figurálnej výzdoby súsošia bola zistená v prípade skulptúry sv.
Františka Xaverského, kde prišlo k pritmeleniu oddelenej hlavy a pravej ruky. Vysprávky vykazovali taktiež reliéfne kartuše. Tmely vykazujú väčšiu pevnosť než pôvodný kamenný materál, preto boli potencionálnym nebezpečenstvom pre hmotu kartuší – starnutím sa zvýrazňuje rozdiel štruktúry a farebnosti medzi kameňom
a plombou, čím dochádza k nevhodnému výrazovému pôsobeniu celku. Poškodené a čiastočne nahradené novým materiálom boli všetky zachované kovové súčasti súsošia (svätožiary, atribúty a pod.) a ďalšia časť chýba
úplne. Na základe použitého materiálu (zlátený medený plech, zlátený železný plech a pozinkovaný plech)
a stavu zachovania bolo možné určiť, že tieto prvky boli nahradené v 20. storočí. Pri zlátených medených častiach bolo možné určiť pôvodnosť. Štyri železné prúty, stabilizujúce stĺp sa nezachovali.
Ďalším technickým defektom ohrozujúcim existenciu pamiatky spôsobilo ponechanie železných tŕňov vo
vysekaných lôžkach kameňa, ktoré skorodovaním výrazne zväčšili objem a v kameni tak došlo k silným tlakom, ktoré viedli až k roztrhnutiu kamennej hmoty. Najzávažnejšie poškodenie tohto druhu bolo na spodnej
časti monolitu drieku hlavného stĺpa. Trhlina v rozsahu 80 cm, prebiehala hlavnou osou stĺpa. Prejavovala sa
výrazným vypadávaním odštiepkov kameňa z praskliny viditeľnej z oboch protiľahlých strán. Toto poškodenie bolo najzávažnejším technickým defektom súsošia, pretože malo zásadný vplyv na stabilitu
architektonicko-sochárskej kompozície.
Súsošia boli zachované asi na 40 %. Všetky boli poškodené, pričom silne poškodených s veľkou stratou hmoty bolo viač ako 1/4 pôvodného objemu. Päť kusov z figurálnej výzdoby (tri okrídlené hlavičky anjelikov a dva
plamene) sa stratilo a z architektúry chýbalo cca 130 ks kamenných častí v objeme cca 25 m3. Muselo teda dôjsť
k značnému doplneniu pôvodnej hmoty.
Poškodené prvky reliéfnej a figurálnej výzdoby: sv. Agáta mala ulomenú hlavu a chýbajúce atribúty, sv.
František Xaverský mal ulomenú hlavu a od zápästia mu chýbala ruka v ktorej držal kríž, sv. Antonovi Paduánskemu chýbala pravá ruka od zápästia, sv. Rozália mala poškodenú tvár a chýbala jej ľavá ruka pod ramenom,
dvom zo štyroch anjelov chýbala hlava, všetky sochy boli silne mechanicky poškodené a mali značne stratenú
povrchovú modeláciu, kartuše podstavca boli všetky mechanicky poškodené a mali výrazne zredukovanú povrchovú modeláciu.
Technický stav povrchovej modelácie súsošia a najmä jeho sochárskej výzdoby bol charakterizovaný obnažením povrchu kameňa na väčšine hmoty. Sekundárna polychrómia sa zachovala len lokálne. Obhliadkou,
ani následným reštaurátorským prieskumom neboli na architektúre stĺpa nájdené žiadne dôkazy o existencii
jej farebnosti v minulosti. Miera straty modelácie a otvorenia povrchu kameňa priamo súvisela s deponovaním
jednotlivých častí súsošia po rozobratí. Častiam uloženým voľne v exteriéri povrch orastroval machmi a vrstvou zelených rias. To platí pre väčšinu architektúry i skulptúr deponovaných v areáli Západoslovenského múzea i v areáli r.–k. fary. Architektúra taktiež vykazovala hrubú nerovnú štruktúru povrchu, v dôsledku vyplavenia pojiva kamenného materiálu až do 3 mm.
Re š t a u rá t o r s k ý p r i e s k u m bol realizovaný obhliadkou všetkých zachovaných častí súsošia a sondážnym prieskumom na vybraných prvkoch. Miesta sondáže boli vybraté s ohľadom na cieľ: zabezpečenie maximálneho prehľadu o celku voľbou
reprezentatívnych miest sondáže. Vo
výbere boli zohľadnené všetky základné kompozičné prvky architektúry
(podstavec, rímsy podstavca, pätka
podstavca, skalný pahorok, driek
stĺpa, hlavica) a na všetkých prvkoch
reliéfnej a figurálnej výzdoby.
Súčasne boli odobraté vzorky
pre petrografickú analýzu kamennej
hmoty súsošia, kde bol taktiež zvolený
systém zabezpečujúci maximálnu reprezentatívnosť skúmaného materiálu. Vzorky boli analyzované.
V miestach s úplne obnaženým povrchom kameňa nebolo nutné
pristúpiť k sondážnemu prieskumu.
Tieto časti boli skúmané len opticky.
Z celkového počtu 32 skúmaných častí
bolo prevedených 15 sond.

„Trojičné“ námestie v Trnave v roku 1989. Archívne foto
The Trinity Square in Trnava in 1989. Archival photography
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Vý s l e d k y re š t a u rá t o r s k é h o p r i e s k u m u
Výsledky reštaurátorského prieskumu označujú väčšinu kamennej hmoty architektúry a plastickej výzdoby za pôvodnú, z obdobia vzniku súsošia v roku 1695. Pôvodná polychrómia a zlátenie bolo zistené len
v náznakoch z dôvodov značného zvetrania zachovaných prvkov. Pri úpravách v rokoch 1725, 1871 a 1898
bola sochárska výzdoba opatrená polychrómnym, resp. monochrómnym náterom, zatiaľ čo architektúra bola
ponechaná v prirodzenom výraze kameňa. Z roku 1898, kedy je datovaná posledná úprava súsošia, pochádza
pieskovošedý náter, pokrývajúci všetky skulptúry. Ohrada i schody pochádzajú z roku 1898.
Pe t r o g ra f i c k ý a m i n e ra l o g i c k ý r o z b o r
V rámci 1. etapy reštaurovania bol na pamiatke vykonaný i petrografický a mineralogický rozbor. Z jeho
výsledkov vyplýva, že na súsoší bolo použitých 6 druhov hornín. Prevažná časť architektúry stĺpu je vytvorená z arkózového pieskovca, ktorý je tvorený kremeňom, živcom a muskovitom. Tmel horniny je kalcitový.
Schody a ohrada stĺpu sú vytvorené z 2 druhov masívnych vápencov s nízkou nasiakavosťou. Sochárska výzdoba stĺpu je zhotovená z troch druhov vápencov. Priemerná veľkosť úlomkov, tvoriacich tieto horniny, neprevyšuje 0,30 mm. Z chemického hľadiska sú uvedené horniny min. z 90% hm. zložené z uhličitanu vápenatého. Nasiakavosť hornín použitých na sochársku výzdobu je veľmi vysoká. Tieto vápence bolo nutné spevniť
a na záver reštaurátorských prác hydrofobizovať. Nasiakavosť ďalších 2 druhov hornín použitých
v architektúre stĺpu je veľmi nízka. Tie nebolo nutné spevňovať a hydrofobizovať.
Na kameni bol rozborom tiež zistený pozitívny nález po zlátení. Išlo zrejme o zlátenie práškovým zlatom.

Kresebná rekonštrukcia súsošia.
Drawing reconstruction of the sculptural group

Domodelovanie chýbajúcich častí plastiky
Modellation of the lacking parts of the sculpture
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Príprava podložia pre súsošie. Betonáž základu
s pilotami.
Preparation of the subsoil for the sculptural
group. Concreting of the base with the piles

Vŕtanie telesa stĺpu.
Drilling of the column’s body

®Montáž kamenného obloženia podstavca
a statické riešenie stĺpa
Assembly of the stone facing of the pedestal
and static solution of the column
Montáž kamenného obloženia podstavca a statické riešenie stĺpa
Assembly of the stone facing of the pedestal and static solution of the column
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®® Montáž blokov skalného hrobu.
Assembly of the blocks of the stone grave
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V. 2. Etapa reštaurovania
a ) Re š t a u r o v a n i e o r i g i n á l u
Prevoz všetkých zachovaných častí súsošia (cca 110 ks) do ateliéru pomocou žeriava.
Oddelenie blokov, ktoré pri rozoberaní v roku 1949 zostali spojené železnými tŕňmi, príp. skobami
zaliatymi v olove či tmele.
Demontáž spojovacích prvkov – kotvenia, spočívajúceho v blokoch (spojky, skoby, kotvy).
Odvŕtanie olovenej hmoty a vyprostenie železných tyčí z otvorov v kamennej hmote.
Mechanické odstránenie tmelov.
Čistenie jednotlivých blokov od hrubých nečistôt vodou a parou.
Dočisťovanie blokov pomocou tlakovej vody (hĺbkové znečistenie hrdzou a machom) a mechanicky
(zvyšky tmelov a malty).
Opakované napúšťanie Lastanoxom (1:10) pre ochranu voči mikroorganizmom a nižším rastlinám.
Detailná inventarizácia zachovanej hmoty – súpis všetkých častí originálnej architektúry so selekciou častí
použiteľných v reštaurovanom súsoší (z architektúry sa zachovalo 67 funkčných prvkov, z ktorých niektoré
boli rozlomené na viac dielov).
Založenie katalógu prvkov za účelom protokolovania jednotlivých pracovných operácií na konkrétnej časti.
Výroba drte originálnej hmoty z vyradených, nepoužiteľných častí.
Technologické skúšky tmelov, umelého kameňa (1. typ: umelý kameň na báze vápenca pre schody, 2. typ:
umelý kameň na báze pieskovca pre podstavec, skalný hrob a stĺp s hlavicou).
Domodelovanie blokov spolu so spájaním odlomených častí za pomoci kovovej armatúry (roxor)
upevňovanej do vyvŕtaných otvorov pomocou lepidla, resp. cementu. Materiál bol nanášaný vo väčšej
hrúbke, aby bolo možné napodobniť štruktúru originálu opracovaním hmoty. Materiál tvorí obklad
murovaného jadra, ktoré zaručí väčšiu stabilitu znovupostavených blokov.
Povrchová úprava vytvrdnutej domodelovanej hmoty (30 dní) zjednotením štruktúry nových a originálnych
častí pre zachovanie povrchovej výrazovej kvality bloku.
Po technologickom vyzretí plombáže a minimalizácii obsahu vody bola priebežne vykonávaná perifikácia
pomocou WACKER OH.
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b ) S p ra c o v a n i e v ý r o b n e j
dokumentácie
Rozloženie prvkov architektúry do
predpokladanej pozície z dôvodu upresnenia skladby zachovaných častí súsošia
a rozmerov jednotlivých blokov; príprava
skladobnej schémy pre pravidelné rozmiestnenie originálnych prvkov. Kompozičné riešenie pohľadových strán schodov a podstavca s rešpektovaním latinského nápisu.
Zaznačenie ideálneho pôdorysu podstavca a schodov (v piatich vrstvách na
rovnej podlahe) a jeho zameranie po etážach.
Vyskladanie zachovaných súčastí skalného hrobu (3 etáže) na drevenú kostru
a osobitné rozloženie spodnej etáže na
ploche. Chýbajúca hmota doplnená modelmi (27 ks) v mierke 1:1. Tvar novonavrhnutých častí vychádza maximálne
z dochovanej fotodokumentácie a základná modelácia je prispôsobená originálu.
Vyhotovenie výrobných výkresov chýbajúcich častí architektúry (podstavec,
schody) v mierke 1:10, resp. 1:1.
c ) P l a s t i c k ý m o d e l s ú s o š i a 1 : 10
Plastický model súsošia bol vyhotovený
zo sadry na drevenom jadre na základe
zamerania celku (ideálneho pôdorysu)
Montáž ústredného súsošia na stĺpe.
a upresnenia podľa skutočnosti. Model
Installation of central sculptural group
bol rozoberateľný v 4 rovinách a mal naznačenú skladbu blokov podľa skutočnosti.
Model bol riešený spolu s najbližším okolím (námestím) kvôli overeniu riešenia s ohľadom na sklon terénu.
Vy h o d n o t e n i e 2 . e t a p y
Presným overovaním skutkového stavu práce na 2. etape bolo zistené, že z celkového počtu 110 zachovaných kamenných častí, len určitá časť pochádza z pôvodného súsošia a je schopná opätovného použita
v reštaurovanom súsoší. Prvky sekundárneho ohradenia nebolo možné vzhľadom k ich slohovému charakteru 19. storočia bezkonfliktne opätovne integrovať do barokového celku, preto neboli ošetrené. Predmetom
reštaurovania teda bolo 67 originálnych častí architektúry (42% hmoty). Schody (19 ks) bolo možné tiež považovať za sekundárne na základe použitia odlišnej horniny a stupňa zachovania. Vzhľadom na relatívne dobrý stav a tvarovú prijateľnosť boli ošetrené a pripravené na opätovnú integráciu. Pri čistení neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by spochybnili výsledky reštaurátorského prieskumu. Stopy polychrómie boli zachované len vo veľmi malej miere a stupeň vyčistenia kameňa bol dostatočný preto bola zvolená prezentácia pamiatky vo výraze kameňa.
VI. 3. Etapa reštaurovania
Tretia etapa reštaurovania súsošia Najsvätejšej Trojice pozostáva z praktickej realizácie výstavby súsošia.
Nové situovanie súsošia vyplynulo z architektonicko-priestorovej štúdie na ploche námestia. Podľa tejto štúdie
bola ako najvhodnejšia pozícia určená západná časť Trojičného námestia. Zmenená pozícia oproti pôvodnému stanovisku bola hlavne z dôvodu zmeny plánu celého hlavného námestia od čias pred rozobratím súsošia.
Ďaľším dôvodom bolo zachovanie väčšej kompaktnej plochy námestia pre jeho sociálno-kultúrnu funkciu
(miesto pre organizovanie kultúrnych podujatí a zhromažďovanie ľudí). Taktiež z architektonického plánu
mesta bola táto pozícia vyhovujúca. Súsošie tak spolu s budovou národného divadla a mestskou vežou, tvorí estetickú panorámu historického centra Trnavy, na ktorú je výhľad zo širokého priestoru námestia i priľahlých
ulíc. Zmenená bola i orientácia súsošia. Pôvodná orientácia bola smerom na sever k mestskej veži a radovej zástavbe starých meštiackych domov. Dnes je pamiatka orientovaná smerom do vnútra námestia t.j. východne.
Praktickej realizácii výstavby súsošia predchádzalo zriadenie staveniska na určenom mieste výstavby. To
pozostávalo zo zriadenia napájacích bodov na vodu a elekrinu a vybudovaním prístupových ciest. Stavenisko
bolo ohradené oplotením, pričom sa rátalo s dostatočne veľkým priestorom na výstavbu, manipuláciu i
uskladnenie materiálu.
54

Pavol Čambál: Reštaurovanie a znovupostavenie súsošia Najsvätejšej Trojice v Trnave

Zbornik Krakovany 2009 vnutro:Zbornik BB/2007

7.10.2010

12:34

Stránka 55

Doplnenie chýbajúceho votívneho textu
Completing of the lacking votive text

Samotná realizácia sa začala rozobratím
dlažobného povrchu v príslušnom pôdoryse, vyrúbaním povrchového betónu v hrúbke 30 cm a odstránením zeminy cca 1 m.
Pred začatím stavebných prác boli vykonané prieskumné vrty do podložia pomocou
sondoy do hĺbky 12 m. Prieskumom sa zisťovala výška hladiny spodnej vody a materiálové zloženie podložia, na základe čoho vypracoval zodpovedný statik statický projekt
výstavby súsošia. V ňom určil spôsob ukotvenia súsošia do podložia piatimi statickými
ocelovými pilótami o priemere 16 cm zaliatymi betónom, kotvenými do hĺbky 8 metrov. Prostredná nosná statická ocelová pilóta centrálneho stĺpa bola pohľadovo ponechaná do potrebnej výšky pre osadenie
kompletného tela stĺpa a ukončujúceho
súsošia. Na základe vypracovaného architektonického plánu železobetónového jadra/skeletu súsošia sme pristúpili k výstavbe.
Začala sa šalovaním a armovaním základového stupňa na určenom pôdoryse a jeho betonážou. Následne sme prikročili k šalovaniu a armovaniu dutého jadra na stratené debnenie a jeho betonáž. Pri vlastnej
montáži originálnych a novovypracovaných
stupňov schodiska bol z dôvodu priznaného
prirodzeného náklonu terénu na východnej
časti schodišťa pridaný jeden stupeň tak,
aby na západnej strane začínali stupne dvojradového schodišťa celým stupňom. Po
montáži stupňov dvojradového schodiska
sme postupne osádzali profilovanú pätku,
masívne nárožné bloky, výplne medzi nárožiami obkladovými blokmi kotvenými na
jadro podstavca súsošia. Súčasne prebiehala
montáž originálov i kópií podľa montážnych
výkresov. Podstavec bol ukončený osadením
mohutnej profilovanej rýmsy. Po skompletovaní montáže blokou podstavca sme prikročili k montáži telesa skalného hrobu. Opäť
s použitím originálnych aj novovytvorených
blokov iluzívneho útvaru skalneho hrobu,
v štyroch výškových horizontálnych vrstvách, ktoré boli priebežne uprostred vyplnené hmotou. Po ukončení montáže telesa
skalného hrobu sa na vyčnievajúcu oceľovú
rúru osádzali jednotlivé časti stĺpa (dekoratívna pätka, driek stĺpa, hlavica – podstavec
pre súsošie sv. Trojice) prevŕtané v ose
stĺpu. Následne bola osadená sochárska výzdoba v poradí: veľké hlavné skulptúry, zraja anjeli na skalnom hrobe, reliéfne kartuše
a na záver bolo slávnostne osadé na vrchol
stĺpa susošie sv. Trojice, ukotvené na vyčnievajúcej (cca 70 cm) pilóte, ktorá prechádza
celým telom stĺpu.

Súsošie Najsvätejšej Trojice po reštaurovaní
Sculptural group of the Sacrosanct Trinity after restoration
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Súčastne bola vypracovaná i štúdia k projektu elektrifikácie, iluminácie súsošia, čo bolo novým prvkom,
ktorý sa na pôvodnom súsoší nevyskytoval. Bol navrhnutý –a následne zrealizovaný– prstenec osvetlenia,
situovaný vo vnútornom okruhu ohradenia súsošia. Sekundárne osvetlenie súsošia je umiestnené na okolitých
budovách námestia.
Nové ohradenie súsošia tvorí 8 oktogonálnych stĺpikov, vyhotovených podľa vzoru stĺpa deponovaného na
rovnakom mieste ako podstatná skupina častí súsošia. Tento však pravdepodobne nepochádza zo súsošia, pretože na základe grafickej a fotografickej dokumentácie vieme o staršom výraze ohradenia súsošia pred jeho
rozobraním, údajne pochádzajúcim z roku 1898. Vzhľadom k tomu, že čiastočne zachované ohradenie z konca
19. storočia nezodpovedá barokovému výrazu súsošia, ani modernej úprave námestia, bol použitý vizuál deponovaného nepôvodného stĺpika. Pôvodná kovová ohrada bola nahradená prevísajúcou reťazou spájajúcou
stĺpiky do tvaru osemuholníka.
Súsošie Najsvätejšej Trojice bolo po zreštaurovaní a znovupostavení v roku 1993 slávnostne vysvätené. Na
počesť jeho znovupostavenia sa v Divadle J. Palárika v Trnave konala slávnosť za účasti domácich i medzinárodných hostí z prostredia vlády i cirkvi. K tejto udalosti bola vytlačená aj poštová známka a vyrazené bronzové plakety, pripomínajúce túto pre Trnavu dôležitú historickú udalosť.
Zvoleným reštaurovaním barokového súsošia sme vytvorili presvedčivé zdanie, že divák pozoruje originál
v primeranom stupni dochovanosti. S odstupom času môžeme zhodnotiť reštaurátorskú metodiku ako
úspešnú v zmysle jej životaschopnosti a obľúbenosti súsošia obyvateľmi Trnavy i jej návštevníkmi.

Ústredné súsošie Korunovanie P, Márie. Stav po reštaurovaní.
Central sculptural group of the Coronation of the Virgin Mary. Condition after restoration
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Plastika sv. Floriána. Stav po reštaurovaní.
Statue of Saint Florian. Condition after restoration

Plastika sv. Antona Paduánskeho. Stav po reštaurovaní.
Statue of Saint Anthony of Padua. Condition after restoration

Kartuša s Pannou Máriou–Immaculatou. Stav po reštaurovaní.
Cartouche with the Virgin Mary-Immaculate.
Condition after restoration

Postava adorujúceho anjela pod stĺpom. Stav po reštaurovaní.
Figure of the adoring angel under the column.
Condition after restoration
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Reštaurovanie Mariánskeho súsošia v Nitre
Akad. soch. Pavol Čambál
I. Umelecko–historický popis
Stĺp so sochou Panny Márie Nepoškvrneného počatia, Immaculaty nazývaný tiež Mariánske súsošie, pochádza z roku 1750. Týči sa do výšky 11 m, na Hradnom námestí, v areáli Nitrianskho hradu. Podľa signatúry
na južnej strane v pravo, je možno určiť jej autora Martina Vogerleho.
Súsošie má tri ikonografické plány:
Mariologický cyklus:
Reliéf Nanebovzatia P. Márie
Reliéf Navštívenia P. Márie
Reliéf Zvestovania P. Márie
Reliéf Zasnúbenia P. Márie
Christinizácia Uhorska: Sochy uhorských kráľov: sv. Štefana, sv. Ladislava, sv. Imricha,
Socha 2. pražského biskupa a radcu kráľa sv. Štefana: sv. Vojtecha
Šírenie Mariánskeho kultu (rekatolizácia): Socha Immaculaty
Kartuša s erbom biskupa Eszterházyho
II. Predchádzajúce opravy a reštaurátorské zásahy
Rok 1850 – autor Emerich Fugert
Rok 1933 – nezistený autor – pri príležitosti Pribinových osláv
Rok 1944 – akad. soch. J. Hučko
Rok 1955 – akad. soch. K. Makovíny a kol. (akad. soch. M. Lerch, kamenár J. Ostrovský
Rok 1989 – akad. soch. M. Černák
Rok 1990 – demontáž častí súsošia a prevoz do ÚUR Bratislava
Rok 1992 – akad. soch. M. Hruštinec a kol. (akad. soch.. J. Mundier, akad. soch. A. Okša, akad. soch. D. Hagara)

III. Datovanie opráv a reštaurátorských
zásahov
Rok 2000 –
doreštaurovanie a osadenie plastiky
P. Márie na stĺp
Rok 2004 –
reštaurovanie pôvodných
kamenných blokov stupňov
schodiska
Rok 2005 –
zhotovenie opatrení proti zemnej
vlhkosti a doplnenie tehlového
základu pod stupne schodiska
IV. Materiál
Materiál súsošia pred reštaurovaním
Architektúra súsošia: dentritický litotamniový
vápenec
Sochárska výzdoba:
riasový vápenec
Balustráda:
horický pieskovec
Ostatné sekundárne doplnky: sokolovský pieskovec,
andezitový tuf
Kované železné atribúty a bránka balustrády

Detail súsošia. Archívne foto zo 40. rokov 20. storočia. Detail of the
sculptural group. Archival photography from1940’s
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Materiál súsošia po reštaurovaní
Architektúra súsošia: dentritický litotamniový
vápenec, umelý kameň
Plastika P. Márie:
riasový vápenec,
Plastiky svätcov, anjelov, erb: umelý kameň
Balustráda:
kralický pieskovec, umelý
kameň
Kované železné atribúty a bránka balustrády.
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Detail súsošia. Archívne foto zo 40. rokov 20. storočia.
Detail of the sculptural group. Archival photography from1940’s

V. Stav súsošia v roku 2000
Mariánske súsošie je čiastočne rozobraté a jeho fragmenty sú umiestnené v areáli Nitrianskeho hradu
a na iných miestach. In situ sa nachádza architektúra súsošia
so 4 reliéfmi, 1., 2. etáž a spodná časť piliera sú pôvodné, horná časť piliera je rekonštrukciou z umelého kameňa. In situ sa
taktiež nachádza soklová časť balustrády.
Na zahájenie a priebeh reštaurátorských prác v roku 2000
nepriaznivo vplývali niektoré skutočnosti z predchádzajúceho reštaurátorského zásahu a to: skrátenie termínu realizácie reštaurátorských prác (cca o jeden rok) spôsobené nerešpektovaním výsledkov výberového konania zo strany
investora a následne zmena investorskej činnosti; Reštaurovanie tiež bolo finančne podhodnotené (spôsobené infláciou v rokoch 1992 – 1993); rozčlenenie reštaurátorských
prác na Mariánskom súsoší na reštaurátorské, umeleckoremeselné, stavebné, odvodňovacie a statické práce a s tým súvisiace uzavretie dvoch zmlúv spôsobilo nejednoznačnosť autora zodpovedného za predmet plnenia; nejednoznačné metodické usmerňovanie v priebehu reštaurátorských prác. Vyčiarknutie akad. soch. M. Hrušinca z členstva v Komore reštaurátorov.
VI. Ideová koncepcia reštaurovania
Základným cieľom reštaurovania bola konsolidácia hmotovej podstaty (doplnenie úbytku pôvodnej kamennej hmoty
korpusu a piliera súsošia), prinavrátenie pôvodného hmotového a materiálového výrazu (zhotovenie a montáž absentujúcich prvkov – balustráda, stupne schodov, kovové prvky)
a prinavrátenie možného pôvodného výtvarno-estetického
výrazu pamiatky (povrchová úprava kamenných a kovových
častí).
Pavol Čambál: Reštaurovanie Mariánskeho súsošia v Nitre

Archívna fotografia súsošia zo 60. rokov 20. storočia.
Archival photography of the sculptural group
from the 1960’s
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Detaily poškodenia figurálnych reliéfov. Stav pred rereštaurovaním.
Details of the damaged figural reliefs. Condition before restoration

Reštaurovanie kultúrnej pamiatky bolo prevedené nedešruktívnym a deštruktívnym zásahom do hmoty
pamiatky, jej očistením a spevnením pôvodnej kamennej hmoty, doplnením zaniknutých detailov domodelovaním hmoty a výobou absentujúcich prvkov z umelého kameňa s materiálovo, technologicky, tvarovo a slohovo čo najviac podobným výrazom.
Rozsah reštaurovania súsošia bol ohraničený technologickým postupom, ktorý zabezpečil hmotovú konsolidáciu celku a doplnenie tých výtvarných prvkov, ktoré zabezpečia maximálne možné prinavrátenie jej
pôvodných výtvarných hodnôt s ohľadom na akceptovanie erozívneho pôsobenia poveternostných podmienok na charakter plasticity povrchu.
VII. Etapy reštaurátorských prác
etapa Reštaurátorský prieskum a návrh na
reštaurovanie
– vykonaný prieskum architektonických a sochárskych súčastí Mariánskeho súsošia (originálov i nových reštaurátorských kópií) a vypracovanie návrhu na reštaurovanie
– umelecko-historické vyhodnotenie
– petrografický prieskum použitých materiálov architektúry a sochárskej výzdoby
– deštrukčná sondáž za účelom zistenia pôvodných a novších povrchových úprav
– vizuálne pozorovanie za účelom zistenia
a konštatovania dnešného skutkového stavu
materiálu, povrchových poškodení, deštrukcií
a zasolenia
etapa Reštaurovanie plastiky P. Márie
Immaculaty
Na základe faktov týkajúcich sa finančného
a personálneho zabezpečenia akcie a taktiež zo
psychologických momentov, sa v prvom rade
pristúpilo k dokončeniu reštaurovania pôvodnej ústrednej sochy Mariánskeho súsošia – Panny Márie Immaculaty. Plastika je tvorená samotnou postavou – sochou P. Márie stojacej na
podstave – zemeguli ovinutej hadom s jablkom
v papuli. P. Mária stojí v kontraposte na ľavej
nohe. Ruky má položené na prsiach ľavú nad
pravou. Drapéria – plášť je rozvinutý v priesto–
Celkové odstrojenie od plastík a doplnkov, balustrády. Stav pred rereštaurovaním. Total dismantling from the sculptures and complements
of the balustrade. Condition before further restoration
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re a obnažuje časť ľavej nohy. Pôvodne bola okolo hlavy plastiky
osadená kovová svätožiara s hviezdičkami, ktorá sa dochovala len
vofotodokumentácii. V čase začatia našich prác sa plastika nachádzala v stave rozpracovania. Boli doplnené úbytky plasticity
na soche, podstavci, povrch kameňa na čelnej časti plastiky bol
prezlátený, praskliny kameňa na zemeguli boli zreteľné, neupravené. Povrch kameňa a zlátenia bol pomerne čistý, vďaka zabezpečeniu prekrytím.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Reštaurátorské práce:
odstánenie nefunkčného železného tŕňa
statické zabezpečenie prasklín spondnej časti zemeguli
očistenie sochy
petrifikácia
dotmelenie poškodených častí
realizovanie polychrómie na zemeguli
dozlátenie chrbtovej časti sochy
hydrofobizácia
stavba lešenia k montáži
vyloženie sochy na pilier pomocou žeriávu
zaliatie olovom
vytmelenie škáry medzi hlavicou piliera a zemeguľou
rekonštrukcia zlátenej aureoly s 12 hviezdičkami
demontáž lešenia z Mariánskeho súsošia.

etapa Faktografia – statické zabezpečenie a odvodnenie
V roku 1989 bol vyhotovený statický posudok, ktorý navrhuje odvodnenie súsošia i priestoru okolo balustrády (zatrávnenú
plochu nahradiť kamennou dlažbou). Toto
bolo realizované v roku 1993, ale v roku 1999
sa BÚ obrátilo na MsÚ so žiadosťou o doriešenie
nedostatočného odvodnenia.
– rozobratie pôvodného kamenného
múru
– vytvorenie nového oporného múru
z prostého betónu
– zrealizovanie odvodňovacej
kanalizácie
– sanácia súsošia a základovej
konštrukcie
– vytvorenie odvodňovacieho kanálika
v pôdoryse súsošia a pripojenie na
odvodňovaciu kanalizáciu
– zrealizovanie drenážneho
odvodňovacieho systému

Detail podstavca pred rereštaurovaním.
Detail of the pedestal before restoration

Pavol Čambál: Reštaurovanie Mariánskeho súsošia v Nitre

Výdusok Anjela s domom použitý od predchádzajúceho autora reštaurovania. Copy of the angel with
house utilised from the previous author
of restoration

Socha Immaculaty a podstavec pred rereštaurovaním.
Statue of the Immaculate and the pedestal before restoration
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Etapa Reštaurovanie architektúry súsošia a reliéfov
a) reštaurovanie architektúry súsošia – korpus ako celok
– očistenie povrchu od nečistôt, mikroorganizmov a depozitov
– odsolenie hmoty korpusu
– odstránenie nevhodných a poškodených tmelov a plombodstránenie nevhodných kotviacich prvkov
– ošetrenie existujúcich pôvodných kovaných kotviacich prkov antikoróznym prípravkom
– spevnenie poškodenej hmoty kameňa petrifikačným prostriedkom (Wacker Steifestiger OH)
– osadenie vhodných nerezových kotiev pre doplnenie absentujúceho materiálu
– domodelovanie poškodených a absentujúcich prvkov modelácie povrchu kameňa materiálom umelého
kameňa fyzikálne a vizuálne maximálne podobným pôvodnej dopĺňanej hmote (vápencová drť frakcie
0,1 – 0,2 cm svetlej bielo–šedej farby, disperzia 3 %, anorganické farbivo, biely cement 20 % obj.)
– úprava štruktúry povrchu doplnených častí modelácie zjednotením ku celku
– farebné zjednotenie doplnených častí k celku
– záverečná hydrofobizačná (bezfarebná) úprava povrchu kameňa (Wacker H)
b) Reštaurovanie architektúry súsošia – reliéfy mariánskeho cyklu
– očistenie povrchu od nečistôt, mikroorganizmov a depozitov
– odsolenie kamennej hmoty reliéfov
– odstránenie nevhodných a poškodených tmelov a plomb
– odstránenie nevhodných kotviacich prvkov
– spevnenie poškodenej hmoty kameňa petrifikačným prostriedkom (Wacker Steifestiger OH)
– osadenie vhodných nerezových kotiev pre doplnenie absentujúceho materiálu
– domodelovanie poškodených a absentujúcich prvkov modelácie povrchu kameňa materiálom umelého
kameňa fyzikálne a vizuálne maximálne podobným pôvodnej dopĺňanej hmote (vápencová drť frakcie
0,1 – 0,2 cm svetlej bielo–šedej farby, disperzia 3 %, anorganické farbivo, biely cement 20 % obj.)
– úprava štruktúry povrchu doplnených častí modelácie zjednotením ku celku
– farebné zjednotenie doplnených častí k celku
– záverečná hydrofobizačná (bezfarebná) úprava povrchu kameňa (Wacker H)

Socha Immaculaty a podstavec pred rereštaurovaním.
Statue of the Immaculate and the pedestal before
further restoration
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etapa Reštaurovanie Sochárskej výzdoby – plastík
(výdusky z umelého kameňa)
a) Sochárska výzdoba z umelého kameňa
Ide o plastiky sv. Štefana, sv. Ladislava, Sv. Imricha, sv.
Vojtecha, anjel s vežou zo slonovej kosti, anjel so zlatým
domom, anjel so zlatou bránou, anjel so zlatou hviezdou
a kartuša s erbom Imricha Eszterházyho.
– očistenie povrchu od nečistôt, mikroorganizmov
a depozitov
– domodelovanie poškodených a absentujúcich prvkov
modelácie povrchu kameňa materiálom umelého
kameňa fyzikálne a vizuálne maximálne
– podobným pôvodnej dopĺňanej hmote (vápencová
drť frakcie 0,1 – 0,2 cm svetlej bielo–šedej farby,
disperzia 3 %, anorganické farbivo, biely cement 20 % obj.)
– úprava štruktúry povrchu doplnených častí modelá–
cie zjednotením ku celku
– ošetrenie a úprava povrchu výdusku – zjednotenie
štruktúry, odstránenie spojov formy
– farebné zjednotenie doplnených častí ku celku
– zhotovenie kovových doplnkov a atribútov z kovaného
železa
– vyzlátenie kovových atribútov plátkovým zlatom na
mixtion
– záverečné farebné zjednotenie celku
– petrifikovanie a hydrofobizačná úprava hmoty umelého
kameňa
– montáž kovových atribútov na plastiku
– zhotovenie a antikorózna povrchová úprava kovových
kotiev na korpus
– transport a montáž plastiky na korpus (plastika sv.
Imricha – osadenie pravej ruky a oprava a fixácia hlavy na
telo)
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Montáž prvkov dekoratívnej výzdoby na telo podstavca.
Assembly of the decorative components to the pedestal body

b) Sochárska výzdoba z prírodného kameňa
Ide o 4 dekoratívne vázy
a samostatné podstavy pre
vázy, ktoré sú zhotovené vysekaním z prírodného kameňa
(kralický pieskovec)
– očistenie povrchu od
atmosferických nečistôt
– domodelovanie drobných
poškodení modelácie povrchu materiálom umelého
kameňa fyzikálne
a vizuálne maximálne podobným dopĺňanej hmote
– úprava šruktúry povrchu
doplnených častí modelácie zjednotením ku celku
– transport a montáž váz na
korpus
– osadenie vyzlátených
plameňov vázy
– záverečná hydrofobizačná
(nefarebná) úprava
povrchu kameňa
Montáž prvkov dekoratívnej výzdoby na telo podstavca.
Assembly of the decorative components to the pedestal body
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etapa – Reštaurovanie dvojstupňového schodiska
Stupne schodiska boli pôvodne vyhotovené z prírodného kameňa. Niektoré bloky stupníc boli z dôvodu
ich zániku, nepôvodnosti alebo vysokej miery poškodenia nahradené odliatkami z umelého kameňa tak,
ako iné časti na súsoší. Reštaurovanie pôvodných blokov schodiska zo svetlého (bieleho) vápenca.
demontáž blokov z miesta uloženia
demontáž kovových kotiev (2 ks)
transport blokov do dielne
očistenie blokov od prachu, mikroorganizmov a povrchových nečistôt
očistenie od nánosov a uhlíkových depozitov
odsolenie blokov opakovaným zábalom buničitou vatou a destilovanou vodou
očistenie od zbytkov mladších povrchových úprav (cementové tmely, kamenné plomby)
vyčistenie styčných plôch rozlomených blokov, navŕtanie otvorov, osadenie nerezových tŕňov do spojov, –
lepenie blokov epoxy lepidlom CHS 1200
doplnenie povrchu poškodenej modelácie nanesením plnofarebnej hmoty vo farebnosti originálneho
materiálu vápenca, štruktúrou, farebnosťou, nasiakavosťou a povrchovou úpravou prispôsobenej
pôvodnému materiálu (vápencová drť frakcie 0,1 – 0,2 cm, svetlej bielo-šedej farebnosti, disperzia 3%,
anorganické farbivo, biely cement 20% obj.)
zapracovanie detailov modelácie po vytvrdnutí tmelu na charakter príbuzný pôvodnému zachovanému
kameňu, prípadné doplnenie blokového charakteru stupňa zo zadnej a spodnej strany
zjednotenie farebnosti povrchu celého kamenného bloku
hydrofóbna úprava povrchu kameňa (Wacker H)
transport na miesto osadenia
doplnenie hmotových úbytkov a narušených častí tehlového podložia obnaženého po demontáži blokov
tehlou
vyspravovanie stykových spár tehlového muriva obnažebého podložia mierne nastavenou vápennou
maltou s hydrofobizačnou prísadou
montáž jednotlivých blokov schodiska na mierne nastavenú vápennúmaltu s hydrofobizačnou prísadou,
montáž horného stupňa s rešpektovaním spodného obrysového profilu tela korpusu architektúry súsošia
zapracovanie a farebná úprava stykových spár blokov
osadenie a doplnenie chýbajúcich kovaných spôn bez použitia olova, konzervačné ošetrenie povrchu kovu
Doplnenie nepôvodných a absentujúcich blokov z umelého kameňa
zameranie blokov stupňov v pôdoryse a v reze – každý stupeň samostatne
zhotovenie výkresovej dokumentácie všetkych chýbajúcich blokov
zhotovenie plastickej predlohy jednotlivých blokov podľa ich pôvodného delenia
zhotovenie negatívnych šablón jednotlivých blokov
zhotovenie odliatkov z umelého kameňa farebne, štruktúrou, farebnosťou a nasiakavosťou čo najviac
podobných pôvodným blokom
úprava štruktúry povrchu nového materiálu manuálnym opracovaním nástrojmi
zhotovenie absentujúcich kovaných kotiev
zhotovenie a antikorózna povrchová úprava kovových kotiev
úprava lôžka pre osadenie blokov
dovoz a montáž pôvodých blokov stupníc
transport a montáž nových blokov na mieste
osadenie kovaných kotiev
záverečné farebné zjednotenie celku
záverečná hydrofobizačná (nefarebná) úprava povrchu kameňa

etapa Reštaurovanie balustrády
a) Balustráda – základňa
Pôvodne zhotovená z prírodného kameňa, doplňená umelým kameňom.
– zameranie základu v pôdoryse a v reze
– demontáž pôvodných kamenných blokov a ich deponovanie v areáli Hradu
– zhotovenie plastickej predlohy jednotlivýcj blokov podľa ich pôvodného delenia
– zhotovenie negatívnych šablón jednotlivých blokov
– zhotovenie odliatkov z umelého kameňa štruktúrou, farebnosťou a nasiakavosťou čo najviac podobných
pôvodným blokom
– úprava štruktúry povrchu nového materiálu manuálnym opravcovaním nástrojmi
– zhotovenie absentujúcich kovaných kotiev
– zhotovenie a antikorózna povrchová úprava kovových kotiev
– úprava lôžka pre osadenie blokov
– transport a montáž nových blokov na mieste
– osadenie kovaných kotiev
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Finálny stav súsošia po reštaurovaní. Detail.
Final condition of the sculptural group after restoration. Detail
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Finálny stav súsošia po reštaurovaní.
Final condition of the sculptural group after restoration

Immaculata, celok (vľavo) a detail. Stav po reštaurovaní.
The Immaculate, the whole (left) and detail.
Condition after restoration
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 Súsošie po rešturovaní.
Sculptural group after restoration

– záverečné farebné zjednotenie celku
– záverečná hydrofobizačná (nefarebná) úprava
povrchu kameňa
b) Balustráda – dolný profil, nárožné piliere,
horný profil
– zhotovenie absentujúcich prvkov z umelého
kameňa
– zhotovenie výrobnej výkresovej dokumentácie
všetkych absentujúcich prvkov podľa pôvodného tvaru a profilácie
– zhotovenie negatívnych foriem pre výdusky
– zhotovenie výduskov materiálom umelého kameňa fyzikálne a vizuálne maximálne podobným pôvodnej kamennej hmote
– úprava štruktúry povrchu nového materiálu
manuálnym opracovaním nástrojmi
– zhotovenie absentujúcich kovaných kotiev
– zhotovenie a antikorózna povrchová úprava kovových kotiev
– transport a montáž kovových kotiev na mieste
– záverečné farebné zjednotenie celku
– záverečná hydrofobizačná (nefarebná) úprava
povrchu kameňa
Reliéf steny podstavca s pozlatenou povrchovou úpravou častí.
Relief of the pedestal wall with gilded surface adaptation of its parts

c) Balustráda – kamenné stĺpiky výplne
Stĺpiky z prírodného kameňa
– osadenie už zhotovených prvkov z kralického pieskovca do telesa balustrády
– záverečná hydrofobizačná (nefarebná) úprava povrchu kameňa
– zhotovenie absentujúcich prvkov z umelého kameňa
– zhotovenie negatívnej formy absentujúcich prvkov podľa pôvodného tvaru a profilácie
– zhotovenie prvkov sĺpikov ako odliatkov z umelého kameňa
– úprava štruktúry povrchu nového materiálu manuálnym opracovaním nástrojmi
– transport a montáž kamenných a umelokamenných odliatkov na mieste (osadenie do kamenného lôžka
balustrády
– záverečné farebné zjednotenie celku
– záverečná hydrofobizačná (nefarebná) úprava povrchu kameňa
d) Balustráda – replika pôvodnej kovovej kovanej bránky
– hotovenie absentujúceho prvku tradičnou kováčskou technológiou.
– zhotovenie výrobnej výkresovej dokumentácie prvku bránky podľa pôvodného tvaru a profilácie
(na základe archívnych dokumentov)
– zhotovenie kovanej dekoratívnej bránky tradičnou kováčskou technológiou
– povrchová antikorózna úprava kovu (matná čierna)
– transport a montáž bránky na balustrádu
Povrchová úprava terénu medzi balustrádov a schodami
– vybratie a odvoz rôznorodého materiálu zásypu
– dovoz nového rovnorodého materiálu (vápencový makadam frakcia 1 – 4 cm)
– uloženie plochých prírodných kameňov veľkosti 0,5 – 1,5 dm2 na plocho (riešenie zhodné s riešením na
prístupovej komunikácii podbránia Hradu)
etapa Reštaurátorská dokumentácia
Záverečná reštaurátorská písomná a fotografická dokumentácia všetkych vykonaných prác.
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Reštaurátorský výskum a reštaurovanie výtvarnej výzdoby klenby presbytéria
v Katedrále Sv. Jána Krstiteľa v Trnave
Mgr. art. Vladislav Plekanec
Názov pamiatky:
Technika:
Autorstvo:

Katedrála sv. Jána Krstiteľa v Trnave
Freska, štuková výzdoba
Štuková výzdoba: Piertro Antonio Cinti
Maľba: Carl Ritsch, Franz Johanes Graffenstein
Datovanie:
1629 – začiatok stavby Katedrály Sv. Jána Krstiteľa v Trnave
1637 – ukončenie stavby Katedrály Sv. Jána Krstiteľa v Trnave
Staviteľ: Pietro Spazzo,
1699 – 1700 – výtvarná výzdoba valenej klenby – štuková výzdoba
august – september 1700 – fresková výzdoba
Výskum realizovali:
Mgr. art. Vladislav Plekanec
Mgr. art. Adrian Giač
Mgr. art. Ján Hromada
Opis a umeleckohistorické vyhodnotenie pamiatky: Mgr. Jozef Medvecký, CSc.
Chemicko–technologický rozbor: Mgr. Katarína Pagáčová-Klučková
Reštaurátorský výskum prebiehal v auguste – decembri 2007.
Reštaurátorský výskum – Metodika výskumu
V druhej tretine 17. storočia sa Trnava, sídlo ostrihomského arcibiskupa, po založení jezuitskej univerzity
a začatí stavby komplexu univerzitných budov stáva popri Bratislave druhým významným strediskom ranobarokového umenia. Do mesta sa vracajú jezuiti a v roku 1622 zo svojho trojročného viedenského exilu aj
ostrihomský arcibiskup Pázmány. Schopný organizátor Pázmány, od roku 1629 kardinál, hneď po získaní
potrebných prostriedkov dal schátralé kláštorné budovy adaptovať pre školské potreby (nové krídlo pristavali
v roku 1640). V roku 1635 bolo napokon úspešné jeho úsilie o založenie arcibiskupskej univerzity, ktorú zveril jezuitom. Prológom novej ranobarokovej chrámovej architektúry u nás je kostol sv. Jána Krstiteľa, ktorý tu
s podporou arcibiskupa dal jezuitom postaviť palatín Mikuláš Esterházy z Galanty v rokoch 1629 – 1637.
Jezuiti dostali do užívania stredoveký bývalý kláštor dominikánov s kostolom sv. Jána Krstiteľa. Pôvodne zamýšľané opravy kostola sa neuskutočnili, zbúrali ho a na jeho mieste postavili od základov nový kostol s kolégiom. Stavby nového kostola sa ujal sám palatín Mikuláš Esterházy, ktorý vybral aj staviteľa a práce sám zadával, podstatnou mierou financoval aj náklady a materiál na stavbu (jezuiti sa za to palatínovi zaviazali právom
pochovávať členov Esterházyovského rodu po štyri generácie). Vo svojom sídle v Eisenstadte uzatváral zmluvy so staviteľom, kamenárom.
Cieľom reštaurátorského výskumu bude vytvorenie objektívneho obrazu o celkovom stave výtvarnej výzdoby klenby kostola a stave pamiatky. Budú analyzované zmeny na pôvodnom výraze umeleckého diela
s osobitým dôrazom na zadefinovanie všetkých primárnych a sekundárnych vrstiev a ich súčasný technický
stav. Na dosiahnutie uvedeného cieľa budú využité dostupné metódy výskumu v najnutnejšej forme. Základným pilierom výskumu bude empirická metóda, ktorej podstatu tvorí nedeštruktívny spôsob skúmania, obhliadkový výskum pri rozptýlenom a bočnom nasvietení. V prípadoch, keď nebude možné objektívne posúdiť stav, pamiatky bude výskum rozšírený o sondážny výskum a exaktné vedecké metódy, v tomto prípade
hlavne o fyzikálno-technologický výskum. Do výskumu budú zahrnuté archívne materiály, dobové zamerania
(Židlický), zameranie z 90. rokov 20. storočia a v neposlednom rade výsledky fyzikálno-chemického výskumu
z roku 2004 realizovaným fyzikálno-chemickým laboratóriom pamiatkového úradu.
Reštaurátorský výskum bude pozostávať z dvoch častí: výskumu štukovej a maliarskej výzdoby klenbových
polí. Jednotlivé časti výskumu klenbového poľa budú popisované od západnej časti kostola ku východnej. Celá
klenba bude v rámci prehľadnosti rozdelená na jednotlivé klenbové polia I, II, III a pole presbytéria.
Ku vzorke 16 / 8849: pole II. – severozápadná strana, okrové pozadie
klenby, nad modrým medailónom
8. 12 – 180 μm
okrová vrstva, obsahuje železité hlinky a okre,
vápennú belobu
7. 120 – 600 μm
omietková vrstva, obsahuje kremenný piesok,
spojivo je vzdušné vápno
biela vápenná vrstva
6. 120 – 216 μm
5. 600 – 720 μm
omietková vrstva, obsahuje kremenný piesok,
spojivo je vzdušné vápno
biela vápenná vrstva (niekoľko náterov)
4. 60 – 180 μm
3. 12 – 60 μm
okrovo červená vrstva, obsahuje železité hlinky
a okre, vápennú belobu
biely vápenný náter
2. 20 – 82 μm
1. 180 – 600 μm
biela vápenná vrstva s nízkym obsahom
pieskových zŕn
0. omietka, obsahuje kremenný piesok, spojivo je vzdušné vápno
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Ku vzorke 26 / 8859: pole IV. – sv. Ján Krstiteľ vo väzení
– vzorka odobratá z nápisu FIG, horná časť písmena G
2. 0 – 210 μm
1. 90 – 360 μm

0.

ružová vrstva obsahuje dolomitické
vápno, červené železité hlinky
hnedočervená vrstva, obsahuje
červené železité oxidy a hlinky,
umbru, kostnú čerň, modrozelené
zrnká prírodnej zelenej hlinky
(glaukonit, seladonit)
omietková vrstva, obsahuje kremenný
piesok, spojivo je vzdušné vápno

Reštaurátorský výskum – Obhliadkový výskum
Zámerom výskumu bolo detailne sa oboznámiť so stavom jednotlivých častí freskovej výzdoby a štukovej
výzdoby klenbových polí. Výskum bol realizovaný na dostupných miestach, najskôr z úrovne podlahy a na
exponovaných miestach posuvného lešenia, ktoré je osadené nad korunnou rímsou na koľajniciach a z tohto
lešenia je prístup k celej výzdobe klenby kostola. Už prvý globálny vizuálny kontakt s interiérom kostola, či už
pri umelom, ale zvlášť pri dennom nasvietení prezrádza, že prichádzame do kontaktu s mimoriadne bohatou
výtvarnou výzdobou celého interiéru kostola, ktorý reprezentuje tzv. stückbarock. Druhým dôležitým momentom sú rozsiahle lokálne deštrukcie štukovej výzdoby klenbových polí spôsobené narušenou statikou
v minulosti.
Pri globálnom skúmaní zbadáme, že plochy klenbových polí pôsobia stmavnuto v rovnakej intenzite. Príčinou je hrubá vrstva stmavnutej premaľby a depozitu na povrchu klenby, pod ktorou sa stráca pôvodný kolorit.
Klenbové polia t.j. fresková výzdoba vyzerá v porovnaní so stenami o niekoľko tónov svetlejšia. Tento rozdiel
je spôsobený jednak priamym nasvietením z okien, avšak rozhodujúcu úlohu zohráva tenšia vrstva depozitu
na povrchu maľby. Príčinu týchto rozdielnych stavov možno hľadať v minulosti, kedy počas jednotlivých
opráv interiéru boli plochy nerovnomerne čistené od depozitov.
Za omnoho závažnejší problém, ako spomínané skôr estetické kritériá, možno považovať technický stav
pamiatky. Tak isto ako pri predchádzajúcom konštatovaní, už celkový pohľad naznačuje značné rozdiely zachovania jednotlivých častí štukovej výzdoby na jednej strane a rozdielny stav pri hodnotení zachovania freskovej výzdoby t.j. klenbových polí v porovnaní so štukovou výzdobou, teda stien. Aj bežný pohľad prezrádza,
že jednotlivé časti sa zachovali v dvoch základných polohách. Na jednej strane je to pomerne dobrý technický stav freskovej výzdoby a vo väčšej miere takisto dobrý stav štukovej výzdoby stien, na strane druhej lokálne miesta štukovej výzdoby vykazujú značný stav narušenia hmoty. V tomto prípade možno konštatovať, že ide
o havarijný stav. Príčinou rozsiahlych deštrukcií je nadmerná vlhkosť, spôsobená zatekaním dažďovej vody.
Deštrukcie z vlhkosti sa v prípade interiéru kostola zväčša vyskytujú na štukovej výzdobe. Fresková výzdoba
ani intonacco nie sú deštruované, hoci sú blízko k deštruovaným častiam štukovej výzdoby. Vidieť to
v presbytériu, kde je na nábehu klenby štuková výzdoba značne narušená deštrukciami a freska sa zdá oproti
tomu neporušená. Príčinou toho je najpravdepodobnejšie fakt, že štuková výzdoba je vytvorená z omietky
s prímesou sádry, ktorá jednak na seba viaže vlhkosť a zároveň je zdrojom vodorozpustných solí, v tomto prípade síranov.
Rozsahom a stupňom deštrukcie je najviac postihnuté západné pole severnej steny klenby. Niekde viac, inde menej je tento stav dokumentovaný po celej výške steny. Dá sa to vysvetliť len permanentným zatekaním
celej tejto časti steny dažďovou vodou. Príčinou mohol byť nefunkčný zvod vody zo strechy z vonkajšej strany. V súčasnosti je už zvod pravdepodobne funkčný, nakoľko stena nevykazuje známky zavlhnutia. Dôkazom
toho je hrubá vrstva vykryštalizovanej soli na povrchu štukovej výzdoby klenby a stien. Rozsahom menšie plochy, ale tiež v dezolátnom stave, sú štukové výzdoby v horných častiach presbytéria. Bezprostrednou príčinou
tohto stavu ani nemuseli byť priesaky dažďovej vody, ale už spomenutý hydroskopický efekt sadrovej omietky.
Fresková výzdoba
Freskovou maľbou vsadenou do štukových rámov sú vyzdobené štyri oválne zrkadlá vo vrchole klenby
s motívom zo života Sv. Jána Krstiteľa. Na nábehoch valenej klenby sa nachádzajú emblematické modré medailóny, šesť na severnej a šesť na južnej strane klenby kostola. Monochrómnym náterom, secco technikou, sú
pokryté ustúpené plochy klenby a steny kostola. Z umelecko-historického rozboru diela vieme, že na freskovej výzdobe, tak ako ju poznáme dnes, sa podieľali minimálne dvaja autori v rovnakom časovom období. Dovoľujem si vyhradiť právo na aktualizáciu výsledkov tohto skúmania až v čase, keď bude reštaurovaná jednotlivá časť freskovej výzdoby.
Štyri ústredné medailóny vo vrchole klenby a dvanásť emblematických zrkadiel kostola
V presbytériu sú identickou freskovou maľbou vyzdobené dve klenbové polia, medziklenbový oblúk nad
hlavným oltárom, okenné oblúky a priľahlé výseče stien na južnej časti presbytéria, výseče stien nad kladím
Vladislav Plekanec: Reštaurovanie výtvarnej výzdoby klenby presbytéria v Katedrále Sv. Jána Krstiteľa v Trnave

69

Zbornik Krakovany 2009 vnutro:Zbornik BB/2007

7.10.2010

12:45

Stránka 70

Celkový pohľad na výtvarnú výzdoby klenby katedrály sv. Jána Krstiteľa. Stav po polovičnom očistení
Global view of the artistic decoration of the Cathedral of St. John’s vault. Condition after half cleaning
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na severnej časti presbytéria a dva medailóny situované v hornej časti južného
a severného poľa záveru
presbytéria. Fresková výzdoba v štyroch oválnych
medailónoch osadených
v štukovom ráme s ikonografickým námetom zo života Sv. Jána Krstiteľa. V
západnej časti kostola nad
chórom sa nachádza výjav
Hostina u Herodesa, pokračuje výjav Sťatie Sv. Jána,
pri víťaznom oblúku je
výjav Sv. Ján vo väzení.
Ústredným motívom vo
svätyni kostola je výjav Sv.
Ján pred Herodesom.
Povrch maľby pokrýva
iba tenká vrstva depozitu,
ktorá neskresľuje pôvodnú
farebnosť maľby, iba jemne
pôsobí tmavším tónom.
Maľba je zachovaná kompaktne, nie sú viditeľné poškodenia predratím povrchu. Zelené a okrové tóny
sú nedostatočne stmelené
karbonizáciou, hrubšie vrstvy maľby sú čiastočne nesúdržné, nie sú odolné na
oter. Ostatné farebné tóny
a inkarnáty sú dostatočne
stmelené, odolávajú aj väčšiemu tlaku. Predpokladá
sa, vzhľadom na zanedbateľnú vrstvu depozitu, že
maľba bola v minulosti
citlivo čistená. Nie sú viditeľné žiadne poškodenia
predratím.
Maľba je realizovaná na
povrchu tenkej vrstvy intonacco pripravenej na hrubom, nie príliš remeselne
zapracovanom podklade,
technikou pravej fresky
(fresca buona), t.j. pigmenty boli nanesené na čerstvý
povrch omietky, kde boli
stmelené karbonizáciou
uhličitanu vápenatého. Na Celkový pohľad zo západnej strany lode Katedrály Sv. Jána Krstiteľa. Stav po polovičnom očistení
výtvarnej výzdoby klenby presbytéria. Global view from the western side of the Cathedral of St.
lokálnych miestach sú vidi- John
the Baptist’s nave. Condition after half cleaning of the presbytery’s vault artistic decoration
teľné originálne domaľby
technikou secco, sekundárne premaľby a retuše. Kresba nie je realizovaná tenkou vtláčanou linkou do čerstvej omietky, rozoznateľné sú
giornati (denné plány nahadzovania omietky). Štuková a zlátená výzdoba, rovnako ako aj a plochy stien, sú
v primárnej polohe k originálnej freskovej maľbe. Intonacco je nahadzované k už existujúcej štukovej výzdobe, ktorú svojimi okrajmi obchádza.
Jednotlivé tvary sú budované dokonalým splývavým valérom, absentujú ostré ohraničenia kresbových ťahov (štruktúrou je podobná talianskemu renesančnému sfumatto), maľba je evidentne ovplyvnená princípmi
talianskej freskovej školy.
Vladislav Plekanec: Reštaurovanie výtvarnej výzdoby klenby presbytéria v Katedrále Sv. Jána Krstiteľa v Trnave
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Detailný pohľad na bohatý štukový polychrómovaný kniežací erb Ladislava Eszterházyho. Stav po vytmelení.
Detailed view of the rich stucco polychromized arma of the earl Ladislav Esterházy. Condition after puttying

Odlišnú štruktúru v porovnaní so štyrmi ústrednými výjavmi vo vrchole má dvanásť emblematických
zrkadiel, ikonografické scény dopovedajúce príbeh Sv. Jána sú maľované na dokonale pripravenej podložke, tenká vrstva intonacco je na dokonale pripravenom povrchu v technike pravej fresky, monochromatické modré
emblematické zrkadlá sú modelované grafickým, kresbovým spôsobom, s dôrazom kladeným na najjemnejšie
detaily, čo vzhľadom na veľký odstup maľby od pozorovateľa stráca na význame. Kompozícia modrých zrkadiel je vsadená do mohutných štukových rámov bielej farebnosti. Povrch maľby je pevný, dokonale stmelený
karbonizáciou.
Najvážnejšie je z pôvodnej freskovej výzdoby poškodený výjav s námetom Sťatie Sv. Jána Krstiteľa; na západnej strane nástennej maľby sa nachádza veľký úbytok v rozsahu 2 m2. Maľba je sekundárne v úbytku premaľovaná hrubou vrstvou premaľby.
Z pôvodných dvanástich monochromatických medailónov majú iba dva sekundárne zásahy. Ide o medailóny s nápisovou páskou „SANCTUS IN CARCERE“ a „PRAECURSOR DOMINI“. Medailón s nápisovou páskou
„SANCTUS IN CARCERE“ je lokálne sekundárne vyspravený na ľavej časti obrazu. Modrá sekundárna premaľba prechádza od nápisovej pásky až po dolný okraj medailónu. Ide o rozsah cca 0,5 m2. Najvážnejším poškodením výtvarnej výzdoby klenby kostola sú statické pukliny nachádzajúce sa vo vrchole valenej klenby. Sú vytmelené polyuretánovou penou, polyesterovým tmelom a omietkovom zmesou, pukliny prechádzajú všetkými štyrmi ústrednými motívmi vo vrchole klenby a vizuálne ich narušujú.
Štuková výzdoba klenby a stien
Štuková výzdoba klenby a stien kostola nad korunnou rímsou je realizovaná v rokoch 1699 – 1700 talianskym autorom Pietrom Antoniom Contim. Celá valená klenba kostola je kompozične rozdelená štyrmi striedajúcimi sa zrkadlami vo vrchole. Na severnej a južnej strane sa nachádza štrnásť lunet s uprostred zakomponovanými zrkadlami. Lunetové výseče sú kompozične striedané dvanástimi monochromatickými zrkadlami.
V strede zrkadiel je v oválnom výseku namaľovaná výzdoba z výjavmi anjelov putti dopovedajúci príbeh zo života Jána. V presbytériu je ústredný motív s výjavom Sv. Ján pred Herodesom bohato zdobená zlátenou štukovou výzdobou zo štylizovaným rastlinným motívom. Zlátená štuková výzdoba vo svätyni v tvare palmových
listov ohraničuje po ľavej a pravej strane štyri modré medailóny. V lodi kostola zlátená štuková výzdoba pokračuje v zjednodušenej podobe východnej strany triumfálneho oblúka až pozápadnú stranu kostola ukončenú
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Detailný pohľad na severnú stenu klenby. Stav po polovičnom očistení a čiastočnom zreštaurovaní.
Detailed view of the northern vault wall. Condition after half cleaning and partial restoration

Detailný pohľad na severnú stenu klenby. Stav po polovičnom zreštaurovaní.
Detailed view of the northern vault wall. Condition after half restoration
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chórusom. Všetky modré emblematické zrkadlá sú taktiež
z oboch strán vyzdobené štylizovanými palmovými listami. Celá
plocha stien klenby je dotvorená
bielym štukovým dekórom opakujúcim sa zrkadlovo po oboch
osiach klenby.
V strede zrkadiel sa nachádza
sekundárna lokálna výspravka
vápenno-cementového tmelu.
Celá ustúpená plocha zrkadla je
sekundárne upravená vrstveným vápenným nátero sýto tmavočervenej farebnosti. Premaľba
má hutný krycí charakter.
Návrh obnovy výtvarnej
výzdoby klenby presbytéria kostola – koncepcia
prezentácie
Na klenbe kostola sv. Jána Krstiteľa v Trnave bol na základe pamiatkového rozhodnutia zo dňa
10. 12. 2002 realizovaný overovací reštaurátorský výskum výtvarnej výzdoby klenby kostola.
Komplexný výskum výtvarnej
výzdoby klenby kostola pozostávajúci zo štyroch ústredných
freskových výjavov v oválnych
zrkadlách, dvanástich emblematických modrých medailónov,
ustúpených plôch stien klenby
a mohutnej plastickej štukovej
výzdoby. Overovací reštaurátorský výskum priniesol nové skutočnosti o najstarších primárnych
omietkových a farebných vrstvách pamiatky. Výtvarná výzdoba klenby vznikala v dvoch časových obdobiach v rozmedzí šesť
desaťročí medzi rokmi 1637 až
1700. Najstaršia omietková vrstva povrchovo zagletovaná bieDetailný pohľad na oválny medilón Iohannes Sanctus in Utero nachádzajúcic sa na severnej
lym vápenným gletom z roku
strane klenby presbytéria. Stav po čiastočnom zreštaurovaní.
Detailed view of the oval medallion Iohannes Sanctus in Utero, situated on the northern
1637 bola pravdepodobne dekopart of the presbytery’s vault. Condition after partial restoration
rovaná dočasným jednoduchým
mramorovaním. Súčasná bohatá
výtvarná výzdoba klenby pochádzajúca z druhej etapy výzdoby kostola z rokov 1699 až 1700. Autorom bohatej štukovej výzdoby je jednoznačne dvorný taliansky štukatér Pavla I.Esterházyho P. A. Conti. Na základe umelecko-historickej analýzy autormi maliarskej výzdoby s najväčšou pravdepodobnosťou sú rakúsky maliari Carl
Ritz a Franz Johanes Grafenstein. Primárne omietkové a farebné vrstvy celoplošne prekrýva viacero sekundárnych omietkových a farebných úprav z 19. a 20. storočia. Rozhodnutie o spôsobe komplexnej obnovy výtvarnej výzdoby klenby presbytéria kostola je v kompetencii metodika KPÚ. Vzhľadom na to, že kvalita vybraných častí fasády je nositeľom vysokých výtvarno-estetických hodnôt navrhol reštaurátorský kolektív zhodnotiť tieto časti reštaurátorským spôsobom.
Ideový zámer reštaurovania výtvarnej výzdoby klenby presbytéria kostola
Celková koncepcia a ideový zámer obnovu výtvarnej výzdoby klenby presbytéria kostola Sv. Jána Krstiteľa
v Trnave vychádza nielen z výsledkov súčasného reštaurátorského výskumu, ale predovšetkým aj z celkovej
umelecko-historickej analýzy pamiatky v porovnaní s podobnými stavbami v dobe vzniku. Predkložený Návrh
na reštaurovanie zohľadňuje všetky nové výsledky reštaurátorského výskumu. Výsledky reštaurátorského vý74
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skumu boli konzultované s metodikom KPÚ a zástupcom investora počas kontrolných dní. Navrhovaný prístup bude rešpektovať hlavnú ideovú líniu započatú
v predchádzajúcich etapách obnovy pamiatky šiestich bočných
kaplniek kostola .
Navrhujeme jednoznačne prezentovať prvú kompaktne zachovanú výtvarno-estetickú farebnú
úpravu z prelomu rokov 1699 až
1700, ktorá reprezentuje druhú
etapu výtvarnej výzdoby kostola
– stratigrafické vrstvy 3, 3a, 4, 4a.
Omietkové a farebné úpravy 3,
3a, 4 a 4a ideovo reprezentujú
rannobarokovú kultivovanú výtvarnú výzdobu klenby kostola
v nemecky hovoriacich krajinách
príznačne nazývaných stűckbarock. Mohutne namodelovaná
štuková výzdoba od popredného
európskeho talianskeho majstra
kombinovaná s maliarskou freskovou výzdobou v zrkadlách
tvorí významnú prezentáciu barokovej architektúry stredoeurópskeho významu. Navrhovaný
ideový výtvarný reštaurátorský
zámer na obnovu pamiatky plne
rešpektuje rozhodnutie KPÚ,
princípy a požiadavky pamiatkovej starostlivosti.
Posledná sekundárna komplexná farebná úprava z 20. storočia sa ideovo pokúša nadviazať
na primárnu farebnosť, ale vybrané farebné tóny sú príliš tmavé, hutné a po technologickej
stránke provizórne realizované.
Primárna štuková výzdoba s originálnou farebnou úpravou tmavookrovej farebnosti je v súčasnosti prebronzovaná viacnásobnou vrstvou metalickej fólie.

7.10.2010

12:51

Stránka 75

Celkový pohľad na strednú časť klenby presbytéria Katedrály Sv. Jána Krstiteľa.
Stav po polovičnom zreštaurovaní výtvarnej výzdoby klenby.
Global view of the central part of the Cathedral of St. John the Baptist’s presbytery vault.
Condition after half restoration of vault’s artistic decoration

Presbytérium
Najbohatšie je klenba kostola
vyzdobená práve v presbytériu. Freskový výjav Sv. Jána Krstiteľa je vsadený do mohutného štukového rámu vytvoreného zo štylizovaných listov upravených vrstvou stmavnutého sekundárneho zlátenia. Na západnej
a východnej strane klenby sa nachádza mohutná štuková štylizovaná mušľa prepojená štukovou rastlinnou rozvilinou s rámom výjavu. Celú kompozíciu obrazu završuje štuková zlátená výzdoba zo štylizovaných rastlinných, ovocných a zeleninových motívov. Zlátenie je stmavnuté hrubou vrstvou prachového depozitu.
Valená klenba presbytéria je rozdelená šiestimi lunetovými výsekmi plasticky tvarovo zvýraznenými štukovou výzdobou vytvorenou zo štylizovaných listov bielej farebnosti. V strede lunety sa nachádza oválne zrkadlo tehlovočervenej farebnosti vsadené do bieleho štukového rámu. Po ľavej a pravej strane je vnútro lunety vyzdobené zlátenou rastlinnou rozvilinou.
Medzi šesť lunet sú citlivo vsadené štyri oválne emblematické zrkadlá plasticky ohraničené mohutným belasým štukovým rámom v dolnej časti kompozične ukončeným dvomi štukovými anjelmi pomyselne držiacimi celú kompozíciu. Anjeli sú monochrómovaní na bielo z pozlátenými krídlami.
Ostatná časť stien klenby je dekorovaná bielymi štukovými rozvilinami na západnej i východnej strane pri oltári.
Jednoznačný obhliadkový výsledok skúmania zlátenej štukovej výzdoby preukázal, že vybraná štuková výzdoba
Vladislav Plekanec: Reštaurovanie výtvarnej výzdoby klenby presbytéria v Katedrále Sv. Jána Krstiteľa v Trnave
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Celkový pohľad na výtvarnú výzdoby klenby katedrály sv. Jána Krstiteľa. Stav po polovičnom zreštaurovaní.
Global view of the artistic decoration of the Cathedral of St. John the Baptist’s vault. Condition after half restoration
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je sekundárne upravená metalickou stmavnutou fóliou, primárna farebná úprava pravdepodobne bola zlátená na mixtión. Ide o špirálovito skrúcané
rozviliny s dekoratívne štylizovanými úponkami, plastické
festóny a mušle, so zakomponovanými naturalistickými detailmi kvetov, ovocia a zeleniny.
Samotný povrch štukovej
výzdoby má hrubozrnné remeselné spracovanie, čo nasvedčuje o časovej tiesni Contiho
dielne.Vizuálne je stmavnutá
až dočierna. Na základe vyhodnotenia umelecko-historickej
analýzy vieme, že taliansky autor P. A. Conti prišiel z realizácie rakúskeho kostola vo
Frauenkirchen, kde bol objednávateľom Pavol I. Esterházy,
syn Mikuláša Esterházyho. Barokový
kostol
vo
Frauenkirchen, ktorý bol
zdobený v rovnakom období,
má skoro až totožný Contiho
rukopis. Sú tu totožné citácie
štukovej výzdoby, ktorá bola
primárne zlátená na mixtión.
Štuková výzdoba s farebnou
povrchovou úpravou, ktorá
tvorí tri štvrtiny štukovej výzdoby klenby kostola je
primárne farebne upravená
bielou monochrómiou. Na
mieste triumfálneho oblúka je
polychromovaný výrazný erb
rodu Esterházyovcov v kombinácii s miestami, ktoré mali
byť zlátené, primárne polychromované v okrovohnedej
farebnosti. Ide o lem erbu, zlaté rúno a jemné štukové guľôčky.
Podľa
fyzikálnochemického výzkumu je
štuková výzdoba vytvorená
z kremenného piesku s prímesou drveného dolomitického vápenca a vzdušného vápna.
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Detailný pohľad na nástennú maľbu Sv. Ján Krstiteľ pred Herodesom v presbytériu. Na obojku
psa sa nachádza signatúra C. R. autora nástennej maľby Carla Ritscha. Stav po reštaurovaní. Detailed view of the wall painting St. John the Baptist in front of Herod in the presbytery.
On the dog’s collar is the signature C.R. of the wall painting’s author Carl Ritsch.
Condition after restoration

Monochromatický biely vápenný náter je vrstvený s výraznou
povrchovou štruktúrou kremenného piesku. Sekundárne je upravená lokálnymi vápenno-cementovými tmelmi. Povrch štukovej výzdoby je sekundárne upravený vrstveným vápenným sekundárnym náterom. Na samotnom povrchu sa nachádza
hrubá vrstva prachového depozitu. Štuková výzdoba je na lokálnych miestach uvoľnená od podkladu. Je evidentná cezúra niekoľko mm hrubá od podkladovej hladko zagletovanej vrstvy zo stavebnej etapy z roku 1637.
Na niektorých miestach je podkladová gletovaná vrstva zo stavebnej etapy z roku 1637 upravená zásekmi po
murárskom kladive – pekovancami, aby sa štuková výzdoba lepšie technologicky previazala s podkladom. Je
až zarážajúci fakt, že táto prípravná fáza pred samotnou realizáciou bohatej štukovej výzdoby v roku 1699 –
1700 skúsenou Contiho dielňou bola taká nedôsledná ako v trnavskom kostole.
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Detailný pohľad na zlátenú bohatú štukovú výzdobu Pietra Antonia Contiho. Stav po reštaurovaní.
Detailed view of the rich gilded stucco decoration of Pietro Antonio Conti. Condition after restoration

Vizuálne najexponovanejšou časťou klenby Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Trnave je pozadie klenby kostola
vytvorené v stavebnej etape v rokoch 1699 – 1700. Je primárne farebne monochrované okrovým vápenným
náterom. Tenký okrový vápenný monochromatický náter má na niektorých miestach až lazúrny charakter. Ide
o typické barokové kultivované umelecko–remeselné prevedenie na dostatočne vyhladenom belasom vápennom gletovanom podklade.
Podľa fyzikálno-chemického výskumu je štuková vrstva pozadia klenby kostola vytvorená taktiež z kremenného piesku a vzdušného vápna. Primárna okrová farebná vápenná monochrómia obsahuje prímes
kremenných zŕn. Na primárnej okrovej monochrómii sa nachádza vrstvený sekundárny vápenný náter žltookrovej farebnosti. Na viacerých miestach okrového pozadia klenby sa nachádzajú výrazné cementové lokálne vysprávky sivej farebnosti.
Klenba je na viacerých miestach poškodená niekoľkoročným zatekaním. Miesta zatekania sú poškodené
vodourozpustnými soľami, ktoré deštruujú omietkovú aj povrchovú farebnú vrstvu. Havarijný stav je najmä na
západnej strane kostola nad chórom. Súčasný stav je stabilizovaný vzhľadom na to, že v deväťdesiatych rokoch
20. storočia bola strecha kostola komplexne opravená. Na severnej a južnej strane klenby kostola sa nachádza
po sedem zrkadiel na každej strane. Tehlovočervené kruhové plochy zrkadiel nachádzajúce sa v strede luniet
sú po obvode ukončené mohutným štukovým rámom bielej farebnosti.
Primárne tehlovočervené monochromatické plochy zrkadiel sa na severnej a južnej strane kostola striedajú s emblematickými modrými medailónmi s nápisovým lemom. Z realizovaného sondážneho výskumu vieme, že neboli vyzdobené žiadnou freskovou maliarskou výzdobou. Tvoria dekoratívnu súčasť výtvarnej štukovej výzdoby vytvorenej v rokoch 1699 –1700. Primárna vrstva svetlej tehlovočervenej farebnosti je lazúrne nanášaná na hladký vápenný gletový povrh plochy zrkadla.

5 5 5

78

Vladislav Plekanec: Reštaurovanie výtvarnej výzdoby klenby presbytéria v Katedrály Sv. Jána Krstiteľa v Trnave

Zbornik Krakovany 2009 vnutro:Zbornik BB/2007

7.10.2010

12:52

Stránka 79

Detailný pohľad na zlátenú bohatú štukovú výzdobu Pietra Antonia Contiho. Stav po reštaurovaní.
Global view of the rich gilded stucco decoration of Pietro Antonio Conti. Condition after restoration
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Reštaurátorský výskum a výsledky reštaurovania výtvarnej výzdoby
Katedrály sv. Emeráma v Nitre – súčasný stav
Doc. Vladimír Plekanec, akad. mal.

Starobylému mestu Nitra po stáročia dominuje monumentálny hrad týčiaci sa na vysokom brale. Už takmer tisíc rokov je svedkom bohatej histórie biskupstva a ako zašlé sídlo Nitrianskeho kniežatstva nám neprestáva pripomínať počiatky kresťanskej kultúry a štátotvorného usporiadania Slovanov.
Zložitý vývoj hradného komplexu, vpísaného do stáročných múrov je otvorenou učebnicou stavebnoarchitektonického vývoja, od raných vývojových etáp, začínajúcich v období Veľkej Moravy, až po barok. Súčasťou hradného areálu je biskupský katedrálny chrám sv. Emeráma, patrocínium, ktoré symbolicky pripomína
najstaršie biskupstvo na našom území, zriadené v roku 880.
Katedrála sv. Emeráma v Nitre predstavuje súbor stavieb, ktoré tvoria navzájom previazaný, heterogénny
komplex jednotlivých sakrálnych priestorov. Celý areál je zároveň výsledkom zložitého a dlhodobého vývoja
samotného komplexu Nitrianského hradu, nepretržite od založenia obnoveného Nitrianskeho biskupstva
v 11. storočí. Nepochybne aj tento fakt bol určujúci pre formovanie katedrály, ktorá mala plniť funkciu reprezentatívneho chrámu Sídelného biskupstva.
Dnešnú podobu získala Katedrála v 17. a 18. storočí, prestavbami a úpravami starších, stredovekých sakrálnych objektov. V 13. storočí bol postavený románsky kostol, ktorý bol neskôr, po spustošení hradu vojskom
Přemysla Otakara II., v roku 1272, bol upravený v gotickom slohu. Keď začiatkom 14. storočia vojska Matúša
Čáka Trenčianského aj tento kostol zdevastovali, vtedajší biskup Ján sa rozhodol postaviť nový kostol. Povyše
staršieho kostola, na najvyššom mieste hradného kopca bola postavená v prvej polovici 14. storočia gotická
jednoloďová katedrála, ktorá do dnešných čias je premietnutá do siluety Nitrianského hradu.
Z pomedzi celej plejády významných cirkevných hodnostárov, ktorí prispeli k formovaniu hradného komplexu, na dnešnej podobe katedrály sa podieľali tri významné osobnosti.
Dolný kostol vznikol z iniciatívy biskupa Jána Telegdyho, ktorý nechal, po vyplienení hradu počas obsadenia bocskajovými vzbúrencami (1606) a značnom poškodení ostreľovaním vojskami Gabriela Bethlena
(1620) a následne cisárskym vojskom v roku 1621, zruinovaný románsko-gotický kostol, v roku 1622 – 1644
prestavať v ranobarokovom duchu, na pohrebnú kaplnku. Ešte v horšom stave, v dôsledku ďalších početných
vojenských ťažení, prevzal areál hradu v roku 1706 biskup Ladislav Adam Erdődy, ktorý nechal v rokoch 1710
– 1732 celý areál hradu prestavať v neskoro barokovom slohu. Krátko na to, už v roku 1752, biskup Imrich Esterházy (synovec slávneho uhorského primasa a mecéna Imricha Esterházyho), musel nechal strhnúť
a nanovo zaklenúť staticky narušené klenbové polia lode Horného kostola.
Reprezentatívny charakter interiéru katedrály určuje predovšetkým jej výtvarná výzdoba. Vzhľadom na až
nezvyčajnú tvarovú a obsahovú bohatosť prebrala na seba dominantné postavenie v celom interiéri, pričom
samotnej architektúre zostalo druhoradé postavenie. Vysoká úroveň umeleckých diel bola jednym z ďaľších
faktorov, ktorý mal udávať interiéru punc jeho reprezentatívnosti. Zámerom bolo preto výtvarné diela objednávať v prostredí s najvyššou umeleckou garanciou. K nám zatiaľ známych autorov, ktorí prispeli tvorbou k výzdobe katedrály, patrí salzburský sochár Joannes Pernegger, autor oltára Snímanie z kríža z roku 1662, situovaný v pozícii hlavného oltára v presbytériu Dolného kostola. Toto nesporne jedno z najkvalitnejších ranobarokových kamenosochárskych diel, známe tiež ako Szelepcsényiho oltár (pomenovaný podľa biskupa Juraja
Szelepcsényiho–Pohronca, významného mecéna, ktorý oltár zakúpil pre nitriansku katedrálu), je okrem náhrobných kameňov, jediným zachovaným dielom, zo 17. storočia v Dolnom kostole.
K 18. storočiu sa viažu dve mená významných rakúskych umelcov, ktorý sa podieľali na formovaní katedrály. Je to v prvom rade viedenský maliar Gottlob Antonio Galliarti, člen početnej komunity talianských umelcov, pôsobiacich v Rakúsku, ktorý vyzdobil svojimi maľbami interiéry obidvoch kostolov a architekt Franz
Anton Pilgram, autor projektu druhej barokovej prestavby Horného kostola (1752). Nesporne to bolo množstvo ďalších bezmenných rakúskych a talianských sochárov, architektov a umeleckých remeselníkov,
ktorí svoji podielom prispeli, k vytvoreniu tohto veľkolepého diela.
Katedrálny chrám sv. Emeráma, ako už bolo naznačené, je zároveň aj svedkom svojej pohnutej histórie –
vojnových ťažení, častých požiarov, v neposlednom rade bol permanentne vystavovaný vplyvom extrémneho
počasia, všetko faktory, ktoré negatívne ovplyvňovali stav architektúry a umeleckých diel. V nemalej miere sa
na zlom stave pamiatky podpísal ľudský faktor, ako dôsledok neodborných opráv, realizovaných v 19. a 20 storočí.
Aby sa predišlo ďaľšej skaze, bolo nutné prikročiť v roku 2006 k stabilizácii už značne narušeného,
miestami až havarijného stavu výtvarnej výzdoby katedrály.
Po generálnom reštaurátorskom výskume, realizovanom v roku 2006, bol v roku 2007 zahájený rozsiahly
projekt reštaurátorského zhodnotenia výtvarnej výzdoby Horného kostola. Práce boli ukončené v prvej polovici roku 2010. Následne sa prikročí k reštaurovaniu výtvarnej výzdoby Dolného kostola, s predpokladaným
termínom ukončenia celého projektu v roku 2013.
80

Vladimír Plekanec: Reštaurátorský výskum a výsledky reštaurovania výtvarnej výzdoby Katedrály sv. Emeráma v Nitre

Zbornik Krakovany 2009 vnutro:Zbornik BB/2007

7.10.2010

12:52

Stránka 81

Presbytérium Horného kostola s hlavným oltárom Krista Spasiteľa. Stav pred reštaurovaním
Presbytery of the Upper church with the high altar of Christ the Saviour. Condition before restoration
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Reštaurovanie výtvarnej výzdoby Horného kostola bolo zrealizované v piatich samostatných etapách:
1. Etapa – reštaurátorské zhodnotenie výtvarnej výzdoby záveru presbytéria Horného kostola:
A)
Fresková výzdoba klenby záveru
presbytéris námetom Oslávenia sv.
Trojice
B)
Hlavný oltár Krista Spasiteľa
C)
Štuková výzdoba stien.
2. Etapa – výtvarná výzdoba druhého poľa
presbytéria:
A)
Fresková výzdoba 2. klenbového poľa,
s námetom Nanebovzatie Panny Márie
B)
Štuková výzdoba severnej a južnej steny
C)
5 olejomalieb:
Dvanásťročný Ježiš v chráme
Premenenie Pána na hore Tábor
Klaňanie troch kráľov
Krst Krista v Jordáne
Archanjel Michal
3. Etapa – reštaurovaná výzdoba západnej časti
katedrály (piate klenbové pole):
A)
Fresková výzdoba 5. klenbového poľa
s námetom Nebeskej hudby
B)
Plastická výzdoba priečelia empory
C)
Štuková výzdoba stien
D)
Organová skriňa
E)
Interiér biskupskej kaplnky

G. A. Galliarti: Nanebovzatie Panny Márie. Freska na klenbe.
Stav pred reštaurovaním.
G. A. Galliarti: The Assumption of Virgin Mary. Vault fresco.
Condition before restoration

4. Etapa – mobiliár umiestnený v presbytériu
Horného kostola a kamenná dlažba:
A)
Kazateľnica
B)
Kanonické lavice
C)
Biskupský stolec drevený z 18. storočia
D)
Biskupský stolec textilný, biskupské
kreslo a štyri taburetky z 19. stor.
E)
Kamenná dlažba Horného kostola

5. Etapa – reštaurátorské zhodnotenie výtvarných diel 3. a 4. poľa:
A) Fresková výzdoba 3. a 4. klenbového poľa s námetmi Apoteóza sv. Emeráma, Sv. Svorad a Martýrium
sv. Beňadika.
B) Štuková výzdoba severnej a južnej steny 3. a 4. poľa
C) Oltár Všetkých svätých
D) Oltár sv. Barbory.
Re š t a u r á t o r s k ý v ý s k u m
Cieľom reštaurátorského výskumu bolo vytvorenie objektívneho obrazu o celkovom stave výtvarnej výzdoby Horného a Dolného kostola. Boli analyzované zmeny na pôvodnom výraze umeleckých diel, s osobitným dôrazom na definovanie primárnych a sekundárnych vrstiev a ich technického stavu.
Na dosiahnutie uvedeného cieľa boli využité dostupné metódy výskumu v optimálnej forme. Základný pilier výskumu tvorila empirická metóda, pozostávajúca z nedeštruktívnych spôsobov skúmania, obhliadkou pri
rozptýlenom a bočnom nasvietení a sondážneho výskumu. Podstatnú úlohu zohrali tiež exaktné metódy skúmania, umelecko–historická analýza, chemicko-technologický a petrografický výskum.
Výskum čerpal tiež z archívnych materiálov. V prvom rade boli využité informácie z rozsahom najobsiahlejšieho dostupného materiálu spracovaného Štátnymi reštaurátorskými ateliérmi v Bratislave z roku
1992: Návrh na reštaurovanie nástennej a nástropnej výzdoby katedrály v Nitre, I. Dolný kostol (spracovali: Pakan, Janotová) a Návrh na reštaurovanie súboru 12 obrazov (spracovali: Kožár, Pavlovský, Janotová). Obidva
materiály vyhodnocovali stav pamiatky v roku 1992 ako aktuálny materiál pre realizáciu obnovy interiéru
v danom období. Z dnešného pohľadu bol predmetný elaborát vhodným porovnávacím materiálom pri posudzovaní stavu výtvarnej výzdoby, po uplynutí takmer 15-ročného obdobia.
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Dôležité nové poznatky boli získané počas realizácie reštaurovania, ktoré
priniesli so sebou nové
svetlo do doposiaľ známych defínícií a hodnotení jednotlivých vývojových etáp a prispeli tak
k objektívnejšiemu hodnoteniu konkrétnych umeleckých diel.
Rôznorodosť a nezvyčajne veľký rozsah problematiky obsiahnutý v jednotlivých, či už plošných
alebo plastických výtvarných dielach, predurčil
výskumu analyticko-syntetický charakter. Množstvo
výpovedí získaných všetkými realizovanými výskumami, sumarizuje v sebe
záverečné vyhodnotenie
stavu pamiatky, materiál
zásadného významu, na
základe ktorého bola
vypracovaná metodika
a návrhu na reštaurovanie.
H O R N Ý KO S T O L
Dnešnú podobu nadobudol Horný kostol prestavbou gotickej katedrály
z prvej polovice 14. storočia.
Častými vojenskými ťaženiami ťažko poškodený
jednoloďový gotický kostol, sa Ladislav Adam Erdődy (nitriansky biskup od
roku 1706) rozhodol prestavať a vyzdobiť spolu
s Dolným kostolom v jednotnom barokovom štýle.
Strhnutá bola staticky narušená gotická klenba, ponechané boli pôvodné obvodové múry a celý Doplnenie úbytku fresky Nanebovzatie Panny Márie: a) najstarší získaný fotografický záber fresky
20. stor.?), dokumentuje už stav po diletantskej rekonštrukcii úbytku stav po reštaurovaní,
priestor bol zaklenutý ba- (začiatok
b) stav fresky po odstránení nevhodného doplnku, c) Stav fresky pred reštaurovaním – detail nerokovými valenými klen- vhodného doplnku úbytku pôvodnej maľby, d) Stav fresky po reštaurovaní – detail doplnenia úbytbami s lunetami. Prestavku maľby, realizovaný v zmysle návrhu na reštaurovanie.
ba bola zavŕšená vysviacRestoration of paint loss in the fresco the Assumption of Virgin Mary: a) The oldest photograph
kou v roku 1732. Vznikol of the fresco (early 20th century?) documents the condition after a dilettantish reconstruction of
the paint loss, b) Fresco after removal of inappropriate addition, c) Fresco before restoration,
tak bohato vyzdobený
barokový komplex v po- detail of inappropriate restoration of the paint loss, d) Fresco after restoration, detail of restored
paint loss, carried out according to restoration proposal
dobe, v akej sa zachoval v
podstate dodnes. Pôvodný
ideový zámer je odrazený v bohatej maliarskej, sochárskej a štukatérskej výzdobe obidvoch interiérov.
Z prvoplánovej maliarskej výzdoby sa zachovala fresková výzdoba dvoch klenbových polí v presbytériu,
vytvorená Gottlobom Antoniom Galliartim (signatúra G. A. Galiarti invent. 1720). Galliarti vytvoril súčasne
s freskami aj štyri rozmerné olejomaľby vsadené v štukových rámoch na bočných stenách presbytéria: Klaňanie Troch kráľov (signovaný „ A. Galiarti invent. 1720“), Dvanásťročný Ježiš v chráme, Krst Krista v Jordáne a Premenenie Pána na hore Tábor a dve olejomaľby na bočnom oltári Všetkých svätých.
Vladimír Plekanec: Reštaurátorský výskum a výsledky reštaurovania výtvarnej výzdoby Katedrály sv. Emeráma v Nitre
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a) Stav fresky po reštaurovaní. b) Hypotetická rekonštrukcia úbytku pôvodnej kompozície.
a) Fresco after restoration, b) Hypothetic reconstruction of the loss of original composition

Maľba obidvoch klenbových polí presbytéria je vytvorená technikou pravej fresky – fresca buona, na približne 5 mm hrubej, dokonale spracovanej omietke – intonaku. Charakteristickým znakom Galliartiho freskovej maľby je precízne hladítkom vyhladený a zhutnený povrch intonaka (i napriek použitého hrubozrného
kremičitého piesku v intonaku), ktorého jemná štruktúra nie je narušená ani ťahmi štetca. Charakteristické
spoje tzv. denných plánov nanášania omietky (giornate), z detailného pohľadu zvyčajne rozoznateľné u freskovej techniky, sú v prípade predmetnej fresky, v dôsledku precízne spracovaného povrchu, len ťažko čitateľné. Základná rozkresba kompozície tzv. vtláčanou linkou do čerstvej omietky, je vynesená v nezvyčajne jemnej štruktúre, čo preukazuje, že pigmenty autor nanášal na značne zhutnený povrch intonaka.
Galliartiho maliarska výzdoba Katedrály sv. Emeráma, z ktorej sa iróniou osudu zachovalo iba torzo, je jedinou príležitosťou oboznámiť sa s tvorbou tohto talentovaného umelca. Po odchode z Nitry, v pomerne mladom veku (39 ročný), na vrchole svojej rozbiehajúcej sa umeleckej kariéry, zomrel vo Viedni. Doposiaľ nie je
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G. A. Galliarti: Nanebovzatie Panny Márie. Stav po reštaurovaní
G. A. Galliarti: The Assumption of Virgin Mary. Condition after restoration

známe, v ktorom umeleckom prostredí vyrastal. Jeho kvality výtvarného prejavu, rutinné a profesionálne zvládnutie freskovej maľby a vycibrený štýl vedú k indíciam, že výtvarné školenie nadobudol najpravdepodobnejšie
v talianskom prostredí a po návrate sa nitrianska zákazka stala prvou väčšou, kde sa mohol prejaviť jeho talent.
Príkladom, že skutočne rutinne ovládal freskovú maľbu (v procese výstavby, kde nie je priestor na zaváhania)
je, že si dovolil improvizovať počas budovania maľby. Pri bočnom nasvietení boli zistené zmeny kompozície,
ktoré autor realizoval už po vynesení rozkresby vtláčanou linkou. Na monochromatickej maľbe výjavu Klaňania troch kráľov korigoval kompozíciu zmenou pozície jednej figúry kráľa. V inom prípade, v mieste kvetinovej vázy, taktiež pri bočnom nasvietení je vidieť rozkresbu sediaceho anjelika. Pôvodné fresky z Galliartiho tvorby na klenbových poliach v lodi kostola zanikli aj s klenbami, už v polovici 18. storočia. Podobný
osud stihol olejomaľby z oltára sv. Barbory a obraz Archanjela Michala, ktoré boli nahradené obrazmi z 19. storočia.
Vladislav Plekanec: Reštaurovanie výtvarnej výzdoby klenby presbytéria v Katedrály Sv. Jána Krstiteľa v Trnave
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jednotlivých častí. Úrovni školeného maliara zodpovedá maľba trojportrétu stojacich figúr v iluzívnom okne. (Pravdepodobne sa jedná o zobrazenie konkrétnych osôb, v tomto prípade objednávateľa maľby biskupa Imricha Esterházyho a dvoch neznámych potenciálnych sponzorov, odetých v uhorských šľachtických
odevoch.)
Maľbe nemožno vyčitať veľké nedostatky. Evidentná
je pevná forma, vycibrený, uvoľnený maliarsky rukopis, rutinne je zvládnutá skratkovitosť modelácie formy. Maľba na pendantívoch, i napriek určitej topornosti
maliarskeho rukopisu (pravdepodobne scény sú len
mechanickým prepisom z grafickej predlohy), má svoje kvality, čo by ešte zodpovedalo Bopovského autorstvu, prípadne spolupráci jedného z potenciálnych
Bopovského pomocníkov. Naopak ústrednú kompozíciu, rozvinutú na opláštení kupoly, s výjavom Apoteózy sv. Emeráma, charakterizuje rukopis neškoleného
maliara, nízka výtvarna úroveň a prevedenie, technologicky nezvládnutej freskovej maľby (na miestach,
kde omietka z dôvodu preschnutia stratila schopnosť
stmelenia pigmentov karbonitáciou, bola maľba dokončená seco technikou). Na tento až markantný rozdiel výtvarnej úrovne, môže byť len jedno vysvetlenie.
Autorom fresky nebol samotný Bopovský, ale po jeho
predčasnom ukončení kariery, (nečakane umrel vo veku 49 rokov, nedokončil tiež rozrobenú freskovú výzdobu v Prievidzi), realizoval túto maľbu, pravdepodobne neskúsený pomocník. Čiastočne túto hypotézu
môžeme opierať o fakt zistený výskumom maľby pomocou razantného bočného osvetlenia. Bočným nasvietením sa zvýraznila pôvodne vynesená základná
Autorská zmena kompozície freskovej maľby. a) detail maľby pri rozkresba, tzv. vtláčanou linkou do čerstvo nanesenérozptýlenom svetle, b) pri bočnom nasvietení sa zviditeľnila
ho intonaka, ktorá svojou tvarovou bohatosťou nekopôvodná kompozícia sediaceho anjelika.
rešponduje s jednoduchým tvaroslovím konkrétnej
Artist´s alteration of the composition: a) detail of fresco
maľby.
in scattered light, b) side lightning revealed original
Podľa nášho názoru Bopovský ešte počas života sticomposition of a sitting angel.
hol v Nitre vytvoriť maľbu iluzívneho okna, tiež skice
a kartóny rozkresieb kompozícií
v kupole a na ostatné klenbové polia. Usudzujúc podľa signatúry nad
organom „F. MESSNER“, možno určiť za autora fresiek na 4. a 5. klenbovom poli maliara tohto mena.
V 19. a 20. storočí bol interiér
katedrály viackrát obnovovaný. Už
rokom 1837 je datovaná oprava viedeňskou firmou (signovanána na
zadnej strane hlavného oltára) vykonaná, nevhodným, originál znehodnocujúcim spôsobom. Výraz monochromatických výjavov z Máriinho
života, súčasť Galliartiho freskovej
výzdoby, bol v tomto období značne
negatívne poznačený diletantskou
zlátenou šrafúrou. Náročnejšie
úpravy sa realizovali za biskupa Augustína Roskoványiho (1859 –
1892). Pôvodná baroková výzdoba
Monochromatická fresková maľba, scéna Klaňanie troch kráľov: a) detail pôvodnej roz- kaplnky sv. Barbory na severnej stekresby hlavy kráľa vtláčanou linkou, b) autorská korekcia kompozície, zmenou pozície
ne Horného kostola bola, pravdepojedného z kráľov. Monochromatic fresco, scene of the Adoration of the Magi: a) detail
dobne z dôvodu poškodenia spôsoof original drawing of King’s head made by tracing dashed lines into wet plaster,
beného vlhkosťou, kompletne nanovo
b) artist’s correction of the composition, change in a position of one of the kings
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vyzdobená, vrátane oltárneho obrazu sv. Barbory
(znač. „FRIED. SCHILCHER 1860 / REST. F.
FARMAN. 1931“). V roku
1932 bola realizovaná
(pri príležitosti pribinovských osláv poriadaných
v roku1933), pražskou
firmou rozsiahla obnova
celého interiéru (signatúra na zadnej strane hlavného oltára). Táto aktivita
priniesla so sebou doslova deštrukčné zásahy do
výtvarných diel. Zistené
boli sekundárne vrstvy,
znehodnocujúce originál
v podobe premalieb fresiek, len nahrubo diletantsky domodelované
úbytky pôvodnej modelácie sôch, pôvodná úprava
sôch polierweissom bola
Poškodenie fresky zlatým šrafovaním: a) detail, b) signatúra poškodenia.
neautenticky premaľovaDamage to fresco caused by golden hatching: a) detail, b) signature of damage
ná. Podobne necitlivo bolo upravené barokové zlátenie prekriedovaním a prebronzovaním. Povrch mimoriadne kvalitného umelého mramorovania, bol prekrytý hrubou vrstvou tmavého laku hnedo čierneho odtieňa a úbytky spôsobené trasovaním elektroinštalácie
boli doplnené omietkovými tmelmi, farebne pritónovanými olejovými farbami. Posledná obnova, ktorá sa
značne negatívne premietla do výrazu pôvodnej výzdoby bola realizovaná v období po roku 1945, kedy boli
odstraňované vojnou vzniknuté škody. Edmund Massányi a fy Papp Petrikovič, zanechali nezmazateľné stopy
na pôvodných dielach. Poškodené fresky a rozmernú olejomaľbu v Dolnom kostole nahradili novotvorbou.
Reštaurátorská realizácia, obzvlášť u pamiatok, ktoré sú poznačené stáročnými vývojovými premenami,
prináša so sebou tiež nové informácie, ktoré umožňujú spresniť doterajšie poznanie a opraviť niektoré tradované
omyly. Nesporne však najväčším prínosom sú aj významné objavy, ktoré niektorých prípadoch majú význam
až mimoriadny, presahujúci rámec regiónu. Množstvo zistení a objavov neobišlo ani realizáciu v Nitre. Na ich
definovanie v úplnosti, v tomto skrátenom príspevku nie je priestor, preto pozornosť bude venovaná najvýznamnejším.
Veľké očakávania sa nenaplnili v nálezoch stredovekých nástenných malieb, predpokladaných pod barokovou
vrstvou na severnej a južnej stene presbytéria. Stredovekú vrstvu prezentujú
nálezy gotickej maľby, dekoratívneho
charakteru na osteniach gotických okien
v polygonálnom závere presbytéria a na
fragmentoch nábehov gotickej krížovej
klenby.
Skúmanie na severnej a južnej stene
sa sústredilo na časti, kde bolo odkryté
murivo po deinštalácii olejomalieb zo
stien a na miesta úbytkov pôvodného
štukolustra. Gotické vrstvy, murivo
a omietky, boli zistené v dolnej časti severnej steny (v mieste oválneho obrazu
Archanjela Michala).
Freska Nanebovzatie Panny Márie. Detail. Stav počas čistenia.
Fresco of the Assumption of Virgin Mary. Detail. Condition during the cleaning
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Omietka zodpovedá charakteru stredovekých omietok. Nanesená je v tenkej vrstve na kamenné murivo,
vyznačuje sa mimoriadnou tvrdosťou, má svetlú farebnosť, ktorú spôsobuje vysoký obsah vápna. Pôvodný zagletovaný vápenný povrch, prekrýva vrstva, taktiež mimoriadne karbonatizáciou vytvrdeného, sekundárneho
vápenného náteru, pod ktorým bola zistená vo fragmentoch červená farebná vrstva, bez tvarovej identifikácie. Stredoveké vrstvy sú značne poškodené hustým pekovaním.
Stredná a horná časť severnej steny sa nezachovala v pôvodnej stredovekej forme. Vrchnú vrstvu tvorí pomerne hrubá vrstva základnej barokovej omietky, po ktorou murivo nesie evidentné stopy sekundárneho premurovania celej hornej partie steny. Stredná časť steny je vymurovaná z kamenného materiálu, ktorú charakterizuje pomerne chaoticky vyskladané murivo s veľkými škárami medzi ukladanými kameňmi. Horná časť steny, v mieste vlysu kladia, je vymurovaná z tehál. Pravdepodobnou príčinou týchto radikálnych stavebných zásahov, boli rozsiahle deštrukcie spôsobené delostreleckou paľbou, počas niektorého, z častých obliehaní hradu v 17. storočí.
Nečakaným nálezom, ale o to viac fascinujúcim, vzľadom na jeho výnimočnú umeleckú hodnotu, je ranorenesančné tabernákulum, objavené počas reštaurovania na severnej stene, v mieste výklenku gotického pastofória, dekorovaného po stranách neskorobarokovým dekorom, Jeho výtvarné kvality neznižuje ani torzálny
stav, v akom sa zachovalo po barbarskom poškodení tureckým vojskom v roku 1663. Archívne materiály, ktoré by poskytovali nejaké bližšie informácie o pôvode tabernákula zataľ nie sú k dispozícii, poznáme však rok
vzniku tabernákula, 1497. Vierohodne ho dokladá dvojriadkový dedikačný nápis. I napriek jeho značnému poškodeniu, (text s menom donátora je takmer zničený) datovanie vzniku sa vzácne zachovalo.

Stav barokovej výzdoby pred odkryvom.
Baroque decoration before uncovering

Renesančné tabernákulum. Celok po odkryve.
General view of renaissance tabernacle after uncovering

Na konci zvyškov ťažko poškodeného nápisu je pomerne jasne čitateľné „... A.D. M CCCC[L]XXXXVII“.
Z doterajších analýz vyplýva, že tabernákulum je dielom niektorej z talianskych kamenosochárskych dielni, ktoré pracovali na objednávkach krála Mateja Korvína. Po jeho smrti (1492), až do moháčskej katastrofy sa
ich aktivita preniesla z Budína do Ostrihomu, kde vytvorili množstvo významných kamenosochárskych diel
v sídle arcipiskupa.
Z tabernákula sa zachovala jeho stredná časť, edikulového tvaru, nadstavec a dolná časť sa nezachovali. Obzvlášť majstrovsky je zvládnuté kamenosochárske prevedenie pilastrovej architektúry, s množstvom motívov,
vzťahujúcich sa na eucharistickú symboliku, s mimoriadne detailným spracovaním reliéfnej formy. V kladí je
umiestnený ojedinelý motív dvoch gryfov pridržiavajúcich labami tácku s granátovými jablkami. Bájny motív
gryfa, (okrídleného leva s hlavou orla) symbolizujúci moc nad zemou a nebom, v kresťanskej interpretácii
christologický symbol dvojitej – božskej i ľudskej – prirodzenosti Kristovej (so vzťahom k Zmŕtvychvstaniu a
Nanebovstúpeniu). (Jozef Medvecký: Umelecko-historická analýza tabernákula, 2008). Táto časť tabernákula je
vysekaná zo svetlo šedookrového krinoidového vápeneca, z lokality Tata (Tatai mészkő) zo severného
Maďarska. Stredová, vnútorná časť tabernákula je vysekaná z červeného hľuznatého vápenca jurského veku,
z pohoria Gerecse, nachádzajúceho sa v severnom Maďarsku (PIVKO, Daniel: Petrografická analýza. 2008).
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G. A. Galliarti: Nanebovzatie Panny Márie. Detail sv. Vojtecha.
G. A. Galliarti: The Assumption of Virgin Mary.
Detail of St Adalbert

Stránka 89

G. A. Galliarti: Nanebovzatie Panny Márie, detail bratov Erdődyovcov.
G. A. Galliarti: The Assumption of Virgin Mary.
Detail of Erdődy brothers

Re š t a u r á t o r s k á r e a l i z á c i a
Zrealizovaný reštaurátorský projekt obnovy barokovej výtvarnej výzdoby Horného kostola v Nitre si
kládol za cieľ zastaviť proces pokročilej degradácie
tejto významnej pamiatky a procesom reštaurátorského zhodnotenia dosiahnuť obnovu pôvodného
výrazu barokovej výtvarnej výzdoby a rehabilitovať
jej značne potlačenú estetickú funkciu a výtvarnoumeleckú hodnotu. Zámerom bolo týmito krokmi
dosiahnuť harmonické vyváženie interiéru ako celku.
Naplnenie týchto cieľov sa neobišlo bez vyriešenia
množstva vážnych problémov, ktoré sa týkali hlavne riešenia stabilizovania hmotnej podstaty výtvarných
diel. V neposlednom rade bolo nutné vyrovnať sa
s celým radom úloh,viazaných na proces eliminovania negatívnych javov, rušivo sa prejavujúcjch na jednotnom estetickom vyznení výtvarných diel.
G. A. Galliarti: Nanebovzatie Panny Márie. Detail signatúry.
Rôznorodosť a nezvyčajne veľký rozsah probleG. A. Galliarti: The Assumption of Virgin Mary.
matiky obsiahnutý v jednotlivých, či už plošných
Detail of a signature
alebo plastických výtvarných dielach, je spracovaný
v rozsiahlej správe z výskumu a v piatich kapitolách dokumentujúcich návrh na reštaurovanie a samotný priebeh reštaurovania, viažucich sa na jednotlivé etapy. Obmedzený rozsah tohto príspevku umožňuje zhodnotiť len čiastkovo proces a prínos reštaurovania výtvarnej výzdoby Horného kostola ako celku. Ako príklady tohto rozsiahleho reštaurátorského projektu uvádzam reštaurovanie Galliartiho freskovej výzdoby 2. klenbového poľa presbytéria, reštaurovanie tzv. Erdődyho biskupského stolca a rekonštrukciu barokových okenných
výplní privátnej biskupskej kaplnky.
V presbytériu Horného kostola sú identickou freskovou maľbou vyzdobené dve klenbové polia, medziklenbový oblúk nad hlavným oltárom, výseče stien nad kladím a dva medailóny, situované v hornej časti južného a severného poľa záveru presbytéria. Autorom týchto fresiek, je Gottlob Antonio Galliarti.
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Druhé klenbové pole presbytéria vypĺňa zložitá kompozícia výjavu Nanebovzatia Panny Márie vsadená
do masívneho orámovania, dekorovaného kvetinovými festónmi a vázami. V spodnej časti výjavu s kľačiacim
sv. Štefanom, obetujúcim svoju kráľovskú korunu, anjelmi na nebesia unášanej Panne Márii, je spodobený objednávateľ a donátor výzdoby Ladislav Adam Erdődy so svojim bratom Gabrielom Antonom, jágerským biskupom. a signatúra „G. A. Galiarti invent 1720“. Po bokoch ústredného výjavu sú zakomponované monumentálne postavy štyroch evanjelistov a monochromatické obrazy s výjavmi zo života Panny Márie.
Nosnou témou reštaurátorského zhodnotenia predmetnej freskovej výzdoby, bolo stabilizovanie značne
narušených pôvodných omietkových vrstiev vo vrcholových partiách klenby a odstránenie sekundárnych vrstiev z originálnej maľby, čím sa vytvorili predpoklady na prezentáciu fresky vo svojom pôvodnom výraze.
S týmto programom súvisela aj nutnosť prehodnotiť, v minulosti nevhodným spôsobom doplnené úbytky
pôvodnej fresky.
Pôvod statických porúch možno hľadať, ešte v období druhej barokovej prestavby, realizovanej v polovici
18. storočia, kedy bola strhnutá západná časť klenieb a následne nanovo zaklenutá podľa projektu F. A. Pilgrama.
Jedným zo závažnejších metodicko-výtvarných problémov, ktoré nastolil proces reštaurovania, bolo podrobiť revízii v 19. storočí zrealizovanú diletantskú rekonštrukciu veľkoplošného úbytku z ústredného výjavu
Nanebovzatia Panny Márie, ktorá sa svojou nízkou výtvarnou kvalitou negatívne premietala do výrazu originálu. Výskumom nebolo možné ešte zistiť – vzhľadom na nedostatočné archívne zdroje – datovanie vzniku

®

Joannes Pernegger: Oltár Snímanie z kríža.
Joannes Pernegger: Altar the Descent from the Cross

Joannes Pernegger, oltár Snímanie z kríža, detail.
Joannes Pernegger: Altar the Descent from the Cross, detail
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Joannes Pernegger: Oltár Snímanie z kríža. Reliéf Ukladanie do hrobu,
detail. Joannes Pernegger: Altar the Descent from the Cross. Relief of
the Entombment of Christ, detail
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tohto doplnku. Bolo preto rozhodnuté v skúmaní tohto problému pokračovať, aj počas reštaurátorskej realizácie, s cieľom získať fotografický záznam originálnej maľby z tohto miesta, ešte pred jej ubudnutím, ktorý by
bol v konečnom dôsledku východiskovým materiálom pri riešení doplnku úbytku maľby rekonštrukčným
spôsobom. Z archívnych zdrojov (z diecéznej knižnice v Nitre a archívu Národného múzea v Budapešti) boli
získané staršie fotografické zábery, ktoré vrátane najstaršieho (vychádzajúc z charakteru fotografie pravdepodobne zo začiatku 20. storočia), zachytávajú stav fresky už po oprave, t.j. s doplneným úbytkom maľby. Toto zistenie posunulo dátum opravy fresky do 19. storočia a zároveň vylúčilo možnosť rekonštrukcie úbytku
kompozície, na základe autentického materiálu. Obdobným neúspechom sa skončilo získanie grafickej predlohy, ktorá mohla byť zdrojom inšpirácie pre Galliartiho.
Druhou navrhnutou alternatívou, ako riešiť tento citlivý problém, bolo doplniť úbytok kompozície na základe analógií použitých z Galliartiho obrazov vytvorených v Hornom kostole. Vychádzajúc zo zachovaných
fragmentov pôvodnej kompozície je možné tiež uvažovať, že Máriin modrý plášť nebol na pôvodnej kompozícii ukončený nad fragmentom figúry horného anjelika, ale plynulo sa prelieval cez oblaky až k nižšie situovanému anjelikovi, za ktorým je zakomponovaná modrá drapéria (dolná časť Máriinho plášťa ?). Z dôvodu
absencie archívnych materialov, možno pokladať aj túto úvahu len za hypotetickú.
Zvolená bola metóda doplnenia úbytku kompozície v tvarovo nejjednoduchšej scelujúcej forme. Z dôvodu
zachovania čo najautentickejšieho výrazu originálnej fresky predlohou na rekonštrukciu úbytku figúr letiacich anjelikov sa stali dvaja anjelíci z existujúcich Galliartiho malieb – anjelská postava z kompozície zhluku
letiacich anjelov, prvého klenebného poľa presbytéria a postava anjelika z olejomaľby Krst Krista v Jordáne, jedného z obrazov dekorujúcich južnú stenu v presbytériu. Vo
všetkých prípadoch alternatívnych
riešení sa uvažovalo aplikovať retuš
s rozdielnou štruktúrou, k štruktúre
originálnej maľby. Realizovaná bola
čiarkovaná retuš (trateggio). Zjednocujúcou, rekonštrukčnou retušou boli doplnené aj ostaté úbytky
maľby, ktorých tvaroslovný problém nebol tak výrazný, ako
v prípade veľkoplošného úbytku
kompozície.
Ako preukázal samotný proces
reštaurovania, neriešiteľným za daných dnešných podmienok sa stalo
odstránenie sekundárneho zlatého
šrafovania monochromatickej freskovej maľby (výjavy zo života Panny Márie), znehodnocujúcich pôvodný výraz fresky. Mixtionovou
technikou realizované zlátenie vykazuje niekoľkonásobne vyššiu tvrdosť a odolnosť voči tlaku, ako originálne intonako, na ktorom je nanesené. (Na mikroskopickom zväčšení nábrusu, odobratého z tohto
miesta je vidieť zložitú štruktúru
povrchu intonaka, do ktorej je mixtión dokonale zaliaty). Na odstránenie sekundárneho zlátenia a pomerne hrubej vrstvy do žltého
odtieňa prifarbeného mixtionu boli
odskúšané najrazantnejšie, dnes dostupné, odstraňovače starých náterov a rozpúšťadiel. Ani jeden
z pokusov nezaručil odsránenie
mixtionu z povrchu bez poškodenia fresky a intonaka. Tento negatívny výsledok bol dôvodom na ponePresbytérium Horného kostola. Stav po reštaurovaní
Presbytery of the Upper church. Condition after restoration
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reštaurovania, b) stav po reštaurovaní, c) reliéf Zvestovanie
počas odstraňovania sekundárnych vrstiev, d) reliéf
Zvestovanie po reštaurovaní.
Restoration of Erdődy’s cathedra: a) during restoration,
b) after restoration, c) relief of the Annunciation during
removal of secondary layers, d) relief of the Annunciation
after restoration
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Nález fragmentu bočného oltára, po demontáži Erdődyho biskupského stolca: a) horná časť, b) detail fragmentu fresky v zrkadle edikuly, c) celkový pohľad na zaniknutý oltár, d) grafické znázornenie hypotetickej rekonštrukcie oltára. Discovery
of a fragment of side altar, after removal of Erdődy’s cathedra:
a) upper part, b) detail of a fragment of fresco in the mirror
of aedicule, c) general view of an extinct altar, d) graphical
representation of a hypothetic reconstruction of the altar

chanie sekundárne zláteného šrafovania na origináli. Počas obhliadky a čistenia maľby bola zistená na kompozícii Zasnúbenia Panny Márie signatúra a datovanie tejto sekundárnej úpravy, viažuce sa na jednu z obnov
realizovaných v 19. storočí (1836).
Špecifickým znakom nitrianskej katedrály sú jej bohaté dejinné prerody, sprevádzané permanentnými, či
už stavebnými alebo výtvarno-dekoratívnymi úpravami. Jedným z príkladov týchto častých posunov je zmena
pôvodnej koncepcie, realizovanej ešte za pôsobenia samotného iniciátora a mecéna barokovej prestavby katedrály, biskupa Ladislava Adama Erdődyho.
Už počas reštaurátorského výskumu (2006) pozornosti neunikol fakt, že tzv. Erdődyho biskupský stolec
inštalovaný na západnej časti južnej steny presbytéria, je v sekundárnej polohe. Násilne je pritom vsadený do
značne zredukovanej pôvodnej barokovej štukovej dekorácie, z ktorej na seba upozorňoval nad baldachýnom
stolca zachovaný fragment. V tom čase ešte nebolo možné definovať rozsah úbytku, ani obsahovú stránku zaniknutej pôvodnej štukovej dekorácie. Až po deinštalácii biskupského stolca z dôvodu jeho reštaurovania, bolo možné detailnejšie preskúmať predmetnú časť steny, ktorú prekrýval stolec.
Odkryv steny priniesol so sebou dosť nečakaný nález zaniknutého štukového oltárika, ktorý patril
k pôvodnej barokovej koncepcii výtvarnej výzdoby, realizovanej v rokoch 1710 – 1732. Vychádzajúc zo zachovaného takmer kompletného nadstavca oltárika a fragmentov zachovaných na stene, hypoteticky by bolo možné
rekonštruovať hornú polovicu oltárika, dolnú časť len na základe analógií. Strednú časť oltárika tvorila jednoduchá plytká edikulova architektúra pozostávajúca z dvojice pilastrov, podopierajúcich nadstavec. Pilastre vymedzovali plochu zrkadla obrazu, vertikálneho formátu, hore poloblúkovo ukončeného. Prekvapivým bolo
tiež zistenie, že obraz bol netradične vytvorený technikou fresky, čo je dosť výnimočný jav, vzhľadom na fakt,
že štandardne boli na oltáre inštalovanie olejomaľby na plátne. Na obrazovej ploche sa zachovalo barokové
arriccio, nanesené na staršiu gotickú vrstvu omietky. Na arricciu je vynesená (už slabo čitateľná) základná rozkresba kompozície tenkou linkou, tmavošedého odtieňa, pravdepodobne materiálom podobným tuhe, alebo
uhlíku. Fragmentálny stav zachovania neumožňuje vyčítať z rozkresby kompozíciu námetu. Na ploche arriccia
sa zachovalo niekoľko malých fragmentov tenkovrstvového intonaka, so zachovanou vtláčanou linkou
a farebnou vrstvou fresky.
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Nezodpovedanou otázkov zatiaľ zostáva, v ktorom čase bol oltár nahradený Erdődyho biskupským stolcom
a akú plnil funkciu stolec na tomto mieste (pevné miesto a aj terajšie umiestnenie biskupského stolca je na severnej stene, pred hlavným oltárom, oproti, v zrkadlovej pozícii je umiestnený veľprepoštský stolec). Jedným
z vysvetlení môže byť tradovaná infomácia, že stolec slúžil imobilnému biskupovi (biskupa údajne postihla
mŕtvica s následkom ochrnutia), ako náhradná kazateľnica.
Biskupský stolec je ukážkou majstrovstva barokových rezbárov a umeleckých stolárov. Dielo prezentuje
drevená architektúra charakteristická svojimi konkávnymi a konvexnými líniami, vyhotovená z orechového
masívu, upravená vysoko leštenou politúrou. Korpus zdobia polychrómované a zlatené rezby sochárskych
diel, z ktorých vynikajú svojou mimoriadnou výtvarnou kvalitou reliéfy Zvestovania a Navštívenia.
Stolec sa zachoval v značne narušenom a sekundárnymi úpravami poznačenom stave. Reštaurátorské
zhodnotenie si vyžadovalo komplexné rozobratie. Jednotlivé diely boli stabilizované spevňovacími prostriedkami, chýbajúce a odhnité častí boli nahradené rekonštrukčným spôsobom. Po zložení korpusu do celku bol
povrch upravený vysoko leštenou politúrou. Zo sochárskej výzdoby boli odstránené výraz znehodnocujúce sekundárne úpravy (hrubé prekriedovanie a zoxidované zlátenie bronzovým práškom a striebrenkou). Štandardnými reštaurátorskými postupmi boli rezby stabilizované a výtvarnými prostriedkami (dorezaním
a retušou úbytkov pôvodnej formy) scelené do jednotného výrazu.
Privátna biskupská kaplnka je situovaná na prvom poschodí dvojpodlažnej empory, v západnej časti Horného kostola, katedrály sv. Emeráma. Obdĺžnikový pôdorys korešponduje s pôdorysom empory. Prístupná je
sekundárnym vstupom na západnej stene, z biskupského paláca. Stenu zdobia v jej strednej osi pôvodné (dnes
už nefunkčné) dvojkrídlové barokové, bohato intarzované dvere. Strop je plochý so stenami previazaný fabiónom. Steny sú zdobené iluzívnym mramorovaním, vytvoreným zo štukolustra. Kaplnka je otvorená do lode
kostola tromi rozmernými okennými otvormi.
Stav interiéru pred reštaurovaním bol definovaný ako stav značne narušený, až havarijný. Negatívne
ovplyvňoval výraz kaplnky rozsah deštrukcií na stenách, a novodobé okná, ktoré značne kontroverzne pôsobili vo výraze v interiéri samotnej kaplnky, ale negatívne sa prejavovali tiež v barokovom výraze priečelia empory, zo strany lode kostola. V okenných otvoroch boli inštalované dva rady okien, z dvoch období. Z vnútornej strany kaplnky, bol osadený rad okien, ktoré štýlovo korešpondovali so vstupnými dverami z 19. storočia.
Dvojkrídlové okná boli inštalované v úrovni steny. Farebne boli upravené bielym lesklým náterom. Závesy
a kľučky okien boli tvarovo totožné s kovaním vstupných dverí. Druhý rad okien bol inštalovaný zo strany
priečelia empory, približne v strednej osi okennej špalety. Inštalácia si vyžiadala hrubý deštrukčný zásah do
pôvodných, zdobených plastických konzol okenných otvorov. Osadené boli pravdepodobne v roku 1932,
tomuto obdobiu zodpovedá tvar okien a konštrukčné prvky. Z vnútornej strany boli upravené bielym náterom, zo strany lode kostola tmavým náterom, imitujúcim štruktúru kameňa.
Pri navrhovaní koncepcie reštaurovania interiéru biskupskej kaplnky, sa popri štandardných úkonoch,
ktoré zahŕňajú stabilizovanie hmotnej podstaty pamiatky a rehabilitovanie výtvarno–estetickej funkcie výzdoby, bolo nutné tiež sa zaoberať aj revíziou výrazu okenných výplní.
Reštaurátorským výskumom boli identifikované pôvodné, fragmentárne zachované časti okien a celkové
sekundárne úpravy okien. Z pôvodných okien sa zachovala horná oblúková časť a obvodový rám, ktorý niesol
jednotlivé ozdobné prvky. Tvar a delenie pôvodných okien, na hornú oblúkovú časť a dolnú pravouhlú časť,
bol tvorený rámom v tvare kríža. Horná oblúková časť okna bola pevná, neotvárateľná, v dolnej časti boli osadené dve okenné krídla, voľne vložené do rámu, fixované otočnými úchytmi. Okenné rámy v barokovej podobe boli dekorované orechovým drevom. Zo strany kaplnky dekor tvorili masívne profilované lišty rezané
a kladené proti vláknam. Z čelnej strany, zo strany lode kostola, architektonické členenie okenných rámov bolo v súlade, s architektonickým členením čela empory.
Pri navrhovaní obnovy okenných otvorov bolo rozhodnuté rehabilitovať pôvodný barokový výraz okenných výplní. Toto riešenie predpokladalo odstrániť okná z 20. storočia a z torza pôvodných okien všetky sekundárne úpravy z 19. storočia. Reštaurátorským spôsobom boli zhodnotené pôvodné barokové časti okien.
Absentujúce časti okien boli doplnené rekonštrukčným spôsobom.
Katedrálny chrám – bazilika sv. Emeráma biskupa a mučeníka, je svedkom bohatej histórie biskupstva.
Predstavuje pamiatku, ktorej hodnota a jedinečnosť je len ťažko porovnateľná, v kontexte domáceho pamiatkového fondu. Nie sú to len historické aspekty, previazané s existenciou Nitrianského hradu, ale aj ojedinelá
architektonická koncepcia a v neposlednom rade tiež vysoká umelecká uroveň pôvodnej výtvarnej výzdoby.
Právom patrí k najvýznamnejším národným kultúrnym pamiatkam.
Autorsky kolektív: Vladimír Plekanec, Jana Balážiková, Ivan Škandík, Sylvia Birkušová a početný kolektív
participujúcich reštaurátorov.
Po u ž i t á l i t e ra t ú ra :
Kolektív autorov: Reštaurátorský výskum výtvarnej výzdoby Katedrály sv. Emeráma v Nitre. 2006
MEDVECKÝ, Jozef: Umelecko-historická anylýza výtvarnej výzdoby Katedrály sv. Emeráma v Nitre. 2006
PIVKO, Daniel: Kamenný materiál renesančného pastofória a oltárnej dosky z Nitrianskej baziliky. 2006.
Vladimír Plekanec: Reštaurátorský výskum a výsledky reštaurovania výtvarnej výzdoby Katedrály sv. Emeráma v Nitre 93
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Techniky 3D digitalizácie vhodné pre kultúrne dedičstvo
Marek Hazlinger – Ladislav Dedík

V súčasnosti je prístup k digitálnemu obsahu prostredníctvom médií (internet, televízia a pod.) nedeliteľnou súčasťou života spoločnosti. Aby sa kultúrne dedičstvo stalo súčasťou digitálneho obsahu, musia byť
hmotné objekty zdigitalizované.
Takto získaný digitálny obsah predstavuje zdigitalizované kultúrno–historické informácie o danom objekte a zároveň aj jeho digitálnu vizuálnu prezentáciu, resp. akýsi vizuálno–priestorový záznam, ktorý sa označuje aj ako digitálna vizualizácia.
Rozmanité kultúrno–historické objekty je možné snímať rôznymi metódami a technológiami 3D digitálnej
vizualizácie. Technológie digitálnej vizualizácie podliehajú neustálemu vývoju a z tohto dôvodu sa prehľad obmedzuje na jednotlivé typy technológií, u ktorých je predpoklad ďalšej optimalizácie a vývoja.
Získané vizuálno–priestorové dáta by mali spĺňať príslušné parametre najmä z hľadiska :
štruktúry, formátu – správne zvolený formát zabezpeči zrozumiteľnosť a čitateľnosť do budúcnosti, čím sa
zabezpečí dlhodobé sprístupnenie
hustoty záznamu (rozlíšenia) a farebnej hĺbky – dostatočné technické parametre záznamu zabezpečia jeho aktuálnosť aj v širšej perspektíve, čo umožní využitie dát aj novými, ešte nerozvinutými technológiami.
Na sledovanie kvalitatívnych parametrov záznamu (farebná presnosť a ostrosť) sa používajú kalibračné tabuľky. Tieto tabuľky sú bezprostrednou súčasťou záznamu. Výsledný záznam je potom upravený na základe
rozdielu záznamu tabuľky s jej reálnou podobou, čím sa docieli farebná presnosť a dostatočná ostrosť (color
temperature, sharpesness).

Farebný diagram Gretaq Macbeth ColorChecker
SG – 140 políčok, 8”x11,5”.
Colour chart Gretag Macbeth ColorChecker SG – 140
colour patches, 8”x11.5”

Testovacia tabuľka rozlíšenia cieľa – USAF.
Priblížená a vyznačená je skupina 1
Variable contrast USAF field target – detail of Group 1

Spôsob 3D digitálnej vizualizácie závisí najmä od požiadaviek na výsledný záznam a od charakteru snímaného objektu. Z týchto hľadísk priestorová digitálna vizualizácia v sebe zahŕňa niekoľko technologických
úrovní: snímanie objektovej/priestorovej panorámy
3D priestorové snímanie

Objektová panoráma drevenej sošky Madony.
Object panorama of a wooden sculpture of Madonna
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Najjednoduchšia úroveň priestorového záznamu je objektová panoráma (resp. priestorová, pre záznam interiérov architektúry).
Objektová panoráma je vlastne séria fotografií jedného objektu získaná rotáciou kamery okolo objektu
o konštantný uhol, resp. rotáciou objektu voči kamere, čím získame fotografiu daného objektu z každého možného uhla. Veľkosť zmeny uhla určuje nielen celkový počet snímok, ale aj minimálny uhol o ktorý môžeme objekt otočiť pri virtuálnej prehliadke. Rádovo však hovoríme o stovkách digitálnych fotografických snímok.
Tento typ digtálneho fotografovania vyžaduje zložitú prípravu na svietenie, pretože musí byť nasvietený potenciálne každý detail. Sprístupnenie takejto série fotografií vyžaduje adekvátne náročnú postprodukciu.
Pri menej náročných kvalitatívnych požiadavkách sa ako vhodný javí formát QuickTimeVR, resp. MOV.
Tento formát dokáže ukladať celú objektovú panorámu ako jeden digitálny súbor, čo výrazne uľahčuje sprístupnenie. Avšak pri hraničnom rozlíšení snímaných fotografií (60 MPx), by bol aj pri minimálnom nastavení
jeden digitálny súbor príliš veľký. Z tohto dôvodu je na záznam objektovej panorámy v dokumentačnej kvalite najvhodnejšia sekvencia fotografií v príslušných formátoch (DNG, TIFF). Záznam tejto kvality umožňuje aj
dodatočnú konverziu do formátu MOV.
Dôležitou súčasťou snímania objektovej panorámy je „točňa,“ diaľkovo ovládané otáčacie zariadenie, na
ktorom stojí snímaný objekt. Toto zariadenie môže byť vybavené vákuovou vývevou na podtlakové upevnenie
objektu.
Stojan točne musí byť čo najmenší a plocha na postavenie predmetu musí byť priehľadná, s čo najmenším
leskom. Ide vlastne o akýsi „projektový stôl“ vybavený točňou. Celá táto konfigurácia umožňuje patričnú
vertikálnu rotáciu o konštantný uhol.
Ekvivalentom objektovej panorámy z hľadiska priestoru je priestorová panoráma. Je to v podstate
obraz, ktorý sa získa v prípade, keď sa pozerá z jedného bodu všetkými smermi. Špeciálnou virtuálnou prezentáciou (získané fotografie sa umiestnia na sférické pozadie, napr. aj formát quicktime.mov) sa dosiahne
efekt rozhliadania a pohybu.

Priestorová panoráma interiéru vstupnej haly SND.
Spatial panorama of the interior of the Slovak National Theatre entrance hall

Priestorová panoráma sa dá zosnímať principiálne dvomi spôsobmi:
ako séria fotografií (6 –16) snímaných 360° rotáciou okolo zvislej osi, so širokým objektívom. Séria týchto fotografií potom musí byť spojená do jednej digitálnej rastrovej snímky. Aby sa zabezpečila bezproblémovosť/automatizácia tohto procesu, musí byť fotoaparát umiestnený na točni tak, aby pri rotácii rotoval okolo
tzv. nodálneho bodu, čo je vlastne stred optickej sústavy objektívu kamery.
ako snímka štrbinového fotoaparátu, ktorý urobí 360° otočku okolo zvislej osi. Tento typ fotografie zachytáva (skoro) úplné (360°x320°) zorné pole z jedného bodu. Jeho výhodou je, že nevyžaduje takmer žiadnu postprodukciu, a aj pri mierne pohyblivých scénach (vlajky) dosahuje spojité/súvislé výsledky. Táto technológia vlastne využíva skenovací princíp, s tým rozdielom, že snímací čip sa nepohybuje priamo/ortogonálne, ale rotuje okolo vertikálnej (z pohľadu snímača – pozdĺžnej) osi. Výhodou štrbinovej technológie je
aj rýchlosť snímania a jednoduchá a rýchla aplikácia stereoskopiského princípu. Jej nevýhodou je naopak
obmedzené rozlíšenie dané veľkosťou/dĺžkou snímacieho jednorozmerného senzora.
Rozlíšenie (počet svetlocitlivých bodov) snímacieho senzora kamery určuje aj celkové rozlíšenie panorámy. Pri horizontálnej 360° panoráme (1 elevácia; 6–9 snímok, vertikálny uhol 120°) snímanej 60 megapixlovou digitálnou stenou/fotoaparátom(cca 6700x9000) ide o rozlíšenie cca 42000x9000 pixelov, čo je asi 380
Megapixlov. Tento typ fotografovania vyžaduje zložitejšiu prípravu na svietenie, pretože musí byť nasvietený
potenciálne každý detail.
Dôležitým parametrom pri snímaní priestorovej panorámy je svetelná stálosť prostredia. Nakoľko nasvietenie snímaných priestorov je obmedzené a väčšinou je celková svetelnosť scény ovplyvnená vonkajším počasím. Z dôvodu svetelnej nedokonalosti a nestálosti je teda dobré použiť väčšiu clonu a dlhší expozičný čas.
Snímanie panorámy by malo prebehnúť čo najrýchlejšie.
Marek Hazlinger – Ladislav Dedík: Techniky 3D digitalizácie vhodné pre kultúrne dedičstvo
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Sprístupnenie takejto série fotografií vyžaduje adekvátne náročnú postprodukciu, ktorá zahŕňa zjednotenie svetelnej charakteristiky všetkých snímok, ich spojenie do jedného celku, príp. konverziu do formátu
MOV.

Priestorová panoráma kostola svätej Alžbety v Bratislave. Oblúky na okrajoch prezrádzajú rozsah pôvodných fotografií (7 snímok).
Spatial panorama of St Elisabeth´s Church, arches on the sides show the extent of original photographs (7 images)

Komplexne môžeme ešte špecifikovať mozaikové panorámy s jednou a viacerými vertikálnymi eleváciami
(natočeniami). Najmä pri veľkoformátovej fotografii (1 GPx a viac) je tento typ pri stovkách čiastkových snímok zatiaľ najkomplexnejšou metódou fotografického snímania prostredia/architektúry. Extrémne rozlíšenia, dosahované skladaním tisícok fotografií sa pohybujú v stovkách gigapixlov. Nevýhodou mozaikovej technológie je riziko pohybu snímanej scény a takisto jej farebná nestálosť. Čím viac fotografií, tým dlhší celkový
snímací čas a tým aj väčšie riziko zmeny svetelných podmienok. Všetky tieto faktory priamo úmerne ovplyvňujú čas a nároky postprodukcie. S lepším riešením z produkčného hľadiska sa preto zdá byť tzv. štrbinový fotoaparát, ktorý využíva skenovací senzor tak, že rotuje okolo vertikálnej osi (teda nie posunutie ako pri tradičných skenovacích senzoroch/skeneroch). Táto vertikálna os musí takisto (keďže ide o panorámu) prechádzať cez stred optickej sústavy snímacieho zariadenia/fotoaparátu, tzv. nodálny bod. Výhodou štrbinovej
technológie je okrem okamžitej prístupnosti získaného objektu (takmer nie je nutná nákladná postprodukcia), aj vysoká operabilita a spojitosť získanej snímky. Časová náročnosť tejto technológie je tiež niekoľkonásobne nižšia ako pri kompozitovanej/mozaikovej panoráme. Jedinou nevýhodou je zatiaľ pomerne malé rozlíšenie.
Ak by bola požadovaná stereoskopická priestorová panoráma, najjednoduchším spôsobom implementácie
je duplicitné fotografovanie štrbinovou kamerou s príslušným posunom (rovnobežne s horizontom), definovaným strednou veľkosťou snímaného objektu. Špecifikom však je, že os rotácií oboch snímok/polôh kamier
musí byť rovnaká (prechádza stredom optickej sústavy tvorenej dvoma objektívmi). Zabezpečenie presnosti
tejto súosovosti je však natoľko náročné, že sa pri požiadavke stereoskopickej panorámy javí efektívnejšie použite dvoch synchrónnych kamier s nastaviteľným horizontálnym posunom, upevnených na synchronizovanom rotačnom statíve. Priestorová panoráma nemusí vždy vypĺňať 360°. V prípade, že časť snímaného priestoru je nepodstatná/nedosiahnuteľná, zvolí sa buď užší uhol snímania (napr. len polpriestor – 180°) a teda je
menej snímok, alebo sa zvolí iný typ panorámy a využije ortogonálny posun bez, prípadne s menšou rotáciou
kamery.

Námestie P. O. Hviezdoslava, Bratislava.
Bratislava, P.O. Hviezdoslav Square
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Technológia 3D priestorového snímania umožňuje vytvorenie virtuálnej reprezentácie súvislého povrchu pri určitej presnosti (v závislosti od zvolenej technológie), spolu s farbou, textúrou povrchu, ako
aj reflexnými vlastnosťami. Výsledné 3D dáta sú buď vygenerované v procese postprodukcie zo sérií 2D fotografických snímok (fotometria, stereofotogrametria, snímanie priemetom štruktúrovaného svetla), alebo sú
priamo výsledkom snímania (3D snímanie laserom).
Metódy generovania 3D dát zo sérií 2D snímok boli vytvorené najmä z dôvodu nedostatočnej presnosti
a výkonu zariadení na snímanie 3D povrchu. Tieto metódy sú však veľmi náročné na postprodukčné spracovanie. V súčasnosti, keď technológia laserového skenovania začína byť dostupnejšia, sa javia ako menej efektívne, stále sa však uplatňujú. Príklady takýchto metód sú stereofotogrametria, fotometria, alebo metóda priemetu štruktúrovaného svetla.

3D model drevenej sošky so zobrazením virtuálnej povrchovej siete (wire).
3D model of a wooden sculpture with a representation of virtual wire

Výstupom 3D laserového snímania je množina povrchových bodov objektu, tzv. mračno bodov (point
cloud). Počet bodov jedného skenu závisí (tak isto ako pri 2D) od šírky záberu, resp. uhla snímania a od požadovaného rozlíšenia. Takisto jeden sken nie vždy postačuje na úplne 3D zobrazenie celého veľkého objektu. Priestorové súradnice každého bodu sú získané echolokáciou odrazu emitovaného laserového lúča. Tieto
sú potom prekonvertované zo sférického súradnicového systému (uhol, vzdialenosť) do priestorového, ortonormálneho súradnicového systému, ktorý je registrovaný aj voči ostatným skenom toho istého objektu.
Táto registrácia (určenie vzájomnej polohy a natočenia skenov) je veľmi dôležitá, pretože umožňuje spojenie viacerých skenov do jedného digitálneho objektu, čo je v súčasnosti predmetom postprodukcie. Technologické trendy sa snažia základnú postprodukciu (vzájomnú registráciu skenov a generovanie súvislého 3D
povrchu) optimalizovať a začleniť priamo do procesu snímania. Dá sa teda očakávať, že výstupom 3D skenerov bude v budúcnosti uzavretý 3D povrch – CAD model v štandardnom formáte (napr. DXF, OBJ).

Marek Hazlinger – Ladislav Dedík: Techniky 3D digitalizácie vhodné pre kultúrne dedičstvo
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Jednotlivé formy 3D záznamu povrchu: mračno bodov (point cloud), súvislý 3D povrch (mesh), hotový otextúrovaný 3D model.
Individual forms of 3D surface image: point cloud, mesh, completed 3D model with texture.

3D Laserový skener – Lidar, je technológia pôvodne vyvinutá na meracie účely v GIS (Geographic information system). Postupom, ako sa tieto zariadenia zdokonaľujú, zvyšuje sa ich presnosť a rozlíšenie, stávajú sa
zaujímavými aj pre digitalizačnú/vizualizačnú oblasť. Posledné modely dokážu prostredníctvom viacnásobnej
echolokácie snímať povrch aj za polopriepustnými plochami (vegetácia).

3D záznam archeologického náleziska na bratislavskom hrade. Celkový ilustračný snímok skenovanej oblasti so zvýraznením
jednotlivých skenovacích pozícií. 3D image of an archaeological site at Bratislava Castle. General illustrative picture of the scanned
area with marks of scanning positions.

Okrem 3D snímania povrchu sa pri digitalizácii kultúrno-historických objektov, za účelom zachovania kultúrneho dedičstva, uplatňuje aj 3D snímanie vnútornej štruktúry. Ide o veľmi špecifickú, málo prebádanú oblasť,
pretože tento druh snímania je veľmi komplexný, má v sebe najviac potenciálnych rizík. Počet hmotných objektov z dôležitou vnútornou štruktúrou hodnou takéhoto snímania je podstatne menší ako počet bežných
objektov. Existujú však objekty (napr. technické pamiatky) u ktorých je takéto snímanie opodstatnené.
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magnetická rezonancia (MR
počítačová tomografia (CT)
mikrotomografia (ako CT, ale v mikrometroch)
fotografické snímane v infračervenom spektre
stereoradioskopia

S výnimkou stereorádioskopie a infračervenej fotografie sú všetky technológie neprenosné a vyžadujú masívny, extrémne drahý hardvér. Tieto technológie sa používajú v medicíne. Výsledkom štrukturálneho snímania (najmä tomografie a rezonancie) je séria prierezov/rezov snímaného objektu, ktoré sú prevedené špecializovaným softvérom do „mračien bodov“. Tieto môžu byť ďalej postprodukované tak, ako pri laserovom snímaní.
Špecifickou technológiou štrukturálneho snímania je stereoradioskopia, čo je vlastne (ako fotgrametria),
generovanie priestorovej štruktúry na základe párov digitálnych röntgenových snímok. Digitálne röntgenové
snímanie umožňujú prenosné emitory a detektory gama žiarenia, ktoré sa v súčasnosti používajú najmä na statickú analýzu architektúry.

3D sken (mračno bodov – cca 30 mil.) pri rôznych módoch zobrazenia: reálne farby (textúra),
výšková analýza (rovnaká farba = rovnaká výška), zobrazenie reflexných vlastností povrchu (svetlejšie = lesklejšie).
3D image (point cloud – ca 30 mil.) in different modes of representation: real colours (texture), height analysis (the same colour =
the same height), representation of reflective qualities of surface (lighter = glossier).

Dôležitou súčasťou funkčnej a štrukturálnej vizualizácie je analýza všetkých procesov, nielen z hľadiska
štruktúry, ale napr. aj pohybu jednotlivých prvkov. Preto je dôležité zvážiť opodstatnenosť videozáznamu.

Požiadavky na digitalizačnú technológiu sa (z už spomínaných dôvodov – rýchly vývoj digitalizačných
technológií a pod.) nedajú exaktne definovať. Je však možné definovať vstupno-výstupné požiadavky, ktoré musí spĺňať vybraná technológia, aby zabezpečila dostatočné parametre snímania (z hľadiska snímaných kvalít).
Marek Hazlinger – Ladislav Dedík: Techniky 3D digitalizácie vhodné pre kultúrne dedičstvo
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Prioritné vlastnosti technológie z hľadiska vstupov (snímaného objektu) sú :
•
bezkontaktnosť
•
citlivosť technológie na materiálové špecifiká snímaného objektu
•
neškodnosť osvetľovacieho a snímacieho média (laser)
•
stálosť fyzikálnych podmienok pred, po, a počas procesu
•
spojitá manipulačná hybnosť (pri objektovej panoráme)
•
zabezpečenie dostatočného osvetlenia snímaného objektu.
Z hľadiska výstupu, teda požadovaných digitálnych súborov, sú dôležité tieto vlastnosti:
•
dosiahnuteľná kvalita snímania (hustota záznamu, farebná hĺbka, ostrosť)
•
kalibrovateľnosť a opakovateľnosť celého procesu
•
možnosť porovnania vizuálneho záznamu s originálom priamo na mieste
•
softvérové ovládanie za účelom automatizácie
•
automatické generovanie metadát
•
okamžité uskladnenie dát na interné, aj externé médium
Zariadenia potrebné ako súčasť digitalizačnej technológie (všeobecne):
•
snímací systém
•
osvetľovací systém
•
zariadenia pre uchopenie snímaných objektov (objektová panoráma)
•
zariadenia pre umiestenie snímacieho systému
•
variabilná difúzna komora (eliminácia nežiadúceho osvetlenia)
•
pracovná stanica s kalibrovným monitorom vysokým rozlíšením a SW
•
testovacie tabuľky pre zabezpečenie kvality

3D sken archeologického náleziska na bratislavskom hrade – vodný kanál. Snímok bol vygenerovaný z priestorových dát.
3D image of an archaeological site at Bratislava Castle – a waterway. Image was generated from spatial data.

Digitalizácia mapuje a v dátach zachováva aktuálny stav kultúrneho dedičstva. Následne je z nich možné
vo virtuálnom prostredí realizovať výskum, prezentovať aj ťažko dostupné miesta, tvoriť virtuálne prehliadky,
vytvárať presné zameranie objektov. Po viacnásobnom snímaní je možné posúdiť vplyv prostredia na objekt
porovnaním viacerých skenov. Nasnímané a kvalitne postprodukované objekty môžu byť taktiež zaujímavé
pre vedu, vzdelávanie, ale i pre svet filmu.

5 5 5
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Digitalizácia filmových (kinematografických) objektov
v Slovenskom filmovom ústave z obdobia 1960 – 1969.
Realizácia v rokoch 2008 až 2009.
Ing. Peter Csordás
Digitálne reštaurovanie diel filmového umenia sa radí k pomerne mladým a dynamicky sa rozvíjajúcim disciplínam v odbore reštaurovania nie len Slovensku.
Slovenský filmový ústav v oblasti audiovízie a kinematografie sa predovšetkým podieľa na uchovávaní,
ochrane a obnove audiovizuálneho dedičstva ako neoddeliteľnej súčasti kultúrneho bohatstva Slovenskej republiky s cieľom uchovania audiovizuálnej tvorby ako formy kultúrneho vyjadrovania .
Samotný proces reštaurovania môžeme rozdeliť do týchto fáz:
•
obnova filmových materiálov klasickou laboratórnou fotochemickou cestou,
•
digitalizácia a následné digitálne reštaurovanie,
•
výroba mástrov a derivátov,
•
tvorba metadát a správa metadát.
Obnova filmových materiálov klasickou laboratórnou fotochemickou cestou
Filmová obnova kinematografických materiálov klasickou fotochemickou cestou vo filmových laboratóriach patrí medzi základné a nevyhnutné technologické postupy reštaurovania. V prvej fáze boli vykonané
prezervačné činnosti, ktorých úlohou je fyzicky pripraviť, ošetriť materiál aby vôbec mohol byť bezpečne
spracovaný technickými zariadeniami ako sú: kopírky, farebné analyzátory, čističky, projektory atď. Boli vykonané nedeštruktívne metódy: kontrola stavu filmovej suroviny ( negatív ), jej kondície, stavu perforácie,
kvality zlepiek atď s následnými opravami a odporúčaniami pre laboratórne spracovanie obrazovej a zvukovej
zložky. Veľmi dôležité je zistenie hodnoty zmrštenia t.j. skrátenia pôvodnej dĺžky metráže.
V druhej fáze bolo realizované samotné laboratórne spracovanie pričom boli vytvorené nové duplikačné
materiály ( duplikačný negatív, duplikačný pozitív ) a samotná kombinovaná kópia ( t.j. obraz so zvukovou stopou). Uvedený technologický postup je jediný spôsob ako verne reprodukovať originálny materiál aj po niekoľkých desaťročiach i keď pôvodný autori už nežijú (a vlastne dnes by nikto nevedel povedať ako dielo
pôvodne vyzeralo). Bez uvedených krokov nie je možné pristúpiť k samotnej digitalizácii pretože by mohlo
dôjsť k nesprávnej interpretácii diela obrazovej a zvukovej zložky.
Je to jediný spôsob dlhodobej archivácie pričom životnosť súčasných moderných kinematografických materiálov je približne 500 rokov.
Zjednodušená schéma výroby kombinovanej kópie
SFÚ
Filmový archív
originálny FO (obraz, zvuk)
Filmové laboratóriá
Fotochemický proces

®

kontrola stavu podložky a oprava
výroba duplikačných materiálov
kombinovaná kópia
farebné korekcie
chemické čistenie

®

obnovený FO ( obraz, zvuk )
SFÚ
Filmový archív
obnovený FO (obraz, zvuk)

Technologický postup laboratórneho spracovania filmových objektov (FO)
Stručný prehľad možných filmových formátov podľa rôznych kategórií a kritérií:
•
Filmový formát: 8mm, 16mm, 35mm, 65mm, 70mm
•
Typ podložky: nitrocelulóza, triacetát celulózy, polyester
•
Typ okeničky Super 35mm, Academy 35mm, N16mm, S16mm
•
Negatív obrazu, negatív zvuku, pozitív, KP – kombinovaná kópia, IN – intermediát negatív,
IP – intermediát pozitív, DN – duplikačný negatív,DP – duplikačný pozitív
•
Farebný, ručne kolorovaný, virážovaný, tónovaný, čierno/biely
•
Jednostranne a obojstranne perforovaný
•
S pozitívnou a negatívnou perforáciou
•
Nemý a ozvučený (s optickou alebo magnetickou stopou )
•
Podľa počtu perforačných otvorov (1perf., 2perf., 3perf., 4perf.)
•
Formát obrazu 35mm, N16, S16 (1:1,33 ; 1:1,66; 1:1,77; 1:1,85; 1:2,35; 1:2,35 anamorfotický formát)
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Boxer a smrť. Poškodená časť obrazu
a perforácie.
The Boxer and Death. Damaged part
of visual element and perforation

Deň náš každodenný. Pozdĺžna ryha.
Our Daily Day. Vertical scratch

Organ. Poškodená zlepka.
Organ. Slice damage
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Digitalizácia a následné digitálne reštaurovanie
Všetky filmové materiály prešli filmovou obnovou vo filmových laboratóriách čím splnili podmienku pripravenosti pre digitalizáciu a následný kompletný digitálny postprocesing.
Pre celý digitálny proces bola zvolená technológia DI – digitálny intermediát.
Kameraman alebo režisér sa zúčastnili na kontrolnej projekcii z nových a pôvodných materiálov, kde dielo
bolo analyzované po stránke umeleckých zámerov, technických možností kamerových, optických
a svetelných systémov v dobe vzniku diela a technologických doporučení z filmových laboratórií. Veľká pozornosť bola venovaná spôsobu svieteniu, použitiu tvorivých a výrazových prvkov, štýlov autorov. Bolo potrebné vysledovať a konzultovať kritériá na nazeranie výtvarno–estetických hodnôt v dobe vzniku diela.
Veľmi dôležitá bola analýza typov a početnosti poškodení, prípadne akých si anomálií, ktoré sú charakteristické pre každý titul.
J e d n o t l i v é fá z y:
Skenovanie obrazového nosiča – sa robí výhradne na zariadeniach typu skener, určených pre skenovanie archívnych materiálov za účelom optimálnej konverzie obrazovej predlohy do digitálnej podoby. Veľmi
dôležité je správne odfiltrovanie podložky filmového materiálu a to v rozlíšení minimálne 2K (1828x1556),
bez kompresie v bitovej hĺbke 10 bit logaritmicky vo formáte DPX. Problematické časti boli konzultované
s filmovými laboratóriami Nyiquist.
Tabuľka pamäťových nárokov pre jednotlivé rozlíšenia a veľkosti záznamu.
Table of memory requirements of individual resolutions and file sizes

4K (full gate)

počet políčok
(súborov)

12.5. MB

50 MB

1

275 MB

300 MB

1.2 GB

25

11.53 GB

16.5 GB

17.6. GB

70.3 GB

1 500

135 GB

692 GB

990 GB

1.03 TB

4.1 TB

90 000

202.5 GB

1.04 TB

1.48 TB

1.55 TB

6.15 TB

135 500

Rozlíšenie

SDTV

HDTV

2K (academy) 2K (full gate)

1 políčko

1.6 MB

8.2 MB

11 MB

1 sekunda

38,4 MB

197 MB

1 minúta

2.25 GB

1 hodina

1,5 hodiny

Prepis zvukového nosiča – je potrebné používať výhradne zariadenia určené pre archívne účely. Musia
verne spracovať frekvenčné a dynamické hodnoty bez kompresie, minimálna bitová hĺbka 16 bit a vzorkovacia
frekvencia 96 KHz. Digitalizačné snímacie hlavy pre mono signál sú osadené zdrojom svetla blízke k žltému
spektru. Digitalizačné snímacie hlavy pre stereo signál sú osadené zdrojom svetla blízke k červenému spektru.
Digitálne reštaurovanie/retušovanie poškodení – je realizované na špecializovaných pracovných
staniciach, ktoré dokážu spracovať niekoľko vrstiev efektov takmer v reálnom čase. Retušujú sa poškodenia
archívneho filmového materiálu, ktoré vznikli nesprávnym skladovaním, laboratórnym a technologickým spracovaním. Algoritmy musia podporovať automatický a manuálny režim. Musia umožňovať odstránenie takých
defektov ako sú: nečistoty (malé, stredné a veľké), chlpy, fľaky, odtlačky prstov, ryhy, rysky, zlepky, zbytky lepidiel, chýbajúce políčka, rôzne geometrické distorzie, poškodenia perforácie, zmeny a anomálie hustotného
a farebného podania, nehomogenity a chyby laboratórneho spracovania. Samotný proces reštaurovania dát
nesmie byť deštruktívny (možnosť vrátiť sa v ktoromkoľvek štádiu reštaurovania ku zdrojovým dátam). Manuálne a automatické algoritmy.
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Deň náš každodenný.
Poškodená emulzia a celoplošné
poškodenie. Stav pred retušou.
Our Daily Day. Emulsion damage and damaged frame. State
before retouch

Deň náš každodenný.
Poškodená emulzia a celoplošné
poškodenie. Stav po retuši.
Our Daily Day. Emulsion
damage and damaged frame.
State after retouch

Slávnosť v botanickej záhrade. Zlepka pred retušou.
Celebration in the Botanical Garden. Splice before retouch

104

Slávnosť v botanickej záhrade. Zlepka po retuši.
Celebration in the Botanical Garden. Splice after retouch
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Slávnosť v botanickej záhrade.
Deflicker – rozdielne podanie
dvoch po sebe idúcich záberov.
Celebration in the Botanical
Garden. Deflicker – different
colour of the two successive scenes

Slávnosť v botanickej záhrade. Stabilizácia – tracker.
Celebration in the Botanical Garden. Stabilisation – tracker

Vtáčkovia, siroty a blázni.
Pohybová analýza.
Birdies, Orphans and Fools.
Move analysis
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Digitálne reštaurovanie farebných korekcií – sa vykonáva na špecializovaných pracovných
staniciach. Farebné korekcie sa robili za účasti tvorcov (kameraman alebo režisér). Bolo potrebné zachovať výtvarno–estetické a výrazové obrazové prostriedky poplatné dobe vzniku diela, zachovať farebné a tonálne podanie s definovaným prenosom kontrastu, s úrovňou čiernej a bielej.
®®

Deň náš každodenný. Časové oneskorenie zmeny hustotnej filtrácie v kopírke.
Our Daily Day. Late change in density
filtration in a copier

Deň náš každodenný. Správna hustota
filtrácie.
Our Daily Day. Proper density filter

Výroba mástrov a derivátov. Po skončení celého procesu digitálneho reštaurovania nasleduje kontrolná projekcia za účasti experta pre filmové technológie, experta pre digitálne technológie a vedúceho oddelenia Filmového archívu SFÚ. Z každého titulu bol vyrobený filmový máster v dátovej podobe a následné
deriváty vo formátoch HDcam SR, Digital Betacam, Analog Betacam, DVD, prípadne BD alebo DCP (digital
cinema package – formát digitálneho kina).
Zámerom bolo uvedené diela digitálne zreštaurovať a v takejto kvalite prezentovať verejnosti vo forme
DVD a súčasne vyrobiť kvalitné mástre pre vysielacie účely TV staníc vo vysokom rozlíšení HDTV. Vyrobené
filmové mástre sú pripravené aj pre výrobu nosičov formátu DCP pre digitálne kiná, prípadne pre výrobu
dátových derivátov vhodných pre VoD ( video on demand a pod. ).
Zoznam zreštaurovaných hraných filmov z obdobia 1960 – 1969
Realizácia v roku 2008:
Slávnosť v botanickej záhrade, Kristove roky, Slnko v sieti, Pieseň o sivom holubovi, Boxer a smrť, Organ,
Deň náš každodenný, Drak sa vracia, 322, Obrazy starého sveta (celovečerný dokument).
Realizácia v roku 2009:
Skalní v ofsajde, Kým sa skončí táto noc, Šerif za mrežami, Panna zázračnica, Tri dcéry, Zmluva s diablom,
Zvony pre bosých, Živý bič, Majster kat, Vtáčkovia, siroty a blázni, Pehavý Max a strašidlá.
5 5 5
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Reštaurátorský výskum nástenných malieb a kamenných architektonických článkov
v kostole Svätého Ducha v Žehre
Mgr. art. Ivan Havasi – Mgr. art. Marek Holomaň – akad. soch. Tomáš Lupták
Kostol Svätého Ducha bol postavený na kopci nad dedinou Žehra. Pravdepodobne tam bolo pôvodne staré
pohanské kultové miesto, ktoré malo v očiach obyvateľov magický význam, čo sa využilo aj pri stavbe kresťanského kostola. Spišský prepošt Magister Matej pochádzajúci z Norimbergu vypočul žiadosť svojho priateľa
a významného spišského šľachtica grófa Jána zo Žehry (Sigray-Pócha), a dovolil mu 17. augusta 1245 postaviť
na jeho majetku v Žehre kostol zasvätený Svätému Duchu. Ján finančne zaistil kostol aj faru. Aj samotný prepošt prispel na stavbu a činnosť kostola. S výstavbou sa síce začalo, ale stavba z nejakých príčin pokračovala
len pomaly a zakrátko sa práce pravdepodobne na dlhší čas zastavili. Príčin bolo viac. Na jednej strane začali
do okolia prichádzať nemeckí kolonisti, ktorým panovníci dávali veľké územia. Usadili sa aj v Spišskom Podhradí. Na druhej strane Ján Sigray nedostal na svoj rozsiahly majetok donáciu, v dôsledku čoho sa dostal do
sporu s inými zemepánmi. Až po vyjasnení majetkových sporov mohol Ján Sigray-Póch stavbu kostola dokončiť v slohu, ktorý sa medzitým presadil. Kostol bol v roku 1274 dokončený a dostal prvého správcu – farára
Jána1. Po dokončení bol kostol konsekrovaný. Neexistuje o tom písomný doklad,
ale dokazujú to konsekračné kríže, ktoré
sa zachovali na stenách v lodi kostola. Kostol stojí na pôvodných základoch, pribudovaná bola len sakristia. Loď a veža sa
nestavali súčasne s kostolom, ale veža
bola k lodi pribudovaná ešte v 13. storočí.
Existencia staršieho kostola bola archeologickým výskumom vylúčená. Do kostola sa vchádzalo cez južný – reprezentačný portál. Vedľa neho boli zvonka zabudované travertínové krakorce na držanie prípadného stanu pre ľudí počas odpustov, ktorí prichádzali na bohoslužby
z celého okolia. Loď kostola nebola
pôvodne zaklenutá, ale podľa vtedajšieho zvyku dedinských zemepanských kostolov mala len drevený strop. Vybudovanie dvojlodia sa dlho datovalo do prvej
polovice 15. storočia, pričom sa spomínal predchádzajúci požiar kostola. Ako
príčina sa tiež udávalo pôsobenie husitov na Spiši. O požiari nie sú žiadne písomné ani iné údaje, aj husiti sa tu zdržali len veľmi krátko. Zaklenutie žehrianskeho kostola sa udialo v súvislosti
s modernizáciou celého radu kostolov na
Spiši týmto spôsobom v 14. a 15. storočí2.
Podľa výsledkov Žáryho výskumu začali
vznikať takéto dvojloďové kostoly zhruba
po roku 1350 a skončili v prvej štvrtine
15. storočia. Prestavba lode sa datuje asi
do roku 13803. V súčasnosti je takmer celý interiér kostola vyzdobený freskami.
Kostol bol už od čias uhorských kráľov
považovaný za pamiatku a ako pamiatka
bol zaevidovaný v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu začiatkom 50. roPresbytérium. Stav pred reštaurovaním.
kov pod číslom 8274.
The Presbytery. Condition before Restoration
____________
1

BÁRDOSSY, Johannes: Supplmetum, s. 39 – 41
ŽÁRY, Juraj: Dvojloďové kostoly na Spiši. Bratislava 1986
3
ŽÁRY, Juraj: Dvojloďové kostoly na Spiši. Bratislava 1986
4
Súpis pamiatok na Slovensku. III. diel. Bratislava 1969, s. 489 – 491
2

I. Havasi–M. Holomaň–T. Lupták: Reštaurátorský výskum v Kostole sv. Ducha v Žehre
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Reštaurátorský výskum
Reštaurátorský výskum in situ prebiehal v mesiacoch september – december 2007. Bol realizovaný predovšetkým nedeštruktívnymi metódami. Cieľom bolo zhodnotiť existujúci technický stav nástenných malieb
vzhľadom na vysoký obsah doteraz akumulovaných solí v primárnych vrstvách a realizované zníženie vlhkosti v murive sanáciou v roku 2006. Nasledovalo identifikovanie historických vrstiev a definovanie rozsahu
v minulosti opakovane realizovaných reštaurátorských zásahov – retuší a historizujúcich doplnkov maľby.
Výskum bol realizovaný predovšetkým nedeštruktívnymi metódami:
Opticko-vizuálnym pozorovaním – pozorovaním pri razantnom bočnom osvetlení. Pozorovanie bolo
uskutočnené v tme. Jednotlivé steny boli podľa potreby nasvecované reflektormi s výkonom 2 x 500 W a 1 000 W.
Prinieslo poznatky o technickej výstavbe malieb, t. j. o spôsobe nanášania omietkových vrstiev.
Omietky starších maliarskych výzdob majú výrazne zvlnený povrch kopírujúci nerovnosti kamenného muriva.
Omietky stien svätyne sú nanášané v
troch horizontálnych pásoch zhora
nadol. Na povrchu sú viditeľné štvrťkruhové ťahy po gletovaní, vyrytie geometrických častí horizontálnych ornamentálnych
pásov
obrazov
a vykruženie gloriol. Vykruženie gloriol a konsekračných krížov je viditeľné
aj v omietkových vrstvách malieb
v lodi. V klenbových poliach, v miestach inkarnátov a rastlinnej dekoratívnej výzdoby v rohoch, sme identifikovali pláty omietky s rovným gletovaným povrchom. Naopak omietková
vrstva malieb v lodi 4. maliarskej výzdoby je rovnejšia bez viditeľných
stôp po hladení a nanášaní. Pozorovaním boli identifikované aj mechanické poškodenia omietkovej vrstvy ako
vydrolenia, vrypy a ryté nápisy.
Severná stena presbytéria. Pozorovanie v bočnom svetle. Viditeľné je gletovanie štvrťkruhovými ťahmi. North wall of the presbytery. Observation in lateral lighting.
Visible smoothing in quarter-circle strokes

Klenba presbytéria. Pozorovanie v bočnom svetle. Inkarnáty boli namaľované
na plátoch gletovanej omietky.
Vaulting of the presbytery. Observation
in lateral lighting. Incarnates painted on
the sheets of smoothed plaster.
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Víťazný oblúk. Pozorovanie v bočnom svetle.
Triumphal arch. Observation in lateral lighting
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Prieskum nástennych malieb f luorescenčnou metódou. Identifikovala len sekundárne retuše realizované čistým vápnom. Retuše sú viditeľné v podobe bielo fluoreskujúcich lokálnych ťahov.
Ďalej bol výskum realizovaný deštruktívnymi metódami:
Sondážnym výskumom –
povrchovo-plošnými sondami so zameraním na zistenie
súčasného technického stavu
primárnych omietkovych a farebnych vrstiev, zistenie miery
znečistenia povrchu malieb
depozitom a navrhnutie
spôsobu jeho odstránenia s čo
najmenším invazívnym vplyvom na originál. Vzhľadom na
možnú vyššiu mieru zasolenia
malieb bolo našou snahou minimalizovanie
použitia
mokrých procesov pri čistení.
Suché prachové depozity boli
odstraňované gumami WISHAB rôznej tvrdosti, odstránenie mastného depozitu bolo
Prieskum fluorescenčnou metódou – UV svetlom.
realizované desulfatickym cheInvestigation by fluorescence method – UV light
mickým čistením s použitím
ionomeniča Amberlite IR 6744 OH v dispergovanom roztoku s destilovanou vodou nanášanom v nátere na
medzivrstvu buničitého obkladu a dobou pôsobenia do 15 minút. Pri realizovaní viacerých sond v lodi kostola
sa potvrdil predpoklad narušenej povrchovej súdržnosti primárnej omietkovej a farebnej vrstvy.
Sondážny výskum – sondáž v omietkových vrstvách v lodi prevedený za účelom overenia existencie
maliarskej výzdoby na južnej stene a upresnenie vývojových etáp maliarskych výzdob na severnej stene.
Realizovali sme aj kompletný chemicko-fyzikálny výskum omietkových a farebných vrstiev.

Južný portál – Ukrižovanie. Retuše z posledného reštaurovania zväčša zdeštruovali. Viditeľný je podkladový biely vápenný náter.
South portal – The Crucifixion. The retouching from the last restoration was
largely destroyed. Visible first coat lime layer
Južný portál – Ukrižovanie. Povrchové zákaly sú odstraniteľné sochou cestou čistiacimi gumami. South portal – The Crucifixion. Lack of surface
clarity is removed by the dry method with cleaning gums
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Madona s dieťaťom – klenba presbytéria. Sekundárne zásahy a čistenie depozitu čistiacimi gumami. Madonna with Child – presbytery vaulting. Secondary interventions
and cleaning the deposits by cleaning gums
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Povrchovo-plošná sondáž v obraze Korunovanie Panny Márie. Čistenie depozitu v dvoch
fázach: 1. odstránenie depozitu čistiacimi gumami; 2. desulfatické čistenie ionomeničom.
Surface-planar soundings of The Coronation
of the Virgin. Deposit is cleaned in two phases: 1. removal of deposit by cleaning gums;
2. desulphurising chemical cleaning by ion
exchanger

Povrchovo-plošná sondáž na obraze Živého
kríža. Odstraňovanie povrchového zákalu
čistiacimi gumami. Surface-planar soundings of the Living Cross. Removal of lack
of surface clarity by cleaning gums

Vyhodnotenie výskumu
Vyskum priniesol poznatky o použitych technikách, spôsobe realizácie maľby a technickom stave nástennych malieb. Na základe zistenych poznatkov bol navrhnutý spôsob očistenia a konzervácie malieb zohľadňujúci materiály použité pri reštaurovaniach v prie behu 20. storočia. Na základe vyskumu bol spracovaný Návrh na reštaurovanie s podrobnym fotografickym zdokumentovaním súčasného stavu a grafickym zakreslením sekundárnych zásahov a poškodení. Návrh sumarizuje poznatky o doteraz realizovanych reštaurovaniach
a vyskumoch na nástennych maľbách, meraniach klímy, realizovanych sanačnych projektoch v kostole.
Sumarizuje aj všetky existujúce archívne materiály o nástennych maľbách. V rámci vyskumu bol realizovany
aj historicky vyskum a umelecko–historické hodnotenie malieb v odbornej spisbe.
Prvé renovácie kostola v zmysle obnovy nástenných malieb sú známe okolo roku 1638. O tejto renovácii
svedčí dnes už kompletne nezachovaný nápis pod maľbou Obetovanie Pána: A. D. 1. 6. 3. 8. RENOVATUM EST.
Pravdepodobne v tomto roku dali Csákyovci kostol obnoviť. Maľby mohli byť očistené a poškodenia domaľované.
Ďalšia renovácia mohla prebehnúť v roku 1652. Svedectvom je nápis na stredovom stĺpe v lodi kostola. O
renovácii malo svedčiť aj nezachované datovanie o oprave v roku 1657 na obraze Posledného súdu, ktoré bolo viditeľné ešte v 50. rokoch 20. storočia.
Renovácie v minulosti boli podľa názorov historikov z 19. storočia –Hradszkého a Vajdovského– premaľbami, ktoré znehodnotili podstatne kvalitnejšiu pôvodnú maľbu.
Kedy bol kostol z vnútra zabielený sa presne nevie.
Až v roku 1870 dochádza k opätovnému objaveniu nástenných malieb a k odstraňovaniu vápenných náterov. O existencii malieb sa vedelo už dávnejšie, roky presvitali pod vápennými nátermi, čo si všimol aj farár
Ján Duchoň, keď nastúpil do služby v Žehre (1854)5. Vajdovský, ktorý bol prítomný pri ich odkryve (prelom rokov 1870 a 1871), o nich tušil už od roku 1862. Vážnejší odborný záujem prebudil až košický učiteľ kreslenia
Béla Klimkovics, ktorý upovedomil uhorskú archeologickú akadémiu na význam a úžasnú umeleckú potenciu
žehrianskeho kostola so skrytými pokladmi nástenných malieb6.
V roku 1904 boli maľby v dôsledku zatečenia dážďovej vody cez strechu kostola značne poškodené. Uhorský
pamiatkový úrad ich mal opravovať už v roku 1913. K samotnému reštaurovaniu však došlo až v 30. rokoch
20. storočia, keď už boli maľby vo veľmi zlom stave. Na popud Pamiatkového úradu ich v rokoch 1939 – 1940
reštauroval majster P. J. Kern. Kernovi sa podarilo pod maľbou Narodenia Krista objaviť staršiu maľbu Pietu,
———————————
5
6

Vajdovszky, J.: A zsegrai (szepésmegyei) templom falfestményei. In: Új Magyar Sion. Budapest 1871, s. 617 – 625
Ibidem, 617.
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ktorú odkryl a reštauroval. O Kernovom reštaurovaní vraj existovala dosť presná dokumentácia7,
ktorú sa nám nepodarilo nájsť. Ako vieme z archívneho záznamu, Kernove „reštaurovanie“ bolo premaľovávanie a bolo ťažko zistiť voľným okom, čo je
pôvodná maľba, retuš alebo premaľba.
Na podnet Slovenského pamiatkového ústavu
sa v roku 1954 začal prieskum a následne modernejšia konzervácia – reštaurovanie. Reštaurovanie
bolo realizované kolektívom reštaurátorov M.
Staudt, A. Kuc a Dr. M. Mariániová. Dr. Mariániová
urobila dôkladnú reštaurátorskú analýzu, pôvodne
uloženú v dokumentačnom oddelení SÚPSOP
v Bratislave. Podľa našich zistení analýza v súčasnosti už neexistuje. O reštaurovaní sa dozvedáme
len z dobových písomných záznamov (10 listov)8.
V roku 1954 počas kurzu reštaurátorov bol pod
vedením doc. P. Fodora z MK-SPS na severnej stene
v lodi objavený obraz Živého kríža. Komisie na základe výsledkov sondážnych prác navrhli pokračovať v odkrývaní pôvodných malieb a podriadiť konzerváciu severnej steny novoobjavenému obrazu.
Predpokladali horizontálny rad obrazov z tejto doby. Ak by to sondy potvrdili, mali sa odkryť staršie
maľby aspoň po triumfálny oblúk a obetovať tak
hornú maľbu – Ladislavskú legendu. Stena triumfálneho oblúka mala byť pri konzervácii poňatá
analogicky. Počítalo sa so zachovaním Krista v mandorle a svätcov naľavo od nej. Nález na severnej stene predpokladal aj tu nález malieb podobnej kvality. V presbytériu mali byť odstránené Kernove premaľby.
Keďže o reštaurovaní neexistuje žiadna dokumentácia, o realizácii a postupoch prác sa dozvedáme len z archívnych fotografií. Na fotografiách je
vidieť rozsah poškodení stien a klenieb lode a presbytéria. Vidieť upevňovanie, nález pôvodného gotického okna v južnej stene svätyne. O technologických postupoch sa dozvedáme len z rozprávania
miestnych ľudí. Čistiace práce boli údajne realizované chlebovou striedkou miešanou s modrou
skalicou. Upevňovanie bolo realizované kazeínom
z tvarohu, ktorý poskytovali miestni ľudia. Reštaurovanie v 50. rokoch možno vysoko hodnotiť. Bolo
realizované odborne s dôrazom na autenticitu primárnej maľby.

I. maliarska výzdoba v lodi kostola.
Ist painted decoration of the nave

III. maliarska výzdoba v lodi kostola.
IIIrd painted decoration of the nave

Výskumom došlo taktiež k upresneniu vývoja
maliarskych výzdob, technologickej výstavby a zhodnoteniu technického stavu.
Z 1. maliarskej výzdoby, pravdepodobne
hneď po postavení kostola po roku 1275 sú konsekračné kríže v lodi kostola. Kríže boli odkryté pri
poslednom reštaurovaní. Sú namaľované na hladkej
omietke kopírujúcej kamenné murivo. Poškodená
primárna omietková vrstva je doplnená plombami
s retušami z reštaurovania v 50. rokoch 20. storočia. Plomby tvoria na niektorých krížoch až 50 %.
____________
7

DVOŘÁKOVÁ, Vlasta – KRÁSA, Josef – STEJSKAL, Karel: Stre–
doveká nástenná maľba. Bratislava, Odeon 1978. s. 174 – 181
8
Fodor.: Návrh na zadanie sondážnych prác, Žehra.

IV. maliarska výzdoba v lodi kostola.
IVth painted decoration of the nave
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Korunovanie Panny Márie – severná stena presbytéria.
Stav pred reštaurovaním.
The Coronation of the Virgin – north wall of the presbytery.
State before restoration
Postava hrajúceho anjela. Stav pred reštaurovaním
The figure of a playing angel. State before restoration

Snímanie z kríža – južná stena presbytéria. Stav pred reštaurovaním.
The Deposition – south wall of the presbytery. State before restoration

Detail Ukrižovania – južná stena presbytéria. Stav pred
reštaurovaním. Detail of The Crucifixion – south wall
of the presbytery. State before restoration
Fragmenty vrchnej červenej vrstvy na drapérii sokla
v presbytériu. Fragments of the upper red layer on the
the plinth drapery in presbytery
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V 2. maliarskej výzdobe najskôr v tretej štvrtine 14. storočia bola vymaľovaná:
– svätyňa–klenba, steny, rebrá,
– vnútorná stena víťazného oblúka,
– južný vstupný portál–tympanón a kamenná architektúra.
Omietka klenby je zvlnená – kopíruje kamenné murivo. Povrch má výraznú štruktúru ťahov štetca a je natretý bielym vápenným náterom. Je to omietka z obdobia postavenia kostola – z 1. maliarskej výzdoby. V tejto
etape bola na klenbu nanesená nová omietka len v miestach inkarnátov a rastlinných ornamentov v rohoch
klenbových polí. Omietka je gletovaná a bola nanesená súčasne s omietkou horného pásu bočných stien.
Samotná výmaľba bola realizovaná aj na staršiu omietkovú vrstvu s vápenným náterom. Maľba bola predkreslená červenou linkou (identifikovaná je na rukách Madony v obraze Madona s dieťaťom). Pozadie obrazov bolo primárne sivé s čiernymi hviezdami.
Na stenách svätyne sú maľby namaľované na omietkovej vrstve zloženej z piesku a vzdušného vápna so
zvýšeným dolomitickým podielom. Ako plnivo bol použitý kremitý piesok. Omietka je nanášaná v troch vodorovných pásoch zhora dole. Na povrchu je gletovaná – hladená úzkou špachtľou štvrťkruhovými ťahmi.
V hmote omietky sú predryté kružnice gloriol, základné linky vodorovného geometrického ornamentálneho
pásu prvého radu obrazov a linky pod písmom Odpustkového nápisu. Farebné vrstvy boli nanášané do mierne zatuhnutej omietky alebo vápenného náteru. Pigmenty boli namiešané s vápennou belobou. Použité boli
pigmenty typické pre ranné stredoveké maľby: červené a žlté železité okre, uhlíkatá révová čerň aj vo funkcii
modrej farebnosti – pozadia. Drapéria v soklovej časti má základný rozvrh a modré pozadie namaľované do
čerstvej omietky ako all fresco. No riasenie je maľované už ako secco fresco s viditeľnými ťahmi štetca a vrstvením farieb. V súčasnosti viditeľná okrová farebnosť je v skutočnosti podmaľbou. Vrchná červená vrstva je
viditeľná fragmentárne v rôznych častiach drapérie.
Omietková vrstva 2. maliarskej výzdoby zo svätyne plynulo pokračuje do lode kostola na Víťazný oblúk a
bočné steny. Je primárnou vrstvou klenby lode. Omietka už nie je na povrchu gletovaná, je len hladená. Kopíruje nerovnosti kamenného muriva (nachádza sa pod maľbu Posledného súdu na Víťaznom oblúku a pod
súčasnou výzdobou severnej steny a na menzách). Identifikovaná omietková vrstva je bez maliarskej výzdoby,
na povrchu má len biely vápenný náter. V tympanóne južného portálu v južnej stene lode bolo v tejto etape
namaľované Ukrižovanie. Maľba je namaľovaná na tenkej omietkovej vrstve – do 2 mm.

Južný portál – detail Ukrižovania. Na povrchu maľby sú
viditeľné biele zákaly a viacero drobných zosvetlených retuší.
South portal – Detail of the Deposition. Visible white dimness
and numerous tiny lightened retouching can be seen on the
surface of the painting

Južný vstupný portál. Stav pred reštaurovaním.
Výzdoba patrí k II. maliarskej etape.
South entrance portal. State before restoration.
Decoration from the 2nd phase of painted decoration
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Zakreslenie sekundárnych zásahov. Drawing of secondary interventions
Tmely Putties
Retuše z 50. rokov 20. storočia Retouching from the 1950s

V 3. maliarskej výzdobe sa pokračovalo vo výmaľbe severnej steny v lodi kostola. Boli namaľované samostatné obrazy Živý kríž a Pieta. Časovo ju možno datovať do obdobia po roku 1375 až konca 14. storočia.
Živý kríž je namaľovaný na omietke zloženej z kremitého piesku a vzdušného vápna. Omietka je nerovná,
kopírujúca nerovnosti kamenného muriva. Má zahladený povrch bez viditeľných ťahov po gletovaní. Obraz
bol maľovaný do polozatuhnutej omietky technikou all fresco. Maľba bola ukončená ako secco fresco. Pigmenty boli miešané s vápnom. Ako pigmenty sú použité: v červenej vrstve pozadia – červené železité hlinky,
v zelenej vrstve – zelený meďnatý pigment malachit a zrná síranov, oxidov a chloridov medi, vápenná beloba
a hlinitokremičitany.
Obraz Pieta je namaľovaný na omietke s výraznými štetcovými ťahmi na povrchu. Omietka je jemnozrnná,
zmiešaná s obilnými plevami 9. Na omietke sa nachádza biela vápenná vrstva. Z použitých pigmentov bola
identifikovaná červená vrstva obsahujúca červené železité hlinky, prímes umbry a vápennú belobu.
4. maliarska výzdoba sa datuje do druhej polovice 15. storočia. Vtedy bola realizovaná výzdoba severnej
steny lode kostola a výzdoba Víťazného oblúka. Výzdoba severnej steny prekryla obrazy Živý kríž a Pieta. Bola namaľovaná v troch pásoch. Spodný pás: Zvestovanie, Klaňanie pastierov (dnes už neexistuje, pretože v tejto časti bola odkrytá Pieta), Obetovania v chráme, Klaňanie troch kráľov. V druhom páse je znázornená Ladislavská legenda. V treťom páse v západnom vrchole steny je namaľovaná Smrť
Panny Márie, vo východnom vrchole steny
je Korunovanie Panny Márie. Na východnú stenu, na Víťazný oblúk, bol namaľovaný Posledný súd.
Obrazy sú namaľované na novej samostatnej omietke. Omietka sa nachádza len
pod obrazmi z tejto etapy. V hornej časti severnej steny sme ju identifikovali v hrúbke
0,5 cm, dole sa stenšuje a na sokli už prechádza do stratena na omietkovú vrstvu
z 2. maliarskej výzdoby. Rovnako je realizovaný aj obraz Posledného súdu. Obrazy sú
namaľované na omietke zloženej z kremičitého piesku a vzdušného vápna bez dolomitického podielu.
__________________
Klaňanie troch kráľov – severná stenav lodi kostola. Stav pred reštaurovaním
The Adoration of the Magi – north wall of the nave. State before restoration
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9
DVOŘÁKOVÁ, Vlasta – KRÁSA, Josef – STEJSKAL,
Karel: Stredoveká nástenná maľba, Bratislava, Odeon
1978, s. 180.
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kostola. Inkarnáty postáv sú zachované v
podkresbe, farebná vrstva je zachovaná fragmentárne. Sacrifice in the Temple – north
wall of the nave. Fifures’ Incarnates have
preserved in underdrawing, the layer of paint preserved fragmentarily
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Výkvety vodorozpustných solí
Efflorescence of water-soluble salts

Korunovanie Panny Márie – severná stena
v lodi kostola. Znovuobjavené vyobrazenie
dvojvežovej katedrály v Spišskej Kapitule.
The Coronation of the Virgin – north wall
of the nave. Rediscovered painting of the
twin-towered cathedral in Spišská Kapitula

Omietka je oproti starším omietkam už rovnejšia, ale stále kopíru–je zahladený povrch bez gletovania. V
omietke nie je viditeľné nanášanie vo vodorovných pásoch. Farebné vrstvy boli nanášané do mierne zatuhnutej
omietky technikou all fresco a dokončené boli ako secco fresco. Pigmenty boli namiešané s vápennou belobou. Použité boli pigmenty typické pre nástenné maľby z 15. storočia.
V závere možno konštatovať, že maliarska výzdoba interiéru kostola, svätyne a lode je po technologickej a kvalitatívnej stránke rozdielna. Aj keď boli všetky maľby realizované do polozatuhnutej omietky technikou all fresco, maľby vo svätyni sú viac freskové a maľby v lodi sú viac secco freskové. Spôsobu realizácie zodpovedá aj miera zachovania. Vo svätyni sú kvalitne realizované a omietková vrstva je tak pevná v dobrom stave. Farebná vrstva je zväčša zachovaná v pôvodnej hrúbke a zachované sú takmer všetky detaily maľby. Farebná vrstva chýba len fragmentárne. Veľké úbytky vrstiev sú len v okolí novších architektonických článkov (pastofórium, južné okno, dvere do sakristie).
Novšie maľby v lodi sú v oveľa horšom stave. Omietková vrstva je na povrchu deštruovaná v dôsledku pôsobenia vzdušnej vlhkosti, na povrchu sa drolí. Farebná vrstva je na mnohých miestach zachovaná fragmentárne, je výrazne stenšená. Prevažná časť obrazov je zachovaná v podmaľbách a na viacerých miestach už presvitá
omietka. Postavy sú zachované zväčša bez detailov, len v obrysoch a z veľkej miery ich sčitateľňujú retuše
z posledného reštaurovania. Retuše nepremaľovávajú, ale len dopĺňajú chýbajúcu farebnú vrstvu. Sú jedinými
sekundárnymi zásahmi na maľbách. Retuše sú buď zosvetlené, stmavnuté alebo chýbajú. Zväčša sú farebne odlišné od originálu, miestami majú nevhodnú štruktúru. V dôsledku vzdušnej vlhkosti buď zmenili svoju farebnosť, alebo zmizli a je viditeľný len biely podkladový vápenný náter. Všetky sekundárne zásahy sú reverzibilné.
Adhézia malieb k spodným vrstvám je dobrá a iba na niektorých miestach je omietka uvoľnená. Nejde o
miesta ktorým hrozí odpadnutie.
Za hlavné príčiny deštrukcie maliarskej výzdoby možno považovať:
– Vzlínavú a vzdušnú vlhkosť, ktorá je hlavnou príčinou poškodenia malieb v kostole. Z archívnych materiálov je známe, že v minulosti na stenách presbytéria rástli machy a steny boli viditeľne zavlhnuté. V zimnom období sa teplota pohybovala pod bodom mrazu a na stenách bola srieň. Hlavným problémom interiéru
je cyklicky sa opakujúce vyzrážanie vzdušnej vlhkosti na povrchu malieb. Vzhľadom na relatívne vyššiu vlhkosť vzduchu nedochádza v zavlhnutej omietke ku kryštalizácií vodorozpustných solí. Ku kryštalizácii solí našťastie dochádza na jej povrchu. Výkvety vodorozpustných solí sú v súčasnosti v kostole na štyroch miestach.
V lodi na severnej stene v obraze Klaňanie sa troch kráľov, v obraze Smrť Panny Márie nad chórom (v západnej časti obrazu) a v sokli vnútornej steny Víťazného oblúka pod obrazmi sv. Ladislava a sv. Štefana. Farebná a
omietková vrstva v týchto miestach nevykazuje väčšiu mieru deštrukcie ako inde. Omietka je pevná. Možno
konštatovať, že ide o povrchové výkvety vznikajúce pomalým odparovaním vody so soľami na povrchu maľby.
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Tieto výkvety sami o sebe nie sú nebezpečné. Je potrebné pravidelné kontrolovanie vyregulovania vlhkostných a teplotných pomerov v kostole, aby nedošlo k posunutiu odparovania vody do vnútra stien
a vlhkosť by sa odparovala už vo vnútri. To by viedlo
k zväčšovaniu objemu solí a deštrukcii omietkovej
a farebnej vrstvy.
V dôsledku dlhodobého pôsobenia vzdušnej
vlhkosti v minulosti vo farebnej a omietkovej vrstve
deštruovalo spojivo a vrstva práškovatela. Na povrchu, navyše zašpinenom depozitom, sa vytvárali zákaly a maľby bledli. Sumár týchto deštrukcií bol často označovaný ako slepnutie malieb. Tieto deštrukcie sú však povrchové a dobre odstrániteľné suchou
cestou v kombinácii s desulfatickým chemickým čistením.
V rámci výskumu boli realizované merania povrchovej vlhkosti stien. Z realizovaných meraní ako aj
z archívnych záznamov z posledného reštaurovania
vyplýva, že úroveň zavlhnutia stien presbytéria nedosahuje a nikdy nedosahovala úroveň malieb obrazov. V lodi bola nameraná len do výšky spodnej tretiny malieb. Po realizácii zníženia vlhkosti stien a regulovaného temperovania a vetrania kostola dochádza k postupnej úprave vnútornej klímy. V súčasnosti
sa steny lode a presbytéria javia suché. Z hľadiska
znižovania vlhkosti v kostole sa domnievame, že realizované opatrenia sú dostatočné. Je možné uvažovať
o znížení zasolenia v soklových častiach, no odsoľovanie navrhujeme realizovať hlavne v miestach s viditeľnými výkvetmi.
Svätý Štefan – víťazný obluk. Stav pred reštaurovaním
Saint Stephen – the triumphal arch. State before restoration

– Mechanické poškodenia sú identifikované
hlavne v spodných častiach stien. Sú to vrypy, nápisy a škrabance. Ďalej sú to mechanické poškodenia
spôsobené odstraňovaním vápenných náterov v minulosti, čo sa mohlo pravdepodobne podpísať pod mieru
zachovania malieb hlavne v lodi. Omietka vo svätyni je hladšia gletovaná, v lodi je len zahladená – drsnejšia, čo
mohlo mať vplyv na lepšie previazanie sekundárnych náterov.
– Znečistenie depozitom, ktorý je vo väčšej miere usadený
na
reliéfne
vystúpených
častiach zvlnenej omietky. Najväčšia miera znečistenia je vo
vrcholoch stien. V časti iluzívnej drapérie v sokli svätyne, je
povrch malieb pokrytý depozitom a v dôsledku mechanického oteru je mierne lesklý. Depozit celkovo potláča čitateľnosť, pôvodný kolorit a maľby
výrazne stmavuje.

Svätý Ladislav– víťazný oblúk. Historický rytý nápis
Saint Ladislaus – the triumphal arch. Historical engraved inscription
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Na základe výskumu bol navrhnutý postup reštaurovania nástenných malieb:
1. Odstránenie suchých prachových depozitov z povrchu malieb čistiacimi gumami Wishab rôznej tvrdosti.
2. Odstránenie mastných depozitov z povrchu malieb použitím desulfatizačného čistenia ionomeničom
Amberlite IR 6744 OH zmiešaným v destilovanej vode. Aplikuje sa na buničitý obklad s dobou pôsobenia
10 – 15 min. Pôsobením Amberlitu naboptnajú mastné nečistoty, ktoré sa potom jemnými prižami odstránia.
Odstraňovanie depozitov (suchých a mastných) navrhujeme realizovať so zachovaním patiny.
3. Odsatie vykryštalizovaných solí z povrchu farebnej vrstvy. Následne 3–násobné odsolenie silne zasolených častí malieb zábalmi z 0,5 cm vrstvy buničitých obkladov namočených v destilovanej vode s dezinfikátorom. Odsoľované budú len miesta, kde sú viditeľné výkvety vodorozpustných solí.
4. Povrchové upevnenie spráškovatených častí malieb roztokom Paraloidu B72 rozpusteného v liehu
v koncentrácii do 15% v závislosti na miere deštrukcie.
5. Lokálne upevnenie uvoľnených omietkových vrstiev od muriva vápenným materiálom PLM AL. Upevnené budú len najviac uvoľnené miesta.
6. Odstránenie nevhodných sekundárnych tmelov a retuší.
7. Doplnenie chýbajúcich častí omietkových vrstiev vápenno–pieskovou omietkou z odležaného vápna
a kremitého piesku,
– hlbšie miesta v pomere 1:3
– vrchnú vrstvu v pomere 1:2 s povrchovou úpravou identickou s primárnymi vrstvami. Na stenách
svätyne a Živom kríži povrch zagletovať špachtľami. Na stenách v lodi povrch zahladiť.
8. Farebné scelenie realizovať minerálnymi pigmentmi fy. KREMER spájaných 2% roztokom Primalu SF016
a akvarelovými farbami.
Cieľom výtvarno–optického scelenia bude prezentovanie originálu v jeho autentickom výraze
tak, aby došlo k opätovnému prinavráteniu jeho kvalít. Keďže maľba vo svätyni je pomerne kompaktne zachovaná retuš bude zameraná len na eliminovanie nutných doplnkov – tmelov. Menšie doplnky je možné doplniť nápodobivou, väčšie neutrálnou tvarovou retušou. V lodi kostola sú farebné vrstvy zachované fragmentárne, scény sú zachované väčšinou v podmaľbách. Retuš tak bude zameraná na doplnenie čitateľnosti scén
obrazov s maximálnou čitateľnosťou originálu. Metodika, rozsah a charakter retuše bude v jednotlivých fázach konzultovaná s metodikom KPÚ Košice.
Vyhodnotenie výskumu kamenných architektonických článkov interiéru
Na základe vykonaného výskumu môžeme konštatovať, že v interiéri objektu boli použité dva typy lokálneho kameňa:
– kompaktný usadeninový (ditratický) vápenec travertínového typu vo farbe slonoviny,
– usadeninový (ditratický) nižšie tlakový pieskovec sivohnedej farby s tendenciou oddeľovania po vrstvách.
Z deštruktívnych metód nebol realizovaný chemicko–fyzikálny výskum a petrografický výskum, z dôvodu jednoznačného identifikovania jednotlivých materiálov a vrstiev. Sondážny výskum bol realizovaný v miestach prepojenia výzdoby
kamenných článkov a omietkových vrstiev v rozsahu odstránenia depozitov a potvrdenia technologických postupov.
Kamenné architektonické články svätyne
Kostol je postavený z travertínu. Rovnako aj klenba, rebrá
klenby, konzoly a svorník. Majú zachovanú primárnu polychrómiu. Použitý materiál je vápenec – travertín. Rebrá sú polychrómované, majú jednoduchú pásovú či klasovitú ornamentiku so striedaním farebných pásov – okrový, čierny, tmavosivý.
Miestami okrová farba prechádza do červenej. Sekundárne zásahy nie sú identifikované. Ich prípadný rozsah bude určený po
odstránení vrstvy depozitu. Časť rebier je spevnená siedmymi
železnými svorkami bez zásadných koróznych deštrukcií.
Východné okno sa dochovalo v torzálnom stave. Stredový
prút je nahradený vertikálne osadenou mrežou. Použitý materiál je vápenec – travertín. Vizuálne kamenný článok ostenia okna oddeľuje drevený okenný rám napasovaný do okenného výklenku zo strany interiéru. Okrem východného okna bolo vo
svätyni ešte identické okno v južnej stene. Okno bolo pri reštaurátorskom výskume v r. 1954 identifikované.
Kamenný portál do sakristie je bez povrchovej úpravy. Použitý materiál je pieskovec. Stav kamennej hmoty je dobrý, povrch je znečistený vrstvou depozitu. Hrana pravého ostenia je

Konzola v juhovýchodnom rohu presbytéria kostola.
Bracket in the south-east corner of the presbytery
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fragmentárne zaoblená. Kamenný portál do sakristie je bez povrchovej úpravy. Použitý materiál je pieskovec.
Stav kamennej hmoty je dobrý, povrch je znečistený vrstvou depozitu. Hrana pravého ostenia je fragmentárne zaoblená.
V severnej časti východnej steny presbytéria je vsadené kamenné pastofórium. Pastofórium je predstupujúce omietkovú vrstvu a má na hladko sekundárne zosekané bočné ostenia (pravdepodobne z dôvodu osadenia mriežky). V spodnej časti má rímsu, v hornej časti je v trojuholníkovom štíte panel slepej kružby vo vrchole
ukončený krížovou kyticou. Po stranách štítu sú štylizované kraby. Pastofórium je vytvorené z pieskovca, je
bez mechanických poškodení, na povrchu znečistené vrstvou depozitu. Kovová mriežka z kutej pásoviny je
spájaná nitovaním v ohni. Podložky nitov z čelnej strany sú v tvare roztvoreného kvetu. Mriežka je osadená na
dvoch závesoch pántov osadených v ostení spredu. Mriežka má jeden zámok. V súčasnosti nenesie žiadne stopy polychrómie.

Konzola v juhozápadnom rohu lode kostola
Bracket in the south-west corner of the nave

Konzola v severozápadnom rohu lode kostola
Bracket in the north-west corner of the nave

Konzola v juhovýchodnom rohu lode kostola
Bracket in the south-east corner of the nave

Konzola severovýchodnom rohu lode kostola
Bracket in the north-east corner of the nave
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Kamenné architektonické
články lode
Klenba lode kostola je postavená z travertínu. Rebrá, konzoly, svorníky a stĺp sú z prírodného kameňa pieskovca. V konzolách rebier sú znázornené maskaróny tvárí. V severovýchodnom rohu je znázornený symbol noci, v juhovýchodnom rohu je symbol dňa. Nad hlavou
symbolu noci sú vysekané iniciály písmen L-Luna, V-Venuša.
V severozápadnom rohu je konzola v podobe mužskej hlavy s anjuovskou korunou, v juhozápadnom rohu je konzola ženskej tváre. Pravdepodobne ide
o Ľudovíta I. Veľkého (1342–82)
s manželkou. Konzoly na východnej stene a strede severnej
a južnej steny majú fragmentárne zachovanú primárnu polychrómiu. Konzoly v severozápadnom a juhozápadnom rohu sú
bez polychrómie mechanicky
poškodené v dôsledku bežného používania chóru. Rebrá sú
natreté žltkavým vápenným náterom pravdepodobne z 2.
maliarskej výmaľby. Táto monochrómna vrstva bola pri poslednom reštaurovaní doplnená –
dorekonštruovaná. V súčasnosti je ťažko rozlíšiť sekundárnu
a primárnu vrstvu tejto výzdoby.
Stredný stĺp je polygonálneho tvaru s pomerne vysokým
soklom. Na stĺp v jeho hornej
časti dosadajú rebrá klenby,
ktoré sú plytko podseknuté. Na
stĺpe je umiestnený erb a pod
erbom je namaľovaný nápis
o renovácii kostola v r. 1652.
Žltkastý vápenný náter z rebier
prechádza na driek stĺpu, vo
výške cca 2,5 m je veľmi fragmentárne zachovaný – smerom
dole chýba. Náter je z väčšej miery doplnený – rekonštruovaný
pri poslednom reštaurovaní.
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Kamenné články sú znečistené
vrstvou depozitu. Stĺp je v spodnej časti v dôsledku oteru znečistený mastným depozitom.
Kamenná hmota je bez zásadných mechanických poškodení
vyhovujúca. Rozsah sekundárnych zásahov v kamennej hmote bude určený po odstránení
vrstvy depozitu.
Dve južné kamenné okná sa
dochovali v torzálnom stave
bez polychrómie. Použitý materiál je pieskovec. Kamenné bloky sú zachované po obvodoch
okien. Okná sú bez kružieb a
bez stredového prútu. Stredový
prút je fragmentárne zachovaný v okne v západnej časti steny. Vizuálne kamenné články
ostenia okien oddeľujú drevené
okenné rámy napasované do zaklenutím zmenených okenných
výklenkov zo strany interiéru.
Detail farebnej výzdoby kamennej profilácie južného vstupného portálu.
Stav kamennej hmoty je zvetraDetail of the painted decoration of the stone profile of the south entrance portal
ný a nevyhovujúci.
Dverný otvor v južnej stene
je z vonkajšej strany opatrený portálom. Portál je kamenný, zložený zo štyroch kamenných blokov po oboch stranách. Je zložený z
dvoch rôznych druhov kameňov. Spodná
ústupkovitá časť je do polovice vytvorená z
travertínu, zvyšok portálu je z pieskovca. Hlavice sú pokryté vegetatívnym motívom.
Spôsob opracovania kameňa, mohutnosť,
tvaroslovie a architektonické členenie je odvodené od románskych ústupkových portálov. V tejto časti portálu sa nedochovali všetky štyri kamenné prúty (stĺpy) prepojujúce
pätky a hlavice. Otvor portálu má sedlový
tvar. Priestor od otvoru po lomený oblúk je
vyplnený kamennou „platňou“ postavenou
na konzolách. Spôsob opracovania kameňa,
tvaroslovie a architektonické členenie hornej časti navodzuje otázky o vplyve gotického slohu. Horná časť portálu je polychrómovaná. Na bielom vápennom nátere je jednoduchá pásová a klasovitá ornamentika so striedaním farebných pásov – okrový, čierny,
tmavosivý. Portál je pokrytý silnou vrstvou
depozitu. Kamenná hmota je pevná bez výrazných poškodení. Drobné poškodenia
(obité hranky, zaoblenia hrán) sú primerané
bežnému používaniu. Prahový kameň z travertínu je sekundárne rozseknutý na polovicu a zatmelený (z dôvodu zavedenia elektroinštalácie). Dverová výplň južného portálu
sa nedochovala. Usudzujúc podľa štyroch
pántových závesov dochovaných na vnútornej – zadnej strane portálu bola výplň pravdepodobne dvojkrídlová.
Hlavice a pätky južného vstupného portálu.
The capitals and socles of the south entrance portal
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Východne od južného portálu je umiestnená svätenička.
Svätenička je z travertínu. Má oblý tvar a je bez mechanických
poškodení.
Západný portál má tvar lomeného oblúka, je vytvorený
zo štyroch kamenných vápencových blokov. Prah portálu je
z identického kameňa. Prah je rozseknutý na polovicu a zašpárovaný sivým cementovým tmelom.
Románska krstiteľnica je zhotovená z troch častí kameňa. Valcovitá krstiteľnica vyrastá z nízkeho doskovitého sokla
so štvorcovým pôdorysom. Podobne ako mohutná kupa je dekorovaná tromi horizontálnymi prútmi. Kameň je mierne znečistený, v niektorých miestach sú stopy po starších náteroch.
Kamenná hmota je mechanicky poškodená najmä na sokli. ktorého časť je odbitá. Poškodené sú aj prúty, ktorými je dekorovaná noha a kupa krstiteľnice. Zvýšená pórovitosť povrchu kameňa je zapríčinená prirodzenými degradačnými procesmi
kamenného materiálu.
Krstiteľnica zo 17. storočia pozostáva z troch častí
balustrovanej štvorcovej nohy a polkruhovej kamennej kapsy,
ktorú prikrýva drevený vrchnák vo vrchole dekorovaný ušnicovými ramenami držiacimi misku. Kameň je miestami povrchovo znečistený, inak v dobrom stave.

Primárna svätnička v južnej stene.
Primary holy water stoup in the south wall

Návrh na reštaurovanie kamenných architektonických a kamenných polychrómovaných architektonických článkov.
1. Odstránenie suchých prachových depozitov
z povrchu malieb čistiacimi gumami Wishab rôznej
tvrdosti.
2. Upevnenie uvoľnených častí polychrómie 5 %
roztokom Primalu SF016.
3. Odstránenie sekundárnych zásahov. Po očistení budú vyhodnotené všetky sekundárne zásahy a v
prípade nevhodnosti odstránené.
4. Stabilizácia oxidácie na sekundárnych stabilizačných kovových svorkách klenbových rebier
svätyne.
5. Povrchové fixovanie polychrómie 5 % roztokom Paraloidu B72 v uhľovodíkovom rozpúšťadle.
6. Výtvarno–optické scelenie. Rozsah a metodika scelenia sa určí až po kompletnom očistení interiéru v súčinnosti s metodikom Krajského pamiatkového úradu Košice.
V prípade nutnosti doplnenia:
– kamennej hmoty navrhujeme použiť minerálne tmely systému Karmel,
– pri dopĺňaní polychrómie navrhujeme použiť
minerálne pigmenty firmy KREMER spájané 2 % roztokom Primalu SF016. Stabilizačné kovové svorky
klenbových rebier svätyne povrchovo upraviť vo farebne neutrálnom tóne prispôsobenom farebnosti
rebier.

Kamenná krstiteľnica z roku 1275
Stone baptistery from 1275
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Kompetencie požadované pre profesiu konzervovanie-reštaurovanie
( Preklad z anglického jazyka zabezpečila SAAIC – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu)

Ú VO D
Práca uvedená v tomto dokumente vznikla na základe poverenia, ktoré udelil Výbor E.C.C.O. na Valnom
zhromaždení konanom v marci 2008, na vypracovanie návrhu kompetencií na jednotlivych úrovniach pre
vstup do profesie a kvalifikácie jednotlivca oprávneného používať titul konzervátor-reštaurátor. Úroveň pre
vstup do tejto profesie korešponduje s deskriptormi uvedenymi v Európskom kvalifikačnom rámci (EKR, anglicky: EQF) na úrovni 7, ktorý zodpovedá akademickému titulu Magister v súlade so smernicami
E.C.C.O./ENCoRE. Táto práca podporuje poskytnutie odbornej kvalifikácie konzervatór-reštaurátor akademickou cestou. Ale zároveň sa potvrdzuje aj existencia iných ciest pre vstúp do tejto profesie, ktoré poskytujú
podobnú úroveň schopností, vedomostí a zručností.
Okrem hlavnej časti prezentovanej práce, navrhnutych zručností potrebnych pre vstup do profesie konzervátor-reštaurátor, sú v nej navrhnuté aj stupne kvalifikácií na bakalárskej (Bachelor) a doktorandskej úrovni (PhD). Tie boli navrhnuté z dôvodu skompletizovania základnej škály akademických kvalifikácií v rámci oblasti konzervovanie-reštaurovanie a rovnajú sa úrovniam 6 a 8 EKR. Predstavujú prechodné ciele vzdelávacieho programu a rozšírené ciele celoživotného vzdelávania, o dosiahnutie ktorých by sa mal konzervátor-reštaurátor usilovať.
Aby bolo možné toto poverenie naplniť, pracovná skupina sa zhodla na nasledujúcich princípoch:
•
Kvalifikácia požadovaná na výkon práce konzervátora-reštaurátora je udávaná súčasnou odbornou
praxou.
•
Vstup do profesie začína na úrovni 7 a titul konzervátor-reštaurátor je možné používať na úrovni 7
a vyššej.
•
Jednotlivci pracujúci v oblasti konzervovania-reštaurovania, ktorí ale nemajú právo používať titul
konzervátor-reštaurátor. Pri definovaní zručností konzervátora-reštaurátora môžu ďalší jednotlivci
pracujúci v oblasti kultúrneho dedičstva zdieľať niektoré zručnosti a byť vo vzťahu s touto profesiou
– napr. vedec v oblasti pamiatkovej starostlivosti a technickí umeleckí historici.
•
E.C.C.O. pokladá ENCoRE, spolu s poskytovateľmi vzdelávania, za zodpovedného za „vzdelávacie
výstupy.“ Úlohou E.C.C.O. je, aby sformulovala odborný profil a stanovila štandard zručnosti pre
vstup do tejto profesie. Zručnosť v tomto kontexte znamená schopnosť zrealizovať a odovzdať prácu
na trvalo vysokej úrovni v rámci ich špecializovanej oblasti.
•
E.C.C.O. považuje konzervátora-reštaurátora za odborníka v oblasti kultúrneho dedičstva, ktorá
zahŕňa mnoho rôznych účastníkov a zainteresovanych osôb.
Každá odborná skupina bude mať špecifické úlohy v rámci oblasti kultúrneho dedičstva.
Prezentovaná práca stavia na vyššie uvedených princípoch. Výsledky sú predstavené takým spôsobom, aby
mali potenciál byť použité ako odborný hodnotiaci nástroj pre jednotlivcov alebo organizácie. Úroveň 7 je
pevne stanovená ako vstupná úroveň do tejto profesie a je doplnená špecifickými deskriptormi pre profesiu
konzervátor-reštaurátor, ako to schválilo Valné zhromaždenie E.C.C.O v Sofii v 2009. V súčasnosti tento
dokument zahŕňa aj deskriptory úrovne 6 a 8.
Pozadie vzniku
Boloňská dohoda, ktorá bola výsledkom stretnutia ministrov školstva členskych krajín EÚ v júni 1999,
viedla k vytvoreniu spoločného európskeho vysokoškolského priestoru (EHEA). Jeho cieľom je zlepšiť účinnosť a efektívnosť vysokoškolského vzdelávania v Európe. Boloňský proces zjednocuje štruktúru vysokoškolského vzdelávania v Európe a požaduje, aby bol každý vzdelávací program popísaný z hľadiska kvalifikácie,
ktorú poskytuje, a jeho štruktúr. Cieľom je prispôsobiť a sprehľadniť rôzne úrovne a typy kvalifikácií dostupné na všetkych vzdelávacích inštitúciách na terciálnej úrovni v celej Európe do roku 2010. Preto európske organizácie ako E.C.C.O. potrebujú definovať požiadavky na vstup do ich jednotlivých profesií, na základe ktorých môžu vypracovať úrovne a typy kvalifikácií.
Do roku 2010 musia všetky vzdelávacie programy sformulovať svoje ciele z hľadiska „vzdelávacích výstupov”. Odráža to posun v ponuke a posúdení vzdelávania od prístupu zameraného na učiteľa k prístupu založenom na študentovi. Tento prístup vyjadruje výstup štúdia z hľadiska toho, čo sa očakáva od študenta, že bude „vedieť, chápať a/alebo byť schopný predviesť po ukončení procesu učenia“ (ECTS Príručka pre užívateľov).
Všeobecné deskriptory pre úrovne 6, 7 a 8, ako je uvedené v dokumente Európskej komisie „Smerom k Európskemu kvalifikačnému rámcu pre celoživotné vzdelávanie“, boli vysvetlené z odborného hľadiska.
„Každá z referenčnych úrovní v EKR požaduje popis toho, čo je charakteristické pre kvalifikácie, ktoré sú
začlenené na danej úrovni“1. Poznáme ich ako deskriptory a sú popísané prostredníctvom vysvetlenia vedomosti, zručností a kompetencie na ôsmych referenčných úrovniach EKR. Toto vysvetlenie je rozlíšené na všetkých
1

Towards A European Qualification Framework for Lifelong Learning, Komisia Európskych spoločenstiev SEC (2005) 957
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úrovniach prostredníctvom uvedenia rozdielov na škále poznania alebo učenia, úrovni zručností a kompetencií. Prvých päť referenčný ch úrovní korešponduje so školským vzdelávaním, posledné tri úrovne korešpondujú s tým, čo je vo všeobecnosti známe ako 3-ročný bakalársky vzdelávací program (úroveň 6), 2-ročný
magisterský vzdelávací program (úroveň 7) a 3-ročný doktorandský výskumný program (úroveň 8). V súčasnosti do tejto škály nie je zahrnuté post-doktorandské štúdium a neexistuje žiadny mechanizmus na uznávanie celoživotného vzdelávania v rámci tejto škály.
Celoživotné vzdelávanie /Akreditácia
EKR je vysvetlený na národnej úrovni prostredníctvom príslušných národných orgánov pre kvalifikácie,
kde je zdôraznené, že úrovne 7 a 8 môžu certifikovať len vzdelávacie inštitúcie akreditované na národnej úrovni. Preto inštitúciou, ktorá umožňuje uznávanie úrovne 7, musí byť univerzita alebo iné oficiálne vysokoškolské inštitúcie.
Odporúčanie týkajúce sa zriadenia EKR pre celoživotné vzdelávanie bolo formálne prijaté Radou Európy
a Európskym parlamentom v apríli 2008. Toto Odporúčanie podporuje členské štáty v tom, aby podporovali
uznávanie celoživotného vzdelávania. „Klasifikácia na jednej z úrovní EKR bude možná len vtedy, ak členské
štáty odsúhlasia uznávanie tohto informálneho učenia“. Zatiaľ čo štandard pre vstup do profesie používajúcej
titul konzervátor-reštaurátor je stanovený na magisterskom stupni, ktorý sa rovná referenčnej úrovni 7, informálne učenie ako cesta k profesii bola historicky uznaná väčšinou európskych krajín. E.C.C.O. pripravila svoju Príručku, ktorá berie do úvahy nasledujúce: „Aby sa udržali normy profesie, odborné vzdelávanie a príprava pre profesiu konzervátor-reštaurátor musí byť na úrovni univerzitného magisterského vzdelávania (alebo
uznaný ekvivalent) v oblasti konzervovania-reštaurovania. Vzdelávanie je podrobnejšie popísané v „Odbornej
príručke E.C.C.O. III“. Doteraz bola v niektorých krajinách EÚ táto ekvivalencia realizovaná prostredníctvom
akreditačnej funkcie jednotlivých profesionálnych orgánov pre konzervovanie-reštaurovanie. Akreditácia je
uznávaná ako systém profesionálnej samoregulácie vo svojom vyjadrení a meranie noriem v profesionálnej
praxi. Avšak tam, kde sa akreditačné systémy používajú, nie sú zjednotené s úrovňami EKR. Tento dokument
predstavuje východiskový bod, z ktorého sa môže táto práca začať vyvíjať.
Smernica 2005/36/EC o vzájomnom uznávaní kvalifikácií / EKR
Pre účel tohto dokumentu je potrebné poznamenať, že Smernica 2005/36/EC je právne záväzným inštrumentom a má prednosť pre EKR. Vo svojich odporúčaniach o vzájomnom uznávaní tých istých profesií Smernica ovplyvňuje regulované a neregulované slobodné profesie. Článok 12 Smernice obsahuje odporúčania o
uznávaní celoživotného učenia, ak členský štát súhlasil s uznávaním takéhoto celoživotného učenia.
Smernica používa 5 úrovní, v ktorých klasifikuje kvalifikácie, na rozdiel od EKR, ktorý má 8 úrovní. Následkom je vytvorenie oveľa širšej škály medzi úrovňami, do ktorých kvalifikácie spadajú. Preto to nie je až taký presný nástroj pre nastavenie kvalifikácií ako EKR. Jeho zámerom je umožniť jednoduchší prechod migrujúceho pracovníka v rámci jeho/jej profesií v rámci celej Európy, a to nasmerovaním týchto
zhôd/porovnaní kvalifikácie, aby sa zaradila do širších kategórií. Smernica zastupuje profesionálne kompenzačné opatrenia, ktoré sú prístupné v hosťujúcej krajine, a berie do úvahy regulačný vplyv profesionálnych orgánov.
Európske odporúčanie pre konzervovanie-reštaurovanie kultúrneho dedičstva
Rada Európy vyzvala E.C.C.O., s podporou ICCROM, aby pripravili Odporúčanie pre konzervovanie-reštaurovanie kultúrneho dedičstva. Na príprave sa zúčastnil ENCoRE a odporúčanie zahŕňa v prílohe chartu,
ktorá definuje terminológiu, ktorá sa používa v konzervovaní-reštaurovaní. Odporúčanie „je vytvorené v rozsahu regulovaného rámca vytvoreného Radou Európy vo vzťahu ku konzervovaniu a ochrane kultúrneho dedičstva“ (E.C.C.O. 2009:6). Keď bude odporúčanie prijaté, vytvorí sa rámec „schopný podporovať dynamický
proces implementácie princípov [konzervovania-reštaurovania], podľa ktorých sa riadi poznanie a ochrana
kultúrneho dedičstva v Európe“ (E.C.C.O. 2009:7). Tieto princípy sú prepojené na ďalšie uznesenia prijaté na
európskych konferenciách ministrov o kultúrnom dedičstve.
Odporúčanie podrobne popisuje podstatu konzervovania-reštaurovania kultúrneho dedičstva, určuje
„konzervovanie-reštaurovanie kultúrneho dedičstva ako jeden zo základných faktorov zabezpečenia jeho prenosu pre budúce generácie“ (E.C.C.O. 2009:9). Dokument zdôrazňuje, že „vysokokvalitné zásahy do kultúrneho dedičstva môžu byť zabezpečené len prostredníctvom systémov odbornej kvalifikácie, vrátane ďalšieho
odborného rozvoja ako základu pre uznanie ľudí, firiem a organizácií ako zodpovedných za konzervovanie-reštaurovanie“ (E.C.C.O. 2009:9). E.C.C.O. prijalo toto odporúčanie ako riadiaci princíp svojho zapojenia do definovania referenčných deskriptorov EKR a sformulovania kompetencií pre profesiu a prax v oblasti konzervovania-reštaurovania. Prostredníctvom vysvetlenia všeobecných deskriptorov uvedených v EKR sa E.C.C.O.
snaží o zabezpečenie toho, aby podmienky pre vstup a výkon profesie konzervátora-reštaurátora boli nastavené na správnej úrovni.
122

Kompetencie požadované pre profesiu konzervovanie-reštaurovanie

Zbornik Krakovany 2009 vnutro:Zbornik BB/2007

7.10.2010

15:02

Stránka 123

Deskriptory pre úroveň 7 – konzervovanie-reštaurovanie (Magister)
Ako je uvedené vyššie, Valné zhromaždenie E.C.C .O. v roku 2007 jednoznačne schválilo, že vstupná úroveň do profesie, ako bolo stanovené v Odbornej príručke tejto organizácie, korešponduje s úrovňou 7 EKR.
Prvou výzvou pre pracovnú skupinu bolo preskúmať každý z troch všeobecných deskriptorov EKR na tejto
úrovni a potom ich vysvetliť z hľadiska vstupu do profesie konzervátor–reštaurátor. Bezprostredný výsledok
by v ideálnom prípade poskytol popis kvalifikovaných vedomostí, schopností a zručností prostredníctvom
bežného jazyka deskriptora na danej úrovni. Ukázalo sa to však ako zložité.
Potenciálny problém priameho prístupu k definovaniu deskriptorov pre vzdelávanie a prístup do profesie
bol okamžite zrejmý. Jednoduché vyjadrenie bolo príliš všeobecné, aby bolo zmysluplné a znamenalo riziko,
že sa stane zároveň perspektívnym i zastaraným už od začiatku. Okrem toho sa objavilo výrazné nebezpečenstvo, že jednoduché vyjadrenia znalostí, schopností a zručností by viedli k pevne stanovenej úrovni prístupu,
ktorá by sa rýchlo mohla stať prekážkou pre tvorbu nových poznatkov a následne brániť v rozvoji profesie.
Tieto obavy viedli k zásadnejšiemu preskúmaniu EKR, ako aj odbornej úlohy konzervátora-reštaurátora. To
priviedlo do popredia hierarchický princíp EKR z hľadiska zlepšených vedomostí, schopností a zručností pri
pokračovaní vo vzdelávaní sa, čo predstavuje postup úrovňami chápaný ako proces učenia.
Preskúmanie tohto procesu, demonštrované zvýšenou komplexnosťou všeobecných deskriptorov, umožnil preskúmanie modelu rozširujúcich sa znalostí, schopností a zručností, keďže je v súlade s primeranými
úrovňami prístupu k profesii konzervátor-reštaurátor. Výsledkom je, že oblasť a hranice vedomostí, schopností a zručností vyžadovaných jednotlivcom v rámci určitých okolností nie je v tomto rámci definovaná. Presnejšie povedané, oprávnenosť niekoho, kto vstupuje do profesie, je vyjadrená ako: ovládanie náležitej úrovne
vedomostí, schopností a zručností potrebných pre prijatie zodpovednosti za konzervovanie-reštarovanie
v rámci určitej špecializácie alebo disciplíny a v rámci etických noriem profesií.
Na pracovnom stretnutí delegátov E.C.C.O. a ENCoRE, ktoré sa konalo 20. februára 2009, sa prediskutovalo, ako sa môže všeobecný referenčný deskriptor pre úroveň 7 interpretovať pre profesiu konzervátor-reštaurátor. Diskusia potvrdila prístup dvoch rôznych organizácií. Na stretnutí sa odsúhlasilo, že poverením
E.C.C.O. je pristupovať k deskriptorom z hľadiska vstupu do profesie, zatiaľ čo poverením ENCoRE je pristupovať k deskriptorom z hľadiska vzdelávania potrebného pre splnenie požiadaviek pre vstup do profesie. Pre
potreby tohto dokumentu je nižšie uvedený popis každej všeobecnej kategórie deskriptora pre úroveň 7
a nasleduje vysvetlenie, ktoré spoločne odsúhlasili E.C.C.O. a ENCoRE.
Na úrovni 7 EKR požaduje:

Vedomosti: Vysoko odborné vedomosti, z ktorych sú niektoré vedomosti poprednými v oblasti práce alebo štúdia a sú základom originálneho myslenia a/alebo výskumu. Zásadné uvedomenie si vedomostí v
danej oblasti a rozhraní medzi jednotlivými oblasťami. (Európsky kvalifikačný rámec celoživotné vzdelávanie, Európske spoločenstvá, 2008:12)
E.C.C.O. aj ENCoRE vysvetlili vysoko odborné vedomosti ako vedomosti v oblasti konzervovania-reštaurovania, ktoré je možné získať len prostredníctvom vzdelávania, ktoré je „primeranou rovnováhou integrovaného teoretického a praktického učenia …” (The Document of Pavia, odsek 6, 1997). Zásadné uvedomenie si vedomostí v danej oblasti je vysvetlené ako schopnosť získať vedomosti, zhodnotiť ich opodstatnenosť a spoľahlivosť, a ich aplikáciou odôvodniť všetky rozhodnutia týkajúce sa vlastnej špecializácie konzervátora-reštaurátora, a ak sa to vyžaduje vykonať alebo riadiť činnosti prameniace z týchto rozhodnutí. To vyústi do vysoko odborných vedomostí, princípov, teórií a praxe kozervovania-reštaurovania v rámci danej špecializácie/oblasti a do pokročilých vedomostí v rámci oblastí, ktoré sú blízke danej špecializácii a do komplexných
vedomostí v oblasti kultúrneho dedičstva vo všeobecnosti.
Zručnosti: špecializované zručnosti požadované pri riešení problémov výskumu a/alebo inovácií s cieľom rozvíjať nové vedomosti a postupy a integrovať vedomosti z rôznych oblastí. (Európsky kvalifikačný
rámec celoživotné vzdelávanie, Európske spoločenstvá, 2008:12)
E.C.C.O. a ENCoRE interpretovali špecializované zručnosti požadované pri riešení problémov ako úroveň
schopnosti vykonávať konzervovanie-reštaurovanie, podporenú vysoko odbornými vedomosťami a riadenú
etikou. Vyžaduje si to nájsť, prispôsobiť alebo vytvoriť nové poznatky a postupy v rámci hraníc profesie konzervovania-reštaurovania.
Zahŕňa to schopnosť pozorovať, zhromaždiť a kriticky analyzovať relevantné informácie, aby sa dosiahli
primerané závery a vykonal postup činností; schopnosť neustále analyzovať a hodnotiť situáciu a postup, aby
sa upravili tam, kde je to potrebné; schopnosť integrovať vedomosti z rôznych oblastí, schopnosť vytvoriť nové vedomosti a postupy, kde sa objavia; schopnosť odovzdať vedomosti. Kvalifikovaná úroveň manuálnej zručnosti a citlivosti musí byť demonštrovaná v špecializácii, ktorá môže byť tiež prenosná alebo zdieľaná medzi
ďalšími špecializáciami v rámci relevantných oblastí. Považuje sa za totožnú s poznávacou schopnosťou vykonávať známe postupy v danej špecializácii, čo umožní vyskúšať neznáme postupy. Zahŕňa to vysoký stupeň
znalosti metód, materiálov, nástrojov a zariadení v rámci danej špecializácie a schopnosť prispôsobiť a vytvoriť nové nástroje a metódy.
Kompetencie požadované pre profesiu konzervovanie-reštaurovanie

123

Zbornik Krakovany 2009 vnutro:Zbornik BB/2007

7.10.2010

15:02

Stránka 124

Kompetencie: Riadiť a transformovať kontext práce a štúdia, ktoré sú komplexné, nepredvídateľné a
vyžadujú si nové strategické prístupy. Niesť zodpovednosť za prispievanie k odborným poznatkom a postupom a/alebo za hodnotenie strategickej výkonnosti tímov. (Európsky kvalifikačný rámec celoživotné
vzdelávanie, Európske spoločenstvá, 2008:12)
E.C.C.O. aj ENCoRE považujú konzervátora-reštaurátora za kompetentného, keď má potrebné zručnosti,
vedomosti a skúsenosti pracovať vo svojej špecializovanej oblasti v rámci etických a praktických hraníc profesie konzervátora-reštaurátora a stavu kultúrneho dedičstva. Predstavuje to schopnosť pracovať dôsledne a
zodpovedne, s primeranou obozretnosťou v rámci oblasti konzervovania-reštaurovania ako celku a zahŕňa využitie vedomostí a zručností, ako je uvedené vyššie. Zahŕňa schopnosť používať existujúce koncepcie konzervovania-reštaurovania, vytvárať nové strategické prístupy a používať ich princípy a etiku v rôznych situáciách.
Profilovanie profesie
Táto časť systematicky vytvára popis úrovne vedomostí, zručností a kompetencií požadovaných pre každého, kto vstupuje do profesie konzervátor-reštaurátor. Predstavuje bod, na ktorom môže jednotlivec opodstatnene používať titul konzervátor-reštaurátor. Tiež predstavuje, typicky ale nie výlučne, záver akademického magisterského stupňa a začiatok profesionálnej kariéry. Napriek tomu, že E.C.C.O. uznáva, že osoby, ktoré
ukončili vzdelávanie v oblasti konzervovania-reštaurovania na magisterskej úrovni, môžu chcieť alebo budú
kvalifikovaní vykonávať rôzne úlohy v rámci sektora kultúrneho dedičstva, tento dokument sa sústreďuje konkrétne na profesionála v konzervovaní-reštaurovaní.
Pri profilovaní činností, ktoré určujú podstatu našej práce, je navrhnutá pojmová mapa. Preskúma konzervovanie-reštaurovanie z hľadiska rozhodovacieho procesu, ktorý požaduje „zabezpečiť prenos maximálnej hodnoty
hodnoty z minulosti pre úžitok všetkych ľudí všade“ a „zahŕňa riadiace zmeny [....] prostredníctvom rokovaní“ (Staniforth 2002) so zainteresovanými osobami a ďalšími profeProces
konzervovania/reštaurovania
sionálmi v sektore kultúrneho dedičstva. Jasne určuje konzervovanie-reštaurovanie ako
integrovanú časť manažmentu kultúrneho dedičstva, ktorá poskytuje informácie, ako ho
vyžaduje
chrániť. Kompetencie, ktoré sa vyžadujú od konzervátora-reštaurátora, sú preto situované
v tomto kontexte a rámci, ktorý je vytvorený na vyjadrenie situácie. Jasne uznáva potrebu
Diagnóza problémov
výskumu a dokumentácie pre každú fázu rozhodovacieho procesu, čo sú niektoré z riadiacich princípov profesionálneho konzervovania-reštaurovania a čo mu dáva jeho
vedie ku
akademický status. Rámec popisuje riadiaci proces, ako sa vyvíja prostredníctvom
skúmania a diagnózy vedúcej k priamemu zásahu alebo preventívnej činnosti, ak sa
vyžaduje, po ktorej sa následne zvažujú postupy po zásahu. Sú prezentované schematicky
Vyhodnotenie potrieb
ako základná os predstavujúca analytický postup, ktorý sa riadi prijatými etickými
princípmi a z ktorého vyplývajú rôzne činnosti týkajúce sa konzervovania-reštaurovania.
umožňuje

Výber K/R činností

•

ktoré vyžaduje

•
Plánovanie a organizácia
činností

•

aby sa dal
realizovať

K/R činnosti

na získanie

•
•

Výsledok

nasledovaný

•

Proces konzervovania-reštaurovania (vyznačený modrou) vyžaduje nasledujúce kroky
(vyznačené červenou):
Prvý krok, ktorý predstavuje Začiatok procesu, zahŕňa skúmanie a diagnózu problému.
Zahŕňa zhodnotenie podstaty objektu, dôvody zmien a riziká, ktorým čelí kultúrna
pamiatka v jej súčasnej situácii.
Ten vedie k druhému kroku, ktorý vyžaduje vyhodnotenie potrieb, ktoré zahŕňa súčasné
využitie a plánované budúce využitie.
Tretí krok zahŕňa výber činností konzervovania-reštaurovania, plánovanie a organizovanie
činností/ošetrenia. Zahŕňa tiež posúdenie, napr. požadovaných výsledkov, úrovne
požadovaného zásahu, vyhodnotenie možností, obmedzení pri práci, požiadaviek
zúčastnených strán, rizík a možností pre budúce využitie.
Všetky z nich vyžadujú plánovanie a organizáciu, vrátane zváženia rizík pre zdravie
a bezpečnosť, legislatívy, poistenia, plánovania projektu, financií a nástrojov, vybavenia
a priestorov.
Piaty a hlavný krok je vykonanie vybratého postupu činnosti a konzervátorských/reštaurátorských zásahov. Tento krok zahŕňa opatrenia Preventívneho konzervovania,
Opravného konzervovania /Stabilizácie a Procesov reštaurovania, ako aj procesy
riadenia.
Výstupom tohto kroku je výsledok konzervovania/reštaurovania. Zahŕňa to vyhodnotenie zmeny rizík, úspešnosť zásahov alebo činností a odovzdanie výsledkov. Taktiež
zahŕňa identifikáciu budúcich činností požadovaných na zachovanie kultúrnej pamiatky.

Odporúčanie pre režim
pamiatky
2

Graf 1. Základná os
postupnych krokov
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pozri tiež „APEL – Acteurs du Patrimoine Europeen et Legislation. Survey of the legal and professional responsibilities of the Conservator -Restorer as regards the other parties involved in the preservation and conservation
of cultural heritage „Recommendations and Guidelines for the adoption of common principles regarding the
conservation-restoration of the Cultural Heritage in Europe“ E.C.C.O. European Confederation of ConservatorRestorers’ Organisations, Roma, Ed. Roccografica 2001
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• Siedmy krok je odporúčanie pre režim pamiatky, ktorý je stanovené na základe informácií o jej budúcom
využití, ktoré boli určené v predchádzajúcom kroku. Môže to zahŕňať plán budúcich prác a smernice pre
starostlivosť a údržbu.
Predpokladá sa, že každá fáza sa bude riadiť profesionálnou etikou a požiadavkou na dokument, ktorý
môže viesť k šíreniu nových vedomostí, ktoré sú ako činnosti pre ich vlastné dobro tiež hodnotené. Základná
os môže byť doplnená o podriadené činnosti, uvedené v grafe 2: Rozšírený koncepčný model (str. 126).
Hodnotenie vedomostí, zručností a kompetencií
Táto sekcia sa zaoberá vysvetlením vedomostí, zručností a kompetencií ako hierarchie učenia. Systém EKR
poskytuje samostatné deskriptory pre tieto tri aspekty učenia. Po dôkladnej analýze sa E.C.C.O. rozhodlo
zamerať na vedomosti a zručnosti, pretože môžu byť hodnotené samostatne. Avšak kompetencie sú chápané
ako kombinácia vedomostí a zručností spolu so skúsenosťou, ktorá umožní profesionálnemu konzervátorovireštaurátorovi vykonať prácu dôsledne a zodpovedne. Škály použité pre vedomosti a zručnosti sú popísané
nižšie.
Hodnotenie vedomostí
Po určení činností konzervátora-reštarátora je potrebné každú činnosť zhodnotiť alebo vysvetliť z hľadiska
obsahu vedomostí, t.j. množstva vedomostí a typu vedomostí, ktoré pracovná skupina chápe ako integrálnu
časť profesionálnych požiadaviek.
Pre tento účel bola využitá taxonómia vyvinutá Andersonom a Krathwohlom (2000), založená na pôvodnej práci Benjamina Blooma (1956). Obsahuje nasledujúcu škálu vedomostí (poznania):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A.
B.
C.
D.

Pamätanie si – vedieť, že niečo existuje a kde je to možné nájsť.
Pochopenie – byť schopný chápať niečo v kontexte a chápať súvislosti medzi vecami.
Aplikácia – byť schopný používať vedomosti vo vhodnom kontexte na dosiahnutie požadovaného
výsledku predvídateľny®m spôsobom.
Analýza – byť schopný aplikovať vedomosti kritickým spôsobom využívajúc stupeň uvedomenia,
ktorý umožňuje vysvetliť výsledky – t.j. spätne vysvetliť, ako bol výsledok dosiahnutý. Rozhodovanie
vychádza z analýzy, ktorá vyzchádza z analytického prístupu, ale chýba jej skúsenosť.
Vyhodnocovanie – uplatnenie vedomostí na zhodnotenie situácie z hľadiska širšieho kontextu a vo
vzťahu k určeniu budúcich výstupov. To umožňuje, aby boli výsledky zvážené z hľadiska rozhodo–
vania a v širšom riadiacom kontexte. Vyhodnocovanie vychádza zo skúsenosti.
Tvorba – široké rozpätie vedomostí a skúseností, ktoré umožňuje rozširovať hranice vedomostí. To
vyžaduje vysoko vyvinutú predvídavosť a meta-kognitívne (podvedomé) chápanie.
Typy vedomostí sú klasifikované nasledovne:
Faktické – o alebo vzťahujúce sa k informácii prezentovanej ako skutočne existujúcej
Koncepčné – o alebo vzťahujúce sa k, alebo obsahujúce abstraktnú alebo originálnu myšlienku
vytvorenú z jednotlivých podnetov
Procedurálne – o alebo vzťahujúce sa k určitému spôsobu realizácie niečoho alebo konaniu
Meta–kognitívne (podvedomé) – prekračujúca (komplexnejšia ako) vedomá intelektuálna činnosť
– typicky sa prezentujúca u skúsených realizátorov.

Každá úroveň je vývojom v učebnom správaní, ktorá vychádza priamo z predchádzajúcej úrovne. Využitím
vyššie uvedených klasifikačných systémov každému políčku s činnosťou uvedenému v grafe 2 bol priradený
súhrn koordinátov vzťahujúcich sa na úroveň a typ požadovaných vedomostí. Aplikáciou škály a kategórie vedomostí sa ukázalo, že úroveň 7 musí byť stanovená vo vzájomnom vzťahu s úrovňou 6 a 8. Nie iba v rámci rozsahu formálneho akademického vzdelávania, ale aj uznanie úrovne odbornosti, ktorú možno nadobudnúť
v nasledujúcich rokoch práce a nepretržitého profesionálneho rozvoja (CPD).
H o d n ot e n i e z r u č n o s t í .
Úroveň zručnosti požadovaná na vykonávanie každej činnosti bola hodnotená tým istým spôsobom. Zručnosť je všeobecne definovaná ako: zručnosť, nadanie alebo šikovnosť, ktorá je nadobudnutá alebo rozvinutá
prostredníctvom vzdelávania alebo skúseností. Naznačuje špeciálnu schopnosť alebo odbornosť umožňujúcu
jednotlivcovi vykonávať činnosť s ľahkosťou a precízne pri dosiahnutí požadovaného výsledku.
1. Základná zručnosť – je, keď je osobe vlastná iba schopnosť vykonávať základné úkony v komplexnom
procese konzervovania-reštaurovania. Nepredpokladá sa hlbšia vedomosť o žiadnej oblasti, ktorá sa požaduje
pre vykonanie úlohy bez dohľadu a nemusí byť povedomie o mnohých etických pravidlách, ktoré sa toho týkajú. Pracuje sa v rámci hraníc stanovených profesiou.
2. Pokročilá zručnosť – predpokladá vyššiu úroveň zručnosti z hľadiska rozsahu a hĺbky. Predpokladajú sa základné zručnosti naprieč celou odbornou oblasťou, schopnosť umiestniť rozdielne koncepty v rámci oblasti
Kompetencie požadované pre profesiu konzervovanie-reštaurovanie

125

7.10.2010

15:02

Stránka 126

Graf 2. Rozšírený koncepčný model
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a ovládanie vedomostí pravidiel. Jednotlivec je schopný vykonávať základné konzervátorské-reštaurátorské
postupy a pracovať v tíme na komplexných konzervátorských-reštaurátorských problémoch.
3. Zdatná zručnosť – predpokladá sa adekvátna zručnosť vykonávať konzervátorské-reštaurátorské procesy samostatne a chápanie ducha pravidiel, ktorými sa riadi táto oblasť. Jednotlivec je schopný vykonávať
konzervátorské-reštaurátorske úkony a postupy na úrovni, ktorá je akceptovateľná v rámci profesie, ale možno nepracuje tak efektívne ako skúsený konzervátor-reštaurátor a nemusí mať zodpovedajúcu zručnosť vykonávať najzložitejšie úlohy.
4. Expertná zručnosť – predpokladá komplexnú schopnosť vykonávať úlohy a realizovať postupy v rámci
danej odbornej oblasti. Zahŕňa schopnosť vykonávať úkony a realizovať postupy kvalifikovane v príbuzných
oblastiach, schopnosť aplikovať vedomosti a porozumenie postupov novým a inovatívnym spôsobom a schopnosť vytvárať nové metódy v rámci oblasti konzervovania-reštaurovania.
Každej úrovni bol priradený nasledujúci farebný kód na strategickej mape:
Základné zručnosti
=
modrá
Pokročilé zručnosti
=
zelená
Zdatné zručnosti
=
žltá
Expertné/meta-kognitívne zručnosti =
ružová
Počínajúc úrovňou 7, vstupnou úrovňou do profesie konzervovania-reštaurovania, bola určená úroveň a
typ vedomosti spolu s úrovňou zručnosti pre každé políčko podčinnosti. Mapa výsledkov je uvedená nižšie.
Ú r ove ň 7
Mapa (graf 3, str. 128) ukazuje, že typ vedomosti na tejto úrovni je väčšinou konceptuálny (B) a procedurálny (C) a že táto úroveň vedomosti umožňuje realizátorovi aplikovať vedomosti (3) a analyzovať výsledky (4).
Úroveň 7 (EKR) je preto interpretovaný ako vykonávanie činností v rámci rozsahu postupov konzervovania,
ktoré sú dobre vybudované a známe, čo je iba začiatok skúmania samotných postupov konzervovania. Realizátor nie je ešte expertom v danej oblasti, keďže jeho práca sa ešte nestala meta-kognitívnou. Jednotlivec, ktorý vstupuje do profesie konzervovania-reštaurovania, zriedkavo „vytvára“ nové spôsoby riešenia problémov
konzervovania-reštaurovania. Aj keď má dostatočné kritické povedomie, je schopný iba analyzovať výsledky
bez zhodnotenia samotného postupu.
Jednotlivec s kvalifikáciou na úrovni 7 (EKR), ktorý vstupuje do profesie, ovláda škálu zručností na úrovni medzi pokročilou a zdatnou/kognitívnou zručnosťou. Najvyššia úroveň zručnosti je tam, kde je konzervátor-reštaurátor v priamom styku s kultúrnou pamiatkou. Farebné kódovanie na mape ilustruje tento fakt veľmi jasne. Hustejšie oblasti žltej korešpondujú priamo s analýzou a zásahmi týkajúcimi sa kultúrnej pamiatky.
Organizácia a plánovanie konzervátorských-reštaurátorských prác vyžadujú pokročilú úroveň zručnosti
pre dobrú profesionálnu prácu, zatiaľ čo chápanie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, legislatívnych záležitostí, poistenia a financií a základná úroveň ich aplikácie sú pre danú kategóriu postačujúce. Je známe, že
riadiace zručnosti nie sú výlučne požadované pre oblasť konzervovania-reštaurovania, avšak sú požadované
aspoň základné zručnosti.
V YS V E T L E N I E M A P Y KO N C E P Č N É H O M O D E LU
Koncepčné mapovanie vytvára špecifické zobrazenie reality, ktoré predstavuje situáciu alebo fenomén, a tým
určuje kľúčové pojmy spolu s ich náležitým vzájomným prepojením. Stvárňuje tvrdenia, ktoré uľahčujú pochopenie situácie a umožňujú prieskum informácií, ktorý vedie k odkrytiu štruktúry vzťahov. Na mape, uvedenej v grafoch 2 a 3, je každý pojem prezentovaný políčkom, ktoré je definované krátkym názvom vysvetleným v slovníku pojmov. Spojeniam bolo pridelené popisné sloveso. Kombinácia políčok a popisných spojení
formuluje tvrdenie, ktoré predstavuje sémantickú jednotku. V tomto prípade ide o zmysluplné výroky o rôznych oblastiach kompetencie. Prepojenia udávajú smer a sú označené jednoduchým vysvetlením vzťahu tak,
aby vytvárali hierarchickú štruktúru, ktorá vychádza zo všeobecných tvrdení k detailnejším. Koncepčná mapa môže byť interpretovaná mnohými spôsobmi:
Z H Ľ A D I S K A P RO F E S I O N Á L OV V KO N Z E RVOVA N Í - R E Š TAU ROVA N Í
Mapa jasne ukazuje postupy konzervovania-reštaurovania, výstup ktorých demonštruje úlohu profesionálneho konzervátora-reštauratóra ako kľúčového prispievateľa k „riadeniu zmeny”. Určuje úroveň a typ zručností, ktoré sú špecifické pre konzervátorský-reštaurátorský postup a ktoré sú požadované na zabezpečenie
toho, aby kultúrny význam a fyzická integrita boli odhalené a udržiavané merateľným a kvalitatívnym spôsobom. Pre jednoduchosť interpretácie mapa predstavuje tieto zručnosti ako postup, v ktorom sú zakotvené preventívne konzervovanie a opravné konzervovanie/stabilizácia a reštaurovanie a prezentujú profesionálnu povinnosť konzervátora-reštaurátora v rámci etického kódexu správania, ktorý vyžaduje umiernenosť. Základná
časť konzervatórskeho-reštaurátorského postupu je vyhodnotenie voči profesionálnym normám ako kvality
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Graf 3. Mapa vedomostí a zručností na úrovni 7
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rozhodnutí, tak aj vykonaných činností. Aj keď sú všetky časti postupu na mape zastúpené rovnako,
v skutočnosti je každá oblasť vyhodnotená v závislosti od daných okolností. Napr. ak pre určitú časť kultúrnej
pamiatky nie je nevyhnutné opravné konzervovanie/stabilizácia, je potrebné zvážiť len preventívne opatrenia.
V niektorých situáciách, kde sú už známe dostatočné informácie, nemusí byť potrebné vykonávať detailný vedecký prieskum objektu alebo situácie. To ale nevylučuje potrebu všetkých aspektov konzervovania-reštaurovania, keďže predtým, ako sa vyberie priebeh činností, je potrebné vziať do úvahy všetky tieto aspekty. Ďalej
sa očakáva, že budú uplatnené všetky oblasti naraz alebo počas priebehu bežného rozsahu profesionálnych
povinností. Ak niektorá oblasť nie je používaná počas dlhšieho časového obdobia, konzervátor-reštaurátor
môže potrebovať podstúpiť vzdelávací program, aby opätovne získal všetky kompetencie.
Jedno možné použitie mapy pre profesiu konzervovania-reštaurovania je v rámci akreditačného systému.
Ak sa jej použitie osvojí, konzervátor-reštaurátor by musel preukázať, že spĺňa kritériá v každej samostatnej oblasti činností, aby mohol používať titul konzervátor-reštaurátor. To by však muselo byť jasne zrealizované
prostredníctvom formálneho procesu hodnotenia. Zároveň môže byť mapa použitá profesionálnym realizátorom ako sebahodnotiaci nástroj na stanovenie toho, v ktorej oblasti je potrebné ďalšie odborné vzdelávanie.
Jeho potenciálne použitie pre rozvoj a hodnotenie vzdelávacích programov je prediskutované v ďalšej časti.
V rámci profesionálneho kontextu koncepčné mapy môžu byť vysvetlené ako naratívna postupnosť demonštrujúca samostatné oblasti činnosti, ktoré podmieňujú akýkoľvek zásah, dohodnú jeho účel a zmerajú jeho efektívnosť alebo prospešnosť. V tomto prípade je možné chápať to ako lineárny súbor nasledovných prepojených oblastí expertízy::
Skúmanie a diagnostika problémov:
Analýza materiálov a techník, príčin zmien a súčasného rizika vyžaduje faktické, koncepčné a procedurálne vedomosti použité s pokročilou a zdatnou úrovňou zručností.
Graf rozširuje tieto kategórie, aby popísal informácie a metódy analýzy, ktoré sú dostupné pre konzervátora-reštaurátora, a opätovne vyžaduje procedurálnu vedomosť na uľahčenie implementácie a schopnosť analyzovať výstupy. Jedná sa o prácu vykonávanú zručnosťami na zdatnej úrovni.
Vyhodnotenie potrieb
Analýza súčasného a budúceho využitia objektu/zbierky je založená na faktickej a konceptuálnej vedomosti.
Výber konzervátorských-reštaurátorských činností
Informovaný výber priebehu činností je riadený analýzou:
•
Požadovaného výstupu, vysvetleného z hľadiska prezentácie a vysvetlenia, vyžaduje koncepčnú
vedomosť;
•
Účinnosti alternatívneho zaobchádzania, ktorá vyžaduje koncepčnú a procedurálnu vedomosť;
•
Obmedzenia navrhnutých činností, ktorá vyžaduje koncepčnú vedomosť; pochopenie
požiadaviek zainteresovaných osôb vyžaduje faktickú vedomosť;
•
Rizík kvôli navrhnutým činnostiam, ktorá vyžaduje koncepčnú a procedurálnu vedomosť
o zaobchádzaní;
•
Možnosti pre budúce využitie, čo vyžaduje koncepčnú vedomosť; aby bola vhodne vyhodnotená.
Graf rozširuje tieto kategórie tak, aby pokryli etické pravidlá a normy, technické možnosti a finančné zdroje, čo si vyžaduje faktické, koncepčné a procedurálne vedomosti. Pripisujú sa predovšetkým oblastiam a úrovniam vedomostí s ohľadom na rozhodovanie, ktoré nevyžaduje odbornú zručnosť, ktorá je nad a za všeobecnými prenositeľnými zručnosťami. Po dosiahnutí tohto bodu je možné urobiť záver, či je zásah potrebný.
Plánovanie a organizácia činností
Použitie obchodných a organizačných zručností sa považuje za nevyhnutné pre vykonávanie práce ako
profesionálneho konzervátora-reštaurátora. Tieto činnosti bežne vyžadujú faktické a koncepčné vedomosti v
oblasti poistenia, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, časového plánu a prístupu k projektu, technického
a priestorového vybavenia. Úroveň pokročilej zručnosti je požiadavkou na tých, ktorí vstupujú do profesie.
Konzervátorské-reštaurátorské činnosti
Manažérske zručnosti na pokročilom stupni s ohľadom na čas, materiál, ľudí a vybavenie sú pre jednotlivca vstupujúceho do profesie nevyhnutné. Vyžaduje si to faktické a koncepčné vedomosti.
Jednotlivec vstupujúci do profesie konzervátor-reštaurátor musí byť schopný použiť a analyzovať postupy
konzervátorského-reštaurátorského zaobchádzania, ktoré zahŕňa preventívne opatrenia, opravné konzervovanie/stabilizáciu a reštaurovanie. To vyžaduje faktické, koncepčné a procedurálne vedomosti na úrovni zdatných zručností.
Okrem toho, aby mohol pracovať ako profesionál, musí byť schopný neustále vykonávať monitorovanie
postupov a výstupov a tým umožniť vykonávanie úpravy, ak to je potrebné. To si vyžaduje analýzu spojenú
s procedurálnou vedomosťou.
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Výsledky
Analýza výstupov je požiadavka akejkoľvek profesionálnej praxe. Mala by zahŕňať zhodnotenie zmeny rizika
pre predmet, úroveň dosiahnutého úspechu a stanovenie ďalších činností. To si vyžaduje procedurálnu vedomosť.
Požiadavka odovzdať faktickú vedomosť prameniacu z vykonaných konzervátoských-reštauratórskych rozhodnutí a činností vyžaduje základ vedomosti.
Odporúčanie pre režim pamiatky
Dôležitou časťou postupu konzervovania-reštaurovania je analýza budúcich činností. To zahŕňa preventívnu starostlivosť a predloženie príslušných inštrukcií pre starostlivosť a použitie. Vyžaduje to procedurálnu vedomosť. Takáto práca môže prispieť k pokračujúcemu výskumu a ďalším publikáciám.
Z HĽADISKA POSKYTOVANIA VZDELÁVANIA
Mapa ponúka významný nástroj pre rozvoj vzdelávania v oblasti konzervovania-reštaurovania v Európe.
V etablovanom vzdelávacom programe môžu byť súčasné osnovy preverené z hľadiska prínosu pre jednotlivú
oblasť a úroveň zručnosti a vedomosti. Obraz účinnosti jednotlivých častí vzdelávania môžu byť potom vybudované prostredníctvom vytvorenia mapy, ktorá odzrkadľuje mapu predstavenú v grafe 3, ktorý predstavuje
prínos každého prvku. V prvom rade je to možné zrealizovať prostredníctvom zmapovania vzdelávacích výstupov.
Vedie to k cyklickému procesu, ktorý porovnáva obsah a štruktúru vzdelávania voči požiadavkám na prístup k profesii, určuje oblasti, ktoré sú nedostatočné, dopĺňa alebo prehodnocuje tieto oblasti, aby ich bolo
možné opätovne premietnuť do mapy a zhodnotiť prínos urobených zmien.
V súvislosti s týmto prístupom pedagógovia nastolili jednu otázku a to nedostatok špecifikácie aktuálnych
vedomostí a zručností pokladaných za potrebné pre vykonanie konkrétnej úlohy. Keďže sa argumentovalo, že
je to príliš nariaďujúce, touto otázkou sa ďalej nezaoberalo. Z tohto dôvodu mapa neposkytuje popis kurikúl.
Závisí to od situácie na národnej úrovni a konkrétnej odbornej špecializácie, na ktorú je dané vzdelávanie zamerané. Definovanie presného obsahu z hľadiska typu profesionálneho konzervovania bude závisieť od jednotlivých vzdelávacích inštitúcií a ich konzultácií s profesijnými orgánmi v daných krajinách. Mapa uvádza
rôzne oblasti zručnosti, na základe ktorých môžu byť definované kurikulá a vytvorené pedagogické nástroje
vzdelávania.
Mapa je dôležitým nástrojom na určenie úrovne a rozsahu konkrétneho predmetu, ktorý je poskytnutý v
konkrétnom čase, avšak predpokladá sa, že môže byť použitá aj na riadenie a zhodnotenie napredovania počas celého vzdelávacieho procesu. Zjednodušene to môžeme zhrnúť nasledovne, ak je známy počiatočný a konečný bod, je možné vyvinúť účinnú cestu medzi týmito dvoma bodmi. To zvyšuje hodnotu tohto nástroja
tým, že umožní, aby tématika so vzdelávacím programom bola rozšírená logickým a stabilne progresívnym
spôsobom a tým sa zlepšovalo získanie vedomostí a rozvoj adekvátnych zručností. Využitie tohto modelu pre
rôzne vzdelávacie programy v celej Európe je predmetom ďalšieho výskumu.
Po predstavení štruktúry a vysvetlenia mapy pre úroveň 7 (ELR) pre konzervovanie-reštaurovanie sa bude
ďalšia časť zaoberať nižšou a vyššou úrovňou.
ÚROVEŇ 6
Úroveň 6 (graf 4, str. 132) vyžaduje úroveň vedomostí, ktoré poskytnú pochopenie postupov konzervovania-reštaurovania, a vyžaduje v ich používaní pokročilú základňu zručností. Dôraz, ktorý je na pokročilej zručnosti, vyžaduje potrebu manuálnej šikovnosti ako významného faktora v konzervátorskej–reštaurátorskej práci. Kritické chápanie konceptov a postupov, ktoré vedú k zhodnoteniu potrieb a výberu konzervátorských-reštaurátorských činností, sa vyvíja, ale ešte nedosiahlo dostatočnú úroveň potrebnú pre samostatné rozhodovanie sa.
Deskriptory úrovne 6 EKR
Ako výsledok práce na rámci E.C.C.O. navrhuje nasledujúce vysvetlenia deskriptorov na úrovni 6 (odsúhlasené s ENCoRE):

Vedomosti: „rozšírené vedomosti v oblasti práce alebo štúdia vrátane kritického chápania teórií a zásad.“
(Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie, Európske spoločenstvá, 2008:12)
E.C.C.O. to špecifikuje nasledovne:
Vedomosti, ktoré sú získané po období vzdelávania ekvivalentnému bakalárskemu stupňu v oblasti konzervovania-reštaurovania. Kritické chápanie teórií a zásad umožňuje jednotlivcovi pracovať v oblasti konzervovania-reštaurovania v špecifickej obmedzenej oblasti pod dohľadom profesionálneho konzervátora-reštaurátora.
Zručnosti: „rozšírené zručnosti preukazujúce dokonalosť a zmysel pre inováciu, požadované na riešenie komplexných a nepredvídateľných problémov v špecializovanej oblasti práce a štúdia.“ (Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie, Európske spoločenstvá, 2008:12)
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E.C.C.O. to špecifikuje nasledovne:
Jednotlivec má úroveň manuálnej šikovnosti a dostatočné zručnosti na riešenie problémov, aby zvládol
technické úlohy v rámci konzervovania-reštaurovania. Keďže práca sa vykonávaná na jedinečnej kultúrnej pamiatke, jednotlivec na tejto úrovni nie je schopný pracovať samostatne.
Kompetencie: „riadiť komplexné technické alebo odborné činnosti alebo projekty, niesť zodpovednosť
za rozhodovanie v nepredvídateľnom kontexte práce alebo štúdia; riešiť zodpovednosť za riadenie odborného rozvoja jednotlivcov alebo skupín“ (Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie, Európske spoločenstvá, 2008:12)
E.C.C.O. to špecifikuje nasledovne:
Jednotlivec riadi komplexné technické postupy v rámci jasne zadefinovaných oblastí konzervovania–reštaurovania a je schopný zodpovedať za technické úlohy, ktoré nie sú zložité, v rámci nepredvídateľného kontextu práce. Aj keď je schopný riadiť technické zariadenia a prevziať všeobecné manažérske povinnosti, nie je kvalifikovaný dozerať na konzervátorský-reštaurátorský postup. Osoba, ktorá má túto úroveň kompetencie, je schopná riadiť jednotlivých technických pracovníkov.
ÚROVEŇ 8
Úroveň 8 predstavuje najvyššiu úroveň vzdelávacej škály, ktorá umožňuje pochopenie celého spektra.
Medzi úrovňami 7 a 8 si môžeme všimnúť významný rozdiel medzi vzdelávaním a analýzou. Vyhodnotenie
predpokladá skúsenosť a schopnosť vyhodnotiť opodstatnenosť a spoľahlivosť samotnej analýzy. Ak sa vezme
do úvahy mapa pre úroveň 7, ktorá sa považuje za vstupnú úroveň pre danú profesiu, konzervátor-reštaurátor
sa stáva skúseným, keďže si zlepšil svoje zručnosti a vedomosti. Na mape to môže byť demonštrované
v jednotlivých políčkach ako kód a farba vyššieho stupňa. Ako sa robí pokrok, viac políčok znázorňuje kompetencie na vyššej úrovni 8. V niektorých prípadoch však úroveň kompetencie môže v skutočnosti klesnúť, ak
oblasti zručností a vedomostí nie sú udržiavané.
Zatiaľ čo vstupná úroveň do profesie reprezentovaná úrovňou 7 je stanovená, rozvoj zručností a vedomostí
po tomto bode je individuálny a závisí od okolností konzervátora-reštaurátora. Preto, aj keď mapa ostáva tá
istá, kódovanie sa bude pre jednotlivých pracovníkov líšiť. Na grafoch 5 a 6 sú uvedené dva príklady: skúsený
realizátor a absolvent PhD.
Zručnosti skúseného realizátora, ktorý si udržal a zlepšil svoju odbornosť zdatnosť na úrovni 8 prostredníctvom procesu neustáleho odborného rastu v rámci svojej špecifickej oblasti (vrátane rozšírenia do iných
oblastí), sú popísané z hľadiska dosiahnutia najvyššej odbornej/meta–kognitívnej úrovne. Je to jasne ilustrované farebným kódovaním na mape (graf 5, str. 134), ktoré demonštruje, ako sa môžu vedomosti a zručnosti
zlepšiť u profesionála po niekoľkých rokoch. Jeho kompetencie v diagnóze problematiky sa zvýšili a stáva sa
expertom vo vykonávaní a vyhodnotení konzervátorských-reštaurátorských postupoch. Taktiež si zlepšil svoje kompetencie v plánovaní, organizovaní a vyhodnotení výsledkov. Musí sa však pripustiť, že realizátor sa
môže ďalej špecializovať, stať sa hlavným odborníkom v konkrétnej oblasti, ale nemusí si zvyšovať svoju odbornosť v iných oblastiach. Tento argument umožňuje, že úroveň vedomostí a zručností v jeho pôvodnej odbornej oblasti sa nemusí nevyhnutne zvyšovať rovnomerne. Niektoré vedomosti a zručnosti tak ostanú na
úrovni 7.
Keď je úroveň 8 dosiahnutá prostredníctvom výskumného PhD. programu, taktiež môže mať vplyv na zúženie oblasti špecializácie. Zatiaľ čo rozsiahle vedomosti ostávajú podobné alebo sa rozširujú v širšej oblasti
pri tej istej kompetencii ako na úrovni 7, úroveň kompetencie vo výskumnej oblasti sa podľa definície výrazne zvýši a tým umožní väčšiu špecializáciu jednotlivca. Táto situácia je prezentovaná v príklade konzervátorareštaurátora realizujúceho výskum (graf 6, str. 135), kde vedomosti a zručnosti v oblasti skúmania a diagnózy
problematiky rastú, zatiaľ čo ďalšie oblasti ostávajú podobné ako na úrovni 7.
Deskriptory pre úroveň 8 EKR
E.C.C.O. navrhuje nasledujúce vysvetlenia pre deskriptory na úrovni 8 (budú odsúhlasené s ENCoRE):
Vedomosti: „Vedomosti na najvyššej úrovni v oblasti práce alebo štúdia a na rozhraní medzi oblasťami.“
(Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie, Európske spoločenstvá, 2008:12)
E.C.C.O. to upresňuje nasledovne:
Vedomosť na najvyššej úrovni konzervovania-reštaurovania a na rozhraní medzi oblasťou konzervovaniareštaurovania a ďalších oblastí.
Zručnosti: „Najrozšírenejšie a mimoriadne špecializované zručnosti a techniky vrátane syntézy a hodnotenia, požadované na riešenie zásadných problémov výskumu a/alebo inovácií a na rozšírenie a
opätovné definovanie existujúcich vedomostí alebo odborných postupov.“ (Európsky kvalifikačný rámec
pre celoživotné vzdelávanie, Európske spoločenstvá, 2008:12)
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Graf 4. Mapa vedomostí a zručností na úrovni 6
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E.C.C.O. to upresňuje nasledovne:
Najrozšírenejšie a mimoriadne špecializované zručnosti a techniky v rámci oblasti konzervovania-reštaurovania, vrátane syntézy a hodnotenia, požadované na riešenie zásadných problémov výskumu a/alebo inovácií a na rozšírenie a opätovné definovanie existujúcich vedomostí alebo odborných postupov.
Kompetencie: „Prejaviť silnú autoritu, inováciu, samostatnosť, vedeckú a odbornú integritu a trvalý záväzok rozvíjať nové myšlienky alebo postupy na najvyššej úrovni kontextu práce alebo štúdia vrátane výskumu.“ (Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie, Európske spoločenstvá, 2008:12)
E.C.C.O. to upresňuje nasledovne:
Prejaviť silnú autoritu, inováciu, samostatnosť, vedeckú a odbornú integritu v rámci oblasti konzervovania-reštaurovania, vrátane trvalého záväzku rozvíjať nové myšlienky alebo postupy na najvyššej úrovni kontextu práce alebo štúdia vrátane výskumu.
Z Á V E R E Č N É P OZ N Á M K Y
Na záver je potrebné uviesť, že kompetencie a vedomosti vyjadrené na úrovni 7 a 8 EKR sú predstavené
len pre špecializáciu konzervátor–reštaurátor, nie pre širšiu oblasť konzervovania-reštaurovania. Pripúšťa sa,
že ľudia, ktorí ukončia vzdelávanie v oblasti konzervovania-reštaurovania na magisterskej úrovni, môžu pokračovať v doktorandskom výskume, ktorý sa špecializuje na samotný výskum v tejto oblasti. Samozrejme závisí to od ich pozície s ohľadom na rámec, či môžu používať titul konzervátor–reštaurátor. Bude sa od nich vyžadovať, aby sa sami vymedzili vo vzťahu k tomuto rámcu.
Pracovná skupina E.C.C.O. vzala na vedomie, že úroveň zručností a vedomostí požadovaných pre pozíciu
konzervátor-reštaurátor sa môže líšiť pre rôzne aspekty ich pozície. Existuje veľa faktorov, ktoré sa kombinujú
pre získanie odbornosti a samozrejme mapy sa môžu osvedčiť ako užitočný nástroj pre konzervátora-reštaurátora, aby sám zhodnotil svoje silné stránky a oblasti, v ktorých by mohol byť ďalší profesionálny rozvoj preňho prínosný. Pracovná skupina však navrhuje, že ide o kombináciu všetkých oblastí zručností vykonávaných
na správnej úrovni, ktoré definujú povahu tejto práce a priznáva jej profesionálny status. Máme pocit, že jasné vyjadrenie týchto kompetencií môže napomôcť pri určení zručností spojených s inými profesiami, keďže
súvisia s profesiou konzervovania-reštaurovania. Dúfame, že pomôžu pri zavádzaní vzdelávacích výstupov
a ďalšej podpore rozvoja vzdelávania v tejto profesii.
ZMENY OPROTI PREDCHÁDZAJÚCEJ ZVEREJNENEJ VERZII (E.C.C.O. GA 2009)
V pôvodom texte tohto dokumentu, ktorý bol odsúhlasený na Valnom zhromaždení v Sofii, bolo vykonaných
niekoľko zmien. Tie odrážajú skôr objasnenie pri prezentácii tejto práce, ako podstatné zmeny v procese samotnom a z neho vyplývajúcich koncepčných máp. Zmeny sú výsledkom ďalšieho vývoja metodológie uplatnenej tak, aby sa zabezpečila logika pri jej používaní a analýza výsledných výstupov, keďže to napĺňa pôvodný
predpoklad alebo mandát. V koncepčných mapách boli vykonané dve zmeny. Prvá odráža zváženie nehmotnosti kultúrneho dedičstva a nachádza sa pri kroku Diagnóza problematiky. (Sofia GA. 09) Druhá zmena mení štruktúru prístupov zaobchádzania, ktoré sa nachádzajú pri kroku Konzervátorske–reštaurátorskej činnosti.
Výber spôsobu zaobchádzania s kultúrnou pamiatkou, ako výsledok či už v priamej alebo nepriamej činnosti vedúcej k preventívnemu konzervovaniu/stabilizácii a reštaurovaniu, sú samostatné typy zásahov stanovených vyhodnocovacou metodológiou, ktorá vyžaduje zhodnotenie po ošetrení (Leuven 09).
Všeobecné deskriptory na úrovni 6 a 8 boli preskúmané na poslednom stretnutí pracovnej skupiny v Barcelone v novembri 2009 a boli navrhnuté rámce pre tieto deskriptory.
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Graf 5. Mapa vedomostí a zručností na úrovni 6 pre skúseného konzervátora-reštaurátora
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Graf 6. Mapa vedomostí a zručností na úrovni 8 pre výskumníka
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Hrvatsko Restauratorsko Društvo (HRD) and Conservation/Restoration in Croatia
Denis Vokić
(Pictures: pages 4 – 7)
Private collecting of antiquities is known in Dalmatia from the 15th ct. Collecting of antique transcripts was
fashionable in the period 15th – 18th ct. Paleographic transcripts, in the most cases, still exist but many of the monuments
did not survive. It is interesting to learn that documentation outlived the monuments. The beginning of organized
investigation and documentation of monuments in Croatia can be traced back in 1682. The Government of Dubrovnik
Republic named the first supervisors for the archeological excavations in Cavtat in 1682.
In the Split region the first supervisor for the monuments was named in 1804. Split had 5 supervisors for the
monuments before 1850.
From documents we know that only paintings were restored and that some altars were overpainted before 19th ct.
For restorations – artists were hired. In Dubrovnik, Andrija Pignatelli Lopuzic and his son Luka were restorers and
decorative painters in the second half of the 18th ct and in the beginning of the 19th ct.
Organized registration and conservation of historic and artistic monuments in all parts of the Croatia started by the
decision of the Croatian Parliament in October 25, 1847. The political aim of the decision was collecting some diplomatic
codex to show the Croatian municipal rights to Vienna and to Budapest. Ivan Kukuljevic Sakcinski was named to
organize that work. He organized a network of collaborators and correspondents under the name Drustvo za
jugoslavensku poviesnicu. They preserved and collected monuments as well as they published them. Also, they published
guidelines how to care for historic and artistic monuments. Three of the Archives were published before Vienna’s so–called
Central Commission for the Protection of Monuments started to work in 1855. The Central Commission later established
supervisors for the monuments all over Croatia. In next years Central Commission became well organized. Conservation
and restoration work was published in Jahrbuch and Mittheilungen every year till 1917. Reports have cultural and
art–historian value. That documentation was not written by restorers but we might find some technical data too.
In that years when Croatia was part of Habsburgs monarchy the most valuable paintings were restored in Vienna and
the most valuable monuments were restored under the supervision from Central–Commission. Some people disliked
restorations done by Central Commission especially among Dubrovnik nobility. But, not all of the paintings where
restored in Vienna, Croatian restorers worked, too. One of them, Ferdo Goglia, started his own consistent documentation
in 1916. His documentation was based on consistent written records but Goglia used photography and diagrams
whenever he considered them as necessary illustration tools. By the end of his working life, i.e. 1941, Goglia treated and
documented 1792 paintings.
In 1942. Goglia's successor Zvonimir Wyroubal continued with the consistent maintenance of conservation–
restoration documentation. While Goglia wrote his documentation in 5 notebooks, Wyroubal used typewriter for writing
his documentation. In 1942. he organized archive of restoration documentation files and archive of documentation
photographs. He used color photography documentation in the period 1942 – 1944. Wyroubal’s workshop later changed
its name a few times but the continuity of restorers, equipment and documentation remained. That workshop merged
with another one to form Hrvatski Restauratorski Zavod (Croatian Conservation-Restoration Institute) in 1998. That is
to say that Croatian Conservation–Restoration Institute has more than 9 decades of unbroken continuity of technical
restoration documentation. Such long continuity is not something usual since restorers technical documentation was
sporadic before 1930s.
Hrvatsko restauratorsko društvo (HRD or Association of Croatian conservators-restorers) is a non–governmental
association founded in March 26, 1994. The Association tried to develop its Ethical Code. Instead of making some
Croatian–Swiss–American etc. amalgam Code – it decided to adopt E.C.C.O.’s Professional Guidelines and Code of Ethics
without any change. That is to say that right from its beginning HRD has been looking for the guidelines from E.C.C.O.
However, in some activities HRD was faster than E.C.C.O. Jan. 24, 1995 HRD representatives visited the Ministry of
Culture to propose establishing „work permits or licenses“ in conservation–restoration. The Ministry accepted idea and
method and established a licensing procedure without HRD. It resulted in a strange situation where conservators–
restorers employed in the Croatian Conservation–Restoration Institute could not be licensed.
HRD published Definitions of Basic Professional Terms. The work on thesaurus is going on in collaboration with the
University of Dubrovnik. In recent years our association published three more books. The first was a polemic about the
conservation of Dalmatian architecture, town planning and identity. Many distant architects and artists from all over the
former Yugoslavia took part in that dispute. The second book was about preventive conservation. The third was about the
history of conservation–restoration, ethical guidelines and methodology. With the kind permit of the E.C.C.O. we
translated E.C.C.O. Guidelines in that book, too.
It has to be said that before its independence in 1991, Croatia had no school for conservators-restorers. Today there
are three at Zagreb, Split and Dubrovnik Universities.
Besides HRD, there are another three associations of conservators–restorers: restorers section at the Association of
Artists (ULUPUH) and the restorers’ section at the Association of Museum Workers (HRMUD). Recently, another
association was established: International Institute for Conservation – Croatian Group. Many conservators-restorers are
members of two or more associations as well, but they share some specific goals in their sections.
In the end, let me point out that Croatia is very rich in cultural heritage especially if we know that it has very small
population of less than 4.5 million people.
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Restoration of Madonna and Child from the church of Saint Ladislaus in Lutila
Akad. soch. Ján Gazdik – Mgr. art. Juraj Gazdík
Translated by Janka Jurečková
(Pictures: pages 8 – 19)
Basic entries:
Madonna and child
end of the 15th century
workshop of Master from
Hronský Beňadik
Type of monument:
movable
Material:
linden wood
Method:
polychrome and gold-plated
woodcut
Dimensions:
130 x 39 x 25 cm
Place:
Church of Saint Ladislaus
Title:
Dated:
Author:

Community:
District:
Owner:
Restored by:
Collaboration:
Methodologist:

Lutila
Žiar nad Hronom
Roman Catholic Church
Lutila Parish
Ján Gazdík, Juraj Gazdík
Jana Želinská
Daniela Cebecauerová
KPÚ (RMB; Regional Monuments
Board) Banská Bystrica,
Mgr. Peter Kajba

The work Madonna and child from Lutila was restored as the master thesis in the Studio of restoration of wooden
polychrome statue at the AFAD (Academy of Fine Arts and Design), Department of restoration. The restoration was
realized by Master of Arts Juraj Gazdík in the year 2007/2008, under the leadership of Academic Sculptor Ján Gazdík. Eng.
Jana Želinská, Eng. Daniela Cebecauerová and the methodologist of the Regional Monuments Board in Banská Bystrica,
Peter Kajba, were collaborating on the restoration research.
Madonna and child is a movable cultural monument created by the method of polychrome and gold–plated woodcut.
The work is dated to the end of the 15th century. Author of the work is supposedly the gothic sculptor from the region
of Central Slovakia, known as Master of the main altar of Hronský Beňadik. The statue comes from the gothic Church of
Saint Ladislaus in Lutila, near Žiar nad Hronom.
The statue of Madonna and child was originally a part of the gothic altar architecture in the interior of the Church of
Saint Ladislaus from 1498–1491 in Lutila. But this altar architecture was not preserved. Probably it had fallen victim to the
numerous fires that had happened in the course of history of the community, so the statue became a separate sculptural
work in the Church of Saint Ladislaus. In the Register of monuments in Slovakia, the statue is classified to the domain of
woodcraft works of Central Slovakian mining towns and attributed as close to the statues of the Marian altar in Hronský
Beňadik. The statue of Madonna and child from Lutila has some characteristic hallmarks of Master of Hronský Beňadik’s
production – sharp lines of drapery, plastically cut face and the same character of hair carving as the Madonna with child
Jesus from the vicinity of Hronský Beňadik has it. So this work is either the production of Master of Hronský Beňadik’s
workshop, or it is his own work.
Condition before restoration
The statue of Madonna and child is originally carved out of several pieces of linden wood, put together with glue and
forged nails. The work’s condition before restoration, in spite of the first impression, was considerably wrecked. The
original wood mass of the work was so markedly devastated by wood–destroying insects that its material substance was
endangered and only the compact layer of polychromy of different cultural coats and the secondary parts of wood mass
were helping its stability. That is, the statue bore several secondary parts of wood mass – the crown on the head of
Madonna, the pedestal including Madonna’s shoe and the panel from the back side of the work. All the secondary
interventions were signed and dated 1935, so the general look of the work before restoration was the secondary modification from the first half of the 20th century as well. These secondary interventions were broadly destructive primarily
to the original wood mass, which was sawed off in the area of Madonna’s head and the pedestal and the whole work was
planed from the back side. So the original pedestal with Madonna’s shoe, Madonna’s crown with part of her forehead and
hair and part of the statue’s back side were absenting, thus the primary material substance of the work was only in
fragmentary condition. In spite of these destructive secondary interventions to the mass of the work, it was the secondary
panel from the back side which served as a stabilisation for the woodworm damaged and weakened wood mass of the
original.
Restoration research
The research was made on the work with X–rays, which proved the secondary parts in the work and found out that
these are fastened to the original by means of 6 to 8 cm long modern nails. Next, it was found out that the child’s mantelet
is a secondary pasted up drapery, so the child’s figure was originally naked. The pictures proved a full–surface strong
destruction of the wood mass as a consequence of woodworm attack. For the issue of the work’s polychromy, the X–rays
proved the biggest extent of primary polychromy in the middle part of the statue and found out that the lower part of the
statue is almost without primary modification, with broad secondary putties and only with small fragments of the original
layers of polychromy.
Chemical and technological research of samples of the work’s polychromy proved the primary gothic modification,
preserved in partially fragmental condition, and eleven local and full–surface secondary modifications on it. Priming coat
is the ochre–white layered chalk coat of floated whiting. This coat is present in the taken samples from the incarnates,
Madonna’s cloak, Madonna’s tunic, Madonna’s hair and is absenting at the pedestal, the sleeve and the lower part of
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Madonna’s tunic. Madonna’s cloak, on this coat, is primary gold–plated by the method of poliment gilding on dark–red
bolus. On that primary gilding followed several secondary colour modifications and putties of mostly oil character,
containing modern synthetic pigments. The reverse of Madonna’s cloak is, on the chalk coat, primarily modified with blue
tempera containing azurite and malachite. This blue coat is underlaid with the charnel black, which was the custom in
the typical gothic construction. On the incarnates, on the primary chalk coat was found the primary white up to pale pink
coat of tempera, containing the lead carbonate and the cinnabar grains. After that follows the secondary pink up to ochre
coat from the period of baroque and five another flesh colour oil coats containing modern synthetic pigments.
On Madonna’s sleeve, which is part of the tunic, the primary modification was not found, only the secondary white
chalk priming coat with red tempera coat with dark–red scumble and five another oil coats on it.
On the statue, 14 probes were made and documented. The sounding research proved partial preservation of the
primary gothic modification of the work’s polychromy (circa 50%), mainly in the middle and the upper part of the statue.
The lower part of the statue, due to the broad destruction of wood mass, was without original polychromy. Primary
modification of the cloak is the gilding on the poliment. The reverse side of the cloak is in primary blue tempera
modification (azurite, malachite), but the primary modification is not preserved on the tunic. The primary modification
of incarnates is white up to pale pink tempera paint. On this coat was the secondary pink up to ochre baroque
modification with oily tempera. On the primary polychromy, on the whole surface of the work except incarnates, was the
secondary ochre balancing putty which served as a primer for other colour modifications. It allowed an easier orientation
in search of the primary colour coat of the polychromy and facilitated the removal of secondary modifications as well. On
this balancing putty followed 6 up to 8 oil colour coats and local primers which can be attributed to the period of the
19th–20th century. On the lower part of Madonna’s tunic and cloak, the original modification is not preserved. In this
area, on the damaged wooden base, was the gypsum coat 1–20 mm thick which substituted the damaged and lacking wood mass. The chalk coat followed, overlaid by the last oil modification which was presented on the whole surface of the
work. On the shoe, under the gypsum mass were found small fragments of the primary brown tempera coat on the rest
of the chalk priming coat. Probes on the incarnates found out almost full-surface preservation of the primary gothic chalk
priming coat with partially preserved primary white up to pink tempera coat on it. The baroque modification followed
with pink up to ochre paint with oily tempera, relatively well preserved. On this baroque modification of incarnates, the
linen drapery is pasted up to the figure of the child, with new chalk priming and four following colour oil modifications.
Considering the results of the complex restoration research, several alternatives of the Proposal to the work’s
restoration were suggested and one of them was chosen on the basis of the agreement between the methodologist of KPU
in Banská Bystrica, the owner of the monument and the restorers. The selection of the methodology and the technology
of the restoration had been made with respect especially to the findings of the restoration research, to the function of the
monument which had to remain sacral object in the Church of Saint Ladislaus, and to the attempt to preserve and present
it to the next generations the longest possible as well. The possible alternatives of the restoration were:
1. Conservation, 2. Conservation with analytic partial presentation of the original, 3. Museum restoration, 4. Restoration
with partial reconstruction, 5. Museum restoration and analogical reconstruction on the copy of the work.
After the agreement between the involved members, the museum access to the work with making the copy or the
apograph of the work was chosen as the most convenient way of restoration. It would count in with the removal of
inconvenient and non–valuable secondary coats of polychromy to the primary coat and the creation of the work’s copy
where would be realized the shape reconstructions of lacking mass and the polychromy reconstructions. By the decree
to the Proposal to the work’s restoration, the secondary coats of the polychromy had to be removed continuously in
individual coats, so that it would be possible to consider its value and its potential presentation in the work.
Course of restoration
Restoration of the work was started by fastening the polychromy of the work loosened from the wooden base. But,
considering the full-surface broad destruction of the wood mass of the work by the wood-destroying insects, it was not
possible to fasten the loose polychromy to this broadly damaged wooden base. To prevent the loss of loose polychromy,
the acute places were pasted up with Japanese paper. In these places was the wood mass locally petrified with 20%
solution of Paraloid in Toluene and, after its solidification, the fastening of the loose polychromy with 7% solution of
gelatine in water could be realized. On some acute places, the polychromy was pyramidally crackled and fallen under the
original level of the wood mass. In these areas was the polychromy transferred by means of pasting up with Japanese
paper. The polychromy was removed from the work, the wood mass under the removed polychromy was locally petrified
and, after its solidification, the polychromy was embedded again by means of pasting up with wood putty. On the work
was realized the half removal of the secondary repaints and putties to the primary colour modification of the work. In the
area of incarnates, the secondary coats of polychromy were removed progressively and the single cultural coats were
documented photographically. Considering the extent of preservation of the primary coat of incarnates, which was
considerably.bigger than the expectations resulting from the sounding system, all the secondary coats were removed up
to the original. In the area of Madonna’s tunic, by removing all the secondary coats, the fragments of the primary chalk
primer were found under the secondary coat of chalk. As the extent of preservation of the primary polychromy of the work
in the area of cloak and incarnates was relatively broad, it can be supposed with certitude that the fragmentary condition
of Madonna’s tunic was caused by its removal in the period of realisation of the secondary modification of the work in
the18th century approximately. Considering the nature of that secondary colour modification of the tunic (pure red lead
tempera) and considering its local use, it cannot be supposed that this secondary modification was made with the attempt
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to respect the original technological solution of the tunic, what was confirmed by the research of the primers and the
colour coat, made at the chemical and technological department of the Regional Monuments Board in Bratislava. For that
reason, and because of the attempt to present the work in its primary appearance, this colour modification of the tunic
was removed as well to the fragments of primary chalk. After the general removal of secondary repaints and putties of the
polychromy and the putties of the wood mass by means of organics solvents and mechanically, the work was in its
primary, partially fragmental gothic appearance. After removing the secondary repaints and putties, it came to the
removal of secondary parts of the wood mass of the pedestal, the part of Madonna’s headscarf, the panel from the back
side, the crown. The biggest problem was to remove the panel from the back side of the work. In order not to damage the
fragile wood mass of the original, the secondary part has been removed little by little, by the gradual cutting away and
planning. After removing the secondary parts, the wood mass was petrified by immersing in 25% solution of Solacryl in
Toluene for 48 hours. After the petrification of the work, the partial puttying of the wood mass decreases could be started.
The wood putty on acrylic base was used (Pufas Holz-kitt), its colour scheme was adapted with the help of pigments to
the colour scheme of the wood mass of the original. After that started the partial puttying of lacking chalk primer of the
polychromy of the work with putty (stococryl). These supplements were treated in colour by the imitative dashed
retouching on the contour and the stippled retouching in aquarelle method, according to the character of the work.
The statue was put on to a new pedestal (material maple wood) of cuboidal shape by means of wooden sticks. This pedestal, by its material and shape style fully admits that it is the new complement, it is not trying to be an integrate part of
the statue and it does not compete with the original. It substitutes the static function of the original non-preserved pedestal
of the statue and it prevents further possible degradation of the lower part of the statue, relating to its manipulation.
Second phase of restoration
Second phase of the restoration is connected straight to the first phase of the work’s restoration. Demand of the
second phase of the work’s restoration is the consequence of new findings during the restoration of the work in the first
phase. Above all, the extent of preservation of the original work’s polychromy, in which was the work presented after the
reconstruction, was considerably broader than the initial expectations resulting from the restoration research. Equally,
the need of work’s presentation in living sacral object headed towards the need of further restoration interventions to
the work in terms of replenishing some of the shape solutions. Considering these findings, a new decree of the Regional
Monuments Board has been issued concerning the statue of Madonna and child. It left the original conception of making
the copy of the work with reconstruction of its lacking parts and lacking polychromy. It was decided to carry out the
project of the reconstructions straight on the original; these reconstructions will come out of the accessible analogies and
will connect to the original shape solutions. The reconstruction was modelled in Plasticine on the basis of analogy (the
Madonna from Bánovce nad Bebravou from the last third of the 15th century, the workshop of Master of Hronský Beňadik). That is the only known Madonna from Master’s workshop which has been preserved with the crown. Width of the
crown, profile thickness of the horizontal belt, angle of fixation on Madonna’s forehead and height of lacking part of
Madonna’s forehead could be exactly determined on the basis of the imprints preserved on the original. The last solution
of the reconstruction is resulting from this analogy. The modelled reconstruction of Madonna’s crown with a part of her
hair was put in form and moulded in epoxy resin with wood fillings and pigment filler. This technological solution of the
reconstruction allowed the exact planting of the reconstruction to the original without the need of direct agglutination
to the original. The crown with hair is partially wedged to the original so the reconstruction is truly detachable without
intervention to the work’s mass. This technical solution offers also the potential possibility of presentation of the
preserved original without the secondary complements.
Upper part of the work was optically and compositionally closed by this reconstruction, it ceased to act fragmentally
and the work’s presentation in sacral room became acceptable from the point of view of liturgical demands as well.
Reconstructions of other lacking parts of the work, especially the pedestal with lower part of robe drapery and the back
side of the work, were out of question, particularly because of the fact that this broad reconstruction of the mass would
be considerably innovative, without any grounds or jumping–off points on the original by means of which would be
possible to realise the reconstruction close to the original shape solution.
Reconstruction of the polychromy of Madonna’s crown was realized by the gilding on poliment with colour
reconstruction of part of the forehead and hair incarnate. In the area of Madonna’s tunic was applied an indicative
reconstruction with red scumble as a typical presumed colour modification figuring on related analogies, or the silvering
with red scumble. But its realization is technologically different, without silvering, only the hint of red scumble on white
ground. This solution was chosen on the basis of demands of the methodology which has been demanding to apply the
colour expression, even if only presumed, in the place of the preserved grey colour scheme of primary chalk priming
coat, certainly not corresponding with the original colour solution.
Further reconstructions of the work’s polychromy, above all Madonna’s cloak and tunic in lower part of the statue, were not accepted because they would be conditioned by broad reconstruction of the wood mass which was excluded in
the restoration process already. But the colour scheme of the original wood mass in lower part of the work is quite related to the character of preserved and presented primary gilding of Madonna’s cloak, so this absence of primary polychromy of the work’s lower part is not striking so much that it would be inevitable to realize this broad restoration in
mass and in polychromy. The work after restoration was put on the console situated in the aisle of the Church of Saint Ladislaus in Lutila. Applied methodology of restoration had satisfied the demand of the work’s presentation in sacral room
and equally had accepted the decreases of work’s mass and the decreases of polychromy without the need of broad reconstructions and complements that would radically intervene to the original of the work.
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Diversity of Technological Methods on the Easel Painting
(Warsaw, Prague, Florence, Brussels)
ArtD. Petra Hoffstädterová Dostálová
Tr a n s l a t e d by B r o n i s l a v a B i k i ć
(Pictures: pages 20–27)
During my master and doctoral studies at the AFAD (Academy of Fine Arts and Design) in Bratislava – Department of
restoration, Studio of restoration of the easel paintings and table paintings, under the leadership of Reader Vladimír Plekanec, I had the possibility to participate on the academic stays in the abroad: in Warsaw, Prague, Florence and Brussels.
In this contribution, I would like to acquaint you with my view on the selected restoration methods and approaches
which were oriented especially to the easel painting on the canvas and another medium.
In the year 2000/2001, I absolved the semestrial academic stay in Warsaw at Akademia Sztuk Pięknych, Department
of painting restoration, under the leadership of Prof. M. Lubryczynska and Prof. I. Szmelter, where I realised the
restoration of the “Portrait predella with epitaph of the Scholtz family,” an oil painting on copper sheet from the second
half of the 17th century. The work with the dimensions 24.4 cm x 52.5 cm and the thickness of 0.3 mm from unknown
Silesian author comes from the National Museum in Wroclaw. From the back side, the copper medium was considerably
attacked by corrosion which went through the priming coat up to the painting. Deformation of the medium was caused
by the corrugation of the sheet in the central part in the vertical direction. The priming coat of 0.04 mm is the oil green–grey coat on the basis of lead carbonate. The original colour layer has the style of modelling which is typical for
the Silesian art of the 17th century in Poland (the sensitive, scumble painting expression is gently layered in the details,
so that it creates the low pastes with more precise depiction of the face, clothing and jewellery, portrayed with marked
painter’s handwriting). The colour coat of oil character was here and there disrupted on the whole surface due to the
corrosion; the corrosion formed tiny blisters on some places, which caused the pyramidal raising and falling of the paint
with the priming coat from the medium. The full–surface local putties and repaints from previous restoration
interventions could be seen, the red background was repainted nearly on the whole surface. The key task was to prevent
further corrosion of the copper sheet, especially on the painting side, in order to avoid the decrease of the colour coat
and further degradation of the work. The method and the technology of the restoration was determined on the basis of
the results of restoration research, consisting of the visual, sounding and physical and chemical research using the UV
luminescence, IR reflectography and stratigraphy of the colour coats.
The falling colour coat and priming coat were fixed by means of 10% Paraloid B67 (in Toluene and White Spirit). To
remove the repaints were used the organic solvents: Isooctane : Isopropanol (1:1), Isooctane : Ethyl Alcohol (1:1), Ethyl
Alcohol: Toluene (1:1), Acetone: Toluene (1:1), Contrad 2000: H2O (1:3), DMF: Toluene (1:1), H2O: Ammonia (3:1), Dowanol, neutralisation: White spirit. Then the mechanic removal of the wax putties with the scalpel followed. The colour
coat was secured by pasting up with 2 layers of Japanese paper with the help of solution Lascaux 371 in White spirit (1:2).
On the places where the Japanese paper was not pasted well to the medium, the colour coat was locally fastened by means
of self–heating spatula, with the temperature of 80 – 100°C. Inequalities of the corrugated sheet medium were smoothed
several days in bookbinding press and by means of plastic hammer and wood boards from the reverse and the inverse side
as well. The corrosion from the back side of the medium was removed by immerging in 10% solution of warm H2O (50°C)
+ Versenian Disodium (C10H14O8N2Na2.2H2O). The solution was several times reheated in warm bath because it is
efficient only if warm. After removing the corrosion, the metallic plate was rinsed under running water and dried. Later,
the Japanese paper, which served as a protection of the colour coat from the direct contact with the strong solution of
10% Versenian Disodium and as a protection during the smoothening of the metallic plate, was removed (with the help
of White spirit and Toluene). The corrosion from the colour coat was removed with 2% solution of H2O (50°C) +
Versenian Disodium. After the treatment, the colour coat was deinsulated by the means of dilute dammar varnish paint
(1:6). The fallen parts of the painting were degreased with Acetone and ox bile. Lacking parts of the priming coat and the
colour coat were puttied with oil and chalk putty in the basis of lead carbonate. The putties were lapped to the plane with
the painting coat. The painting was insulated by restoration varnish Talens. The back side of the medium was insulated
with the paint of 10% solution of microcrystalline wax Cosmoloid dissolved in White spirit. The colour coat was
redintegrated with aquarelle paints to the non–distractive unit with the imitative retouching and insulated with dammar
varnish (1:6). At the end, the colour coat was redintegrated with oil–resin paints Maimeri in varnish and varnished with
final spray varnish Schmincke.
In the year 2003/2004, during the 3rd grade of my doctoral studies, I absolved the semestrial academic stay at the
Akademie výtvarných umění v Prahe (Academy of fine arts and design) in the Ateliér restaurování uměleckých díl
malířských a dřevěných polychromovaných plastik (Studio of painting restoration and restoration of wooden
polychrome sculptures), School of Prof. Karel Stretti and in the National Gallery in Prague, the Fair Palace – Collection of
modern and contemporary art.
At the school, I was entrusted with the signature survey (in IR reflectography and UV luminescence) and with the
restoration treatment of the oil painting on cardboard: “Landscape with river and bridge” from unknown painter of 20th
century. The oil paint with dimensions 34 x 49 cm is painted on black cardboard with the thickness of 0.5 cm, with very
thin layer of white priming coat. Muddy varnish coat was covered in surface filth and it was changing the general colour
scheme of the painting. On the surface of the painting, a coat of ochre colour was applied irregularly, precluding the
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legibility of signature in the left lower corner. The signature could not be identified more precisely, neither by the means
of the IR reflectography nor the UV luminescence. The painting’s handwriting has the character of combined painting
with paintbrush and spatula. In the left lower part of the painting was a hole in the medium, which has originated probably after the gunfire (from the slug). On this place, the reverse side of the medium was damaged as well, where the slug
was caught. The two probes were realised on the painting. In the test of solubility of the surface filth and varnish coat,
the most suitable combination proved itself: Isooctane : Isopropanol: White spirit (1:1:2). The flyspecks were removed
with distilled H2O. Then the painting was revarnished with diluted dammar varnish (1:6). Before puttying, the hole in the
left lower part of the painting was penetrated from the both sides with Turpentine and diluted Lascaux Hydro–Grund
with distilled H2O in the proportion 1:2, deinsulated with foil Melinex and weighted down for 24 hours. The puttying was
made first from the back side of the painting with acrylic putty, and then from the front side. After its application, the
putty was leveled to the level with the painting, deinsulated with foil Melinex and weighted down. The puttied places
were locally revarnished with diluted dammar varnish (1:6) and the imitative retouching was made with aquarelle paints
Maimeri and, in the final phase, also the retouching with restoration paints in varnish Charbonnel. The painting was
varnished with finishing dammar varnish (1:3) with admixture of 25% whitened beeswax.
In the framework of my stay in the National Gallery in Prague (the Fair Palace – Collection of modern and
contemporary art), I had the possibility to restore a painting from their property, the oil painting on canvas from the 19th
century: “Portrait of a man” with dimensions 75 x 59 cm. The author of the painting is Antonín Fila. The painting is dated
on the reverse side of the canvas: 10. 9. 1858. The painting is built in scumble way, the soft pastose painting can be found
only in the details. On the painting can be seen the authorial modifications, so called Pentiments. The canvas was
perforated, loosened, attached weakly to the underframe and ruptured in the right upper part with a rectangular crack
of dimensions 11 x 7.5 cm. Mechanical damages on the painting showed itself in the form of scratches and local secondary
modifications, which had originated probably in consequence of bumps. On these places was found the decrease of
colour coat and priming coat. Muddy varnish coat was covered in surface filth, flyspecks and thus changed the general
colour scheme of the painting. Back side of the painting was polluted with sediments of dust and filth. The painting was
not restored by now, probably since the period of its origin in 1858, what was testified by the UV luminescence research
which had not identified any of secondary interventions on the colour coat of the painting. Neither the sounding
research nor the stratigraphy of the colour coat had proved presence of retouchings and repaints. The canvas isolation
(glue or gelatine) includes proteins. The priming coat is multilayer, united with oil. The histochemical analysis with
Fuchsine S proved presence of proteins in the first layer of the priming coat.
After completing the visual research of the painting and preliminary photodocumentation, the samples for
stratigraphic laboratory research and chemical analysis were taken. The visibly falling places of the colour coat and the
priming coat were locally secured with the gelatine solution, especially in the area of the crack, damages and
corrugations. The loose pain on the edges of the painting was fastened with wax–resin mixture and pressed with warm
and cold iron through the foil Melinex (Hostaphan). Sounding of solubility of the varnish coat was realized on three
places. As the most suitable organic solvents proved itself: Ethyl Alcohol (spirit): White spirit (50:50). The painting was
taken down from the underframe, placed on flat surface, turned paint–down to the table and the filth and dust from the
back side were removed mechanically. Bent edges of the painting were impregnated with Turpentine and covered in foil
Melinex to soften and straighten the edges. Surrounding of the crack, damages and corrugations of the canvas were softly
moistened with H2O with the help of sponge. Then was the painting covered in wrapping paper and weighted down with
flat board and heavy weight for 24 hours. The crack and damages of the canvas in the right upper part of the painting was
secured with patch made of ripped Mikelanta (modelling paper) in form of the crack and the patch was waxed to the
canvas from the top by means of self–heating spatula. The procedure was repeated one more time by waxing smaller
pieces of ripped Mikelanta. The four strips of canvas were frayed and the edges of the painting were coated with glue
Lascaux acrylkleber 498–20X for so called “Strip lining”. The glue was laid on in three layers with pauses and during the
laying on, the canvas strips were stretched. The glue was covered in foil Melinex and weighted down for 24 hours. It was
attacked with Toluene repaint with paintbrush. The canvas strips were put on the coated edges of the painting and
through foil Melinex, they were ironed with warm iron and re–ironed with cold iron. The painting was weighted down
and then stretched out on the auxiliary blind frame the next day. Reduction of darkened varnish was realized by means
of organic solvents Ethyl Alcohol : White spirit (50:50). The flyspecks were removed with distilled H2O. The painting was
revarnished with diluted dammar varnish (1:6) in Turpentine with admixture of whitened beeswax dissolved in White
spirit. Defects on the surface of the painting were puttied with emulsion putty and then neatened. The imitative
retouching was realized with aquarelle paints Van Gogh and acrylic paints Lefranc & Bourgeois. The final phase of
retouching was realized with drained oil paints in varnish Goya. In the end, the painting was varnished with acrylic
restoration spray varnish Lukas.
The second semester in the year 2003/2004, I absolved the academic stay in Italy at the Instituto per l’Arte e il
Restauro in Florence, Department of painting restoration, under the leadership of Prof. G. Forcucci.
The subject of restoration was the oil painting on canvas: “Saint Anthony of Padua” from 17th century. The painting
with dimensions 59.5 x 43 cm from unknown author come from Florence. The oil painting was bent vertically in half and
along the painting in the middle was 12 cm long crack in the canvas. Two big holes of diameter 6 cm crossed the cloak of
Saint Anthony in the lower part of the painting. The priming coat formed thick layer with the paint, considerably dry and
incompact with the painting medium. Because the paint with the priming coat was dried–up and crumbly, on the whole
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surface of the painting was local decrease of the colour coat and priming coat, especially in the lower part of the painting,
in the area of Saint Anthony’s feet, where was a horizontal crack in the canvas 10 cm long. The painting surface was torn
up so the red bolus base was bleeding on many places. On the painting were performed optical methods of research:
observation of the work in dispersed daylight and side penetrative lighting, research in UV luminescence, chemical and
physical methods and sounding research. By comparison of results of all the researches was found out that under the
thick layer of yellowish varnish were local repaints following contour on the painting. As the most essential showed up
the necessity to strengthen the original canvas with the priming coat and paint coat by the doubling and thus prevent
another crumbling and decrease of colour coat with priming coat. After local fixing of loose parts of the paint with
priming coat to the medium with 5% solution of rabbit skin glue was realized the insertion of a new canvas to the cracks,
with the help of polyamide and microsolder. The full–surface pasting up was made with Japanese paper and 2% solution
of gelatine. The painting’s medium was removed from filth from the back side. The new supporting canvas was stretched
on the auxiliary underframe and impregnated with 8% solution of gelatine. After drying out, the doubling glue Pasta
Fiorentina (colletta) was applied to both of canvas. Then they were ironed with hot iron while the new canvas was
stretched on the auxiliary underframe and the painting was pressed to it. Temperature of ironing was 45°C. The painting
was stretched on new bevelled underframe. Removal of filth, varnish and repaints was realized with the paintbrush
following contour, chemicals were applied in whitened beeswax and neutralized with cotton tampon soaked in White
spirit. Used chemicals were: Mixture a): 2/3 Ethyl Acetate (C4H8O2) +1/3 Dimethyl Sulfoxide (DMSO) (C2H6OS) and
Mixture b): 1/8 Ammonia + Isopropyl Alcohol. Mixture a) proved itself to be more suitable for further cleansing of the
painting. The chemicals were mixed and added into whitened beeswax. Tests were made concerning the period of action
of the chemicals. Neutralisation of the chemicals was made with White spirit. Flyspecks were removed mechanically with
scalpel during chemical cleansing. Cleansing of the painting was realized in vertical position on the easel. After cleansing
the painting, it came to the puttying without gelatine backing. Before the puttying, it was important to degrease the
places with ox bile and to trim the overlapping canvas. The standard chalk putty was used, applied with paintbrush. It
was applied warm, in liquid state and heated in water bath. After levelling the putty with razor and scalpel, the structure
of the original priming coat was imitated on the surface of the putty. The penetrative side lightning was very important
during the puttying. Consecutively was on the white putty applied imitation of the red bolus tone with tempera. On this
surface, the structure of the original priming coat was imitated as well. On the bolus tone was applied local colour tone,
again with tempera. The colour scheme of local tone was always controlled with tampon soaked in White spirit. Only the
places with pale surrounding were backed. The bolus priming coat with dark surrounding was kept without local backing
with tone. Surrounding of the putties was cleansed with cotton tampon soaked in H2O. After the backing, the painting
was varnished with dammar varnish twice, day after day. Two coats of varnish were necessary. One varnish coat protects
the tempera backing and second coat is the priming coat to the retouching with paints in varnish. The varnish was
applied in gyratory manner and rubbed in to the painting. After the varnish dried out, I acceded to the retouching with
paints in varnish. Minor decreases of paint were completed with imitative retouching and larger lacking surfaces with
trateggio. After one month, when the paints were dry enough, the painting was varnished again with dammar varnish.
In the 2008, I absolved the 4 months long postgraduate scholarship academic stay at the Institut Royal du Patrimoine
Artistique IRPA–KIK in Brussels, in Laboratoires Cellule Technique picturale, under the leadership of Eng. Jana Sanyová,
PhD. There I realised the empirical basic and applied technological research of coats and materials concerning concrete
paintings, the oil paintings on canvas from the 19th century. Samples for the micro–sections were embedded in resin
Spofacryl, worked with the abrasive machine Struers LaboPol–2 and observed with optical microscope Zeiss Axioplan
(magnification 1000x), in polarised and UV light. All the sample sections were observed with the microscope and
photographed in identical light conditions and conditions of magnification. I was dealing rather with the external
structure of coats and materials of which are the painting consisted. The exact analysis of the coats would be the research
subject for the chemist. I was participating on the preparation and the research of multilayer matrix with different bonds.
I was familiarized with other analytic methods of research as well, which are commonly used in the laboratories IRPA–KIK.
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Studying the Artistic Process: Kupelwieser’s Fresco Series “History of Austria”
S i g r i d E y b – G re e e n , Au s t r i a
(Pictures: pages 28–34)

My presentation will focus on a series of frescoes from 1848 by Leopold Kupelwieser at the Lower
Austrian Government Building in Vienna. I will reconstruct the artistic process from concept to finished
fresco and will discuss the materials he used, putting them in context of production engineering in the mid–
19hundreds.
Let me first give you some very short biographical information on the artist.
Leopold Kupelwieser was born 1796 and was accepted at the Academy of Fine Arts in Vienna at the age
of 12. 1823/24 he travelled Italy and lived for some time in Rome where he first became acquainted with the
Nazarenes, a group of young German artists who lived in a monastery and collaborated on frescoes, re–creating the nature of the medieval artist's workshop. Two fresco series were completed in Rome, one of
them being the Casino Massimo (1817 – 29) which Kupelwieser had the opportunity to visit during its
creation. I only mention this because Kupelwieser was very much influenced by the Nazarene’s ideas and
ideals, especially regarding the importance they ascribed to cartoons and their re– discovery of fresco painting. I will come back to this later.
Back to Vienna, Kupelwieser became an artist renowned for his portraits and his religious paintings, and
was credited for re–introducing fresco painting to Austria.
The series of frescoes located at the Lower Austrian Government Building was his third commissioned
monumental fresco; by that time, in 1847, Kupelwieser had been appointed professor at the Academy of Fine
Arts.
The creative process is, in the case of this series of frescoes, very well documented from early on,
including the phase of initial thinking process in the form of notes that the artist scribbled down to convey
the general idea of the fresco cycle and to outline each of the 15 historical subjects to be depicted. This so–
called “program” was re– written 3 times and demonstrates how subjects were re– arranged or exchanged for
other, seemingly more appropriate historical scenes which were apparently suggested by the planning
commission.
Once the subject for each of the 23 paintings was decided upon, Kupelwieser prepared his work with a
number of sketches and studies, all together over a hundred charcoal and pencil drawings and watercolour
paintings.
For these, he preferred fine drawing paper; many of the sheets being watermarked C. J. HONIG and
WHATMAN. Both Honig and Whatman papers were – “deliberately manufactured in Austria in order to render the Country independent of the seemingly indispensable foreign types and qualities” (Peter Bower)
Sketch: used a painting by a contemporary of Ferdinand I Bocksberger
Notes on the colours of the original painting
This picture shows a study on a sheet of paper which is made up of four small scraps of paper mounted
together. Good quality drawing paper cost about 188 Gulden per Rieß in the 1840ies, (one Rieß being
comprised of 480 sheets) – for comparison: as professor at the Academy, Kupelwieser was compensated with
an apartment and 17 Gulden per week. For his frescoes, he received between 300 and 900 Gulden.
Often, the artist also used both sides of one sheet in order to save paper.
Subsequently, a cartoon for each painting was created.
To obtain one piece of paper the right size for these 1:1 scale monumental drawings, a number of single
sheets were pasted together with wheat starch paste, working in horizontal rows, one row beneath the other,
with overlaps of 1 – 8 centimetres. Vasari gives a description of this method of operation as early as 1550: „The
cartoons are made thus: sheets of paper, I mean square sheets, are fastened together with paste made of flour
and water cooked on the fire. They are attached to the wall by this paste, which is spread two fingers’ breadth all round on the side next the wall, and are damped all over by sprinkling cold water on them. In this
moist state they are stretched so that the creases are smoothed out in the drying.“
Often, Kupelwieser lined these assembled sheets of paper with up to four layers of similar paper in order
to add stability.
For both drawing paper and lining paper, Kupelwieser used very rough, thick wrapping paper.
Microscopic photographs show a mixture of linen and hemp, but also straw particles and wool fibres, many
of these fibres being coloured.
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The Report on Manufacturing and Industry in the Austrian Monarchy by Keeß and Blumenbach – both
surveyors of industrial engineering –is a valuable source for paper making technology in the first half of the
19th century. It describes in detail the basic raw materials for wrapping paper such as coloured and woollen
rags which could not be used for finer paper, often mixed with straw which was prepared by boiling the
fibres in a potash and chalk base.
Prechtl states in his Technical Encyclopaedia in 1840: „Based on Piettes experience the commingling of
straw and rags is of advantage in so far that the good properties of straw paper (stability and rigidity) will
be combined with the advantage of ragpaper (less brittleness). Depending on the different types of straw and
rags, the latter can account for one half to double the amount of straw.“
This type of paper was not only practical for such large format sheets because of its solidity, but also convenient for charcoal drawings due to its rough surface; last but not least it was also very cheap.
43 cartoons, each one consisting of up to 30 single sheets, often lined 2,3 or even 4 times with paper makes
an estimated number of 1500 sheets. In the 1840ies, one Rieß (480 sheets) of wrapping paper cost 14 Gulden,
which was less than 1/10 of the price for fine drawing paper.
For some of the smaller cartoons and the cartoons for two long, narrow friezes, Kupelwieser used
machine made paper which he bought in rolls, thus sparing the work of pasting many single sheets together.
The first machine made paper in Austria was produced by the Franzensthaler mill in 1819. This new
technology slowly gained importance in the Monarchy, where at the 1835 trade exhibition only two
participants exhibited machine made paper. Ten years later, 40 paper making machines produced 30% of
Austria’s paper production.
Schall recommends using machine made paper for cartoons in his treatise for artists published in 1863:
„One can buy now so called cubit or roll paper which can be used for (…) cartoons, one has to mind though
to only choose the best quality. Even brownish roll paper is now available“.
The machine made papers which Kupelwieser used are of a dark brownish–red shade which allowed the
artist to apply white chalk for modelling highlights, thus imitating the effect of an antique relief frieze.
Typically, artists would translate the composition from small, elaborated drawings into large scale cartoons using grid lines. The fact that no preparatory drawing of the whole composition least of all with grid lines
exists for any of the marble hall frescoes leads to the assumption that the artist actually drew the cartoons
only using some detailed studies.
This leads me to the drawing medium Kupelwieser used which is, except for the white chalk, exclusively
black charcoal. The microscopic picture shows the typical splinter-like carbonised wood chips. Vasari already
advised artists to use charcoal for drawing cartoons: „ (…) the artist proceeds, with a long rod, having a piece
of charcoal at the end, to transfer the cartoon (in enlarged proportions), to be judged of at a distance, all that
in the small drawing is shown on the small scale. (…) in the cartoon one sees the effect of the work as a whole
and these can be adjusted and altered until they are right, which cannot be done on the work itself.“
Large holes along the edges of the cartoons indicate that the paper was mounted to the wall when the
artist executed his drawings.
Especially on the smaller cartoons for the allegories, which Kupelwieser composed directly on the
cartoon without any preceding sketches, one can detect many corrections which are quite easy to be carried
out in charcoal drawings.
Kupelwieser also applied the charcoals ductility as means of his artistic expression and used it almost in a
painting manner, blurring and smudging lines, and sometimes modelling shadows by dispersing the charcoal
with a wet brush, and composing lights by picking up some of it after drawing, possibly with moist bread.
After a cartoon was drawn, the charcoal was fixed with a resin- like material which involuntarily formed
a drip on the cartoon for the portrait of Maximilian I. A sample was taken and identified with gas
chromatography as colophony which was probably diluted in alcohol and sprayed on the drawing using a
spraying tube in order not to smudge the lines.
During the realisation of the frescoes, the cartoons were kept on the construction site. In his contract,
Kupelwieser demanded a small room adjacent to the marble hall for storing his cartoons and correcting them
if necessary.
When painting a fresco, the corresponding cartoon might have been placed next to the artist for
reference. Some cartoons show traces of this usage such as splashes of colour or white, bleached spots caused
by lime plaster splattering on the paper.
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Some other cartoons, nine altogether, seem to have been prepared elaborately for a presentation. They are
not only meticulously drawn in every detail, architectural elements being accurately construed, but were
further decorated after they were finished. First, they were lined with animal glue on canvas, then an ochre–
coloured dye–based paint was applied, possibly to imitate a slightly yellowed varnish and to obtain a soft
gallery– tone, afterwards a red, brown and golden painted frame was added.
I have researched catalogues and art magazines of the time in order to find out if these nine cartoons were
exhibited at the time, because Kupelwieser had displayed his cartoons in public at other occasions, but in this
case I found no clue. After going through dozens of documents, newspaper comments and museum
inventories, I could finally reconstruct the events: head of the public building department of the time was
Baron Kübeck who had initiated the fresco project and supported Kupelwieser in every respect. In 1848,
after the revolution broke out and a new government was formed, Kübeck became minister of finances. His
ministry was relocated to a baroque palace where he moved nine of Kupelwiesers cartoons and had them
mounted to the ceiling of one of the rooms for decoration. In 1940, the Palais was rebuild and the cartoons
were taken down and offered to the National Department for Historical Monuments where they were stored
and filed under a false ascription. In 1948, they were finally given to the Provincial Museum of Lower Austria
without the information of their provenance and with their titles interchanged which made it difficult to
trace back their history.
Before the actual frescoes were painted on the walls, Kupelwieser carried out two small fresco– samples,
or Modelli, depicting detail from his compositions. The carrier consists of a clay roof tile, which was plastered
before Kupelwieser started painting. Samples of pigments he used in this small “Modelli” match samples that
were taken from the paint– splashes on some of the cartoons. I will point out a cinnabar coloured pigment
present in both Modello and cartoon which was analysed with EDX as chrome red, a rather rare pigment first
synthesised by Vauquelin in 1809. It was produced mainly in the early part of the 19th century and used
mostly in fresco painting. The pigment is also known as Viennese Cinnabar which indicated that it was
produced locally; in fact the catalogue of the Viennese Trade Exhibition of 1845 lists one producer from
Vienna. No traces of binding medium were detected in either of the samples which might be interpreted as
an indication that Kupelwieser had implemented the straight fresco technique which he had studied in Italy.
With these Modelli, he might have wanted to sample the paints in terms of colour impression and interaction
or demonstrate the results to his awarding authority.
Before starting his fresco paintings in the marble hall, the walls, ceiling and floor had to be prepared. In
his contract, Kupelwieser arranged that an experienced mason should be assigned for the preparation of the
intonaco. He specified that the sand for the plaster had to be delivered from Weidlingau, a village near Vienna,
and that it had to be washed several times before being used for the plaster. He also ordered a provisional
floor to be put down in order to avoid dust and requested that the decorative gilded frames for the frescoes
would have to be adopted subsequently should he decide to change the arrangement or format of his
paintings.
At the outset, the composition had to be transferred from cartoon to the wall. None of the cartoons show
any signs of being mounted to the wall and the outlines of their drawings being impressed through the paper
onto the soft plaster. Moritz von Schwind, artist and close friend of Kupelwieser, describes in one of his
letters the technique he– and probably Kupelwieser, too – used for the transferring process: „(…) so I have
the cartoon which specifies contours and shadows ready and transfer the drawing to the plaster using
transparent paper, impressing the outlines with a pointed instrument into the chalk.”
The collection of the Provincial Museum of Lower Austria includes some drawings on tracing paper by
Kupelwieser. The tracing paper was made by impregnating paper probably with natural resin. The artist had
clearly used these drawings for transferring a composition: note the scratches along the lines.
Kupelwieser started painting together with three younger artists, one of them being his student who, in
his auto– biography, gives a detailed description of Kupelwiesers painting technique: „Kupelwieser advanced
systematically and blended the paints together formula–like, according to his experience in assessing the hue
a certain paint would produce once it had dried, so that he had the paint for local shades, illuminated parts,
half– shadows and shadows ready on his palette and consequently only had to fill in the respective areas
schematically, blurring the borders between each colour softly to produce seamless transitions.“
Kupelwieser exchanged ideas and experience on technological issues with his friend and colleague
Moritz von Schwind who, at that time, was professor at the Munich Academy of Fine Art. Schwind writes to
Kupelwieser in 1849 „(...) Let me bring to your attention that we have to thank our friend Schlottauer an
important advancement in the development of materials. He had found means to purify chalk from the ever
contaminating dolomite and other mean rubbish and thereby and with small amounts of some additive to
bestow upon it the ability to cover like ochre.“
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The above mentioned Joseph Schlottauer, originally an artist trained in Munich, assisted the chemist
Johann Nepomuk von Fuchs in researching historical painting technologies and in developing new materials
for mural paintings, their particular interest being to introduce sodium silicate as a binding medium. Their
attempts failed at the time, yet were successfully modified later by the inventor A.W Keim, who made sodium
silicate paints – so called Keimfarben – commercially available.
Kupelwieser met Schlottauer in Munich during his travels in 1849 and later stated in a letter, that
Schlottauer had adumbrated some secret new mural painting technique to him, which most likely referred to
the stereochromatic method developed in 1846 which included sodium silicate as a binder.
According to analysis of paint samples, Kupelwieser had not employed this new paint system in his
Marble– Hall frescoes. He seems to have still tempered his own fresco paints at this time, demanding in his
contract a separate room for preparing them. Later in his carrier, he seemed to have adapted to the new
commercially available paints. His daughter writes in her memoirs: „Kupelwieser exercised extraordinary
care when preparing his colours. In his last years, he didn’t take time for preparing them himself any more.
New inventions in the field of colour chemistry seemed to render this unnecessary. But now, after some
years, one can clearly see that the colours in the paintings from his early years are much brighter and better
preserved than those of his later years, when he used industrially manufactured colours.“
The frescoes in the Statthalterei support her observation: after more than 150 years during which they had
been surface cleaned once in 1950, the frescoes have not lost any of their brilliance and liveliness.
To close my presentation, I would like to make one final comment on Kupelwiesers cartoons and frescos
which will take us back to the beginning when I mentioned Kupelwiesers connection to the Nazarenes in
Rome. For them, cartoons had an importance that exceeded their role as preparation drawings. Carrying out
their fresco projects in Rome, the Nazarenes used their cartoons as messengers of their art, sending them
back to Germany where they were exhibited and bought by museums and private collectors. Furthermore,
cartoons were an instrument of abstraction, lacking colour and what they called the deceit of the brush, thus
leading the viewer to the spiritual meaning behind all matter instead of trying to imitate nature like panel
painting of the time which they disdained. Kupelwiesers cartoons echo this approach, and their use as ceiling
decoration support their claim to be works of art of their own right, independent of their role as preliminary
work for a mural or ceiling painting.
The art of the fresco was rediscovered by the Nazarenes in a romantic devotion to medieval and
renaissance art and workshop tradition. It also seems to have been an expression of their claim to lead a true
and honest life without pretence. While with panel paintings, one can change and re– arrange colour and
composition, the fresco doesn’t allow any revisions and, due to its monumental scale and the time limit it sets
for the painting process, helps to develop a style that is more abstract and spiritual and less inclined to copy
and imitate nature. Returning from his Italian voyage, Kupelwieser brought these ideas back to Vienna and
realized them in the Marble Hall with his students, allowing himself a contemplative and reclusive life devoted
to his art while, just a day after he started painting the ceiling fresco on March 11th 1848, civil disturbances
broke out in front of the building and sparked the Revolution; nevertheless, Kupelwieser continued his work,
stating later in a letter that – „... through truly miraculous foreordination I have, while all other sources of
income have ebbed away, painted the frescoes in the new government building, more than blithe about this
blessing and thanking god daily, I successfully took refuge during all these events of last march in my asylum
of art. „
  

148

Sigrid Eyb–Green: Studying the artistic Process: Kupelwieser’s Fresco Series:History of Austria

Zbornik Krakovany 2009 vnutro:Zbornik BB/2007

6.10.2010

18:29

Stránka 149

Restoration of the Baroque Altar of Virgin Mary of Seven Sorrows
from Demolished Chapel in Galanta
Mgr. František Šmigrovský – Mgr. Rastislav Petrovič
(Pictures: pages 35 –45)

Subject of this contribution is the restoration of the main altar of Virgin Mary of Seven Sorrows from
demolished chapel in Galanta. In the present, the altar of Virgin Mary of Seven Sorrows is the main altar of
the Roman Catholic parish church of Saint Stephen the King in Galanta.
The main altar dominates to the interior with segmentally topped sanctuary.
Consecration of the main altar of Virgin Mary of Seven Sorrows is not logically congruent with the
patrocinium of the church – Saint Stephen the King. This anomaly has originated after 1963 when the
baroque Chapel of Virgin Mary of Seven Sorrows in Galanta had been demolished. Then they replaced the
original classicistic main altar in the parish church with the contemporary baroque altar, coming from the
sanitized chapel.
The original classicistic main altar in the church sanctuary was designed very sparingly. On the altar panel
(“menza”) was placed the tabernacle of carousel–type, topped with the statue of Agnus Dei on the book with
seven seals. On the sides of the altar panel were the statues of the Saints, Saint Tekla and Saint Anastasia. The
Saints were part of the sculptural decoration, the two angels sitting on the sides of the crown moulding of the
sanctuary as well. The altar was topped with high rectangular painting situated on the wall between two big
windows. The painting with the theme of Saint Stephen the King handing over the Kingdom of Hungary
under the protection of Virgin Mary – patroness of the Kingdom of Hungary was painted in 1799 by Jozef
Zanussi, painter from Trnava.
The Chapel of Virgin Mary of Seven Sorrows, where the main altar of the parish church in Galanta comes
from, was situated in the proximity of so–called Great (neo–gothic) Mansion, by the contemporary crossway
of Main Street and Esterházy Street. It was built in 1741. The initiator and foundator of its construction was
the Count Alexander Esterházy, which had built it to the esteem of Virgin Mary of Seven Sorrows and the Saint
Protectors from the sea.
The construction of the baroque chapel in Galanta, built on a polygonal ground plan with an oval inside,
is credited to the prestigious Viennese architect, Johan Lucas von Hildebrandt (lately in the monograph
“Galanta”, p. 100). The chapel was removed in 1963, because of “transportation reasons”. They succeeded to
save the interior equipment from the demolished chapel. Except for the altar, they brought to the parish
church the benches as well.
Since they kept the lower part of the original main altar in the parish church (the upper part – the painting
they moved to the church aisle), they had to remove a part of the altar architecture of the baroque altar from
the chapel. They removed the baroque pedestal (“stipes”) with the relief of Saint Rosalia and the tabernacle
with angels. Thus they adapted the baroque altar from the chapel to the room of the sanctuary of Saint
Stephen the King in Galanta. By moving the altar from the chapel, the material and spatial relations have
changed in the church’s sanctuary and of the baroque altar as well.
The main altar of Virgin Mary of Seven Sorrows represents a baroque hypostyle architecture framing the
central niche with a baldachin, supplemented with sculptural figural component. Part of this sculptural
decoration is the statues of the Saints: Saint Sebastian, Saint Rochus, Saint Joseph with the Infant Jesus in his
arms, Saint John the Evangelist, Saint Barbara and Saint Margaret. In the central part of the altar dominates the
sculptural group of Pieta, embedded in the niche. The altar is topped with the sculptural group of the
Sacrosanct Trinity and adoring angels. The curiosity of the altar of Galanta is the sculptural group of Pieta.
The sculptural group is of stone, sculpted of calcite. It has a socket from behind to lighten the statue, as the
wooden statues have it. We suppose that the choice of material was not accidental but it was conditioned by
the durability of material which was designated to create the precious and revered “merciful statue” of Virgin
Mary with Christ, which was crowned in 1749. The date carved in Mary’s gold–plated crown supports it.
In front of the baroque part of the altar is located a structurally separate younger part of the original
classicistic main altar. It is formed of the altar pedestal and the altar panel where lays the tabernacle topped
with the statue of Agnus Dei in radial aureole. On the doors of the tabernacle is the relief with theme of
Golgotha.
We can date the altar of the baroque chapel to the time period about the year of 1741, the younger part of
the altar from the original main altar of the parish church comes from the beginning of the 19th century, from
the era of classicism, globally delimited by the years 1799 – 1805. The main altar of Galanta belongs to the
quality workshop production with the quality sculptural component.
On the basis of the comparison of sculptural style of the altar’s wooden statues with the stone sculptural
group of the Pieta and with the two statues of angels and apostles – Saint Peter and Saint Paul which made up
the exterior decoration of the Chapel of Virgin Mary of Seven Sorrows, we can state that all the mentioned
statues are works of one baroque artist.
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Restoration of the altar
Methodology of the restoration procedure resulted from the research of every component of the altar
while the manner and the extent of this research and its individual studies were conditioned by the required
method of renewal, based on the combination of the conservational, consolidating and reconstructive
procedures, the character of the work and the condition of preservation of its surface modifications.
The restoration research was oriented mainly to the condition of the relic and its individual components,
extent and the reasons of damages, used materials and technologies, identification of individual cultural
layers – authentic and secondary ones. The basis was a sounding study, completed with physical and chemical
analysis. The altar architecture is wooden, polychrome, with gilding and silvering of some decorative and
architectonical elements. It is made of two kinds of wood: the architecture itself and the constructional parts
are made of soft coniferous wood (spruce), the decorative carving elements are made of linden wood. Total
height of the altar is 795 cm and maximal width of the altar is 716 cm. The altar construction is self–contained, put together gradually, secured from the behind by metallic hooks and iron drawbars anchored to
the sanctuary wall. Here and there, the construction is strengthened by nails and wooden panels. The altar
architecture was in disturbed technical condition. The majority of its parts, both the constructional elements
and panels made of soft coniferous wood and the decorative carving elements made of linden wood, were
attacked by the wood–destroying insect (woodworm). The degree of damages and the degradation of wooden mass were different, some parts were attacked minimally, others were in the condition threatening the
stability and the compactness of the mass. Decreases of the mass are of radical extent in the part of the mass
of the altar pedestal. After moving it from the chapel, it was shortened and adapted to the stone tabernacle
and to the altar panel with the altar pedestal which were in the church already. During shifting and
transferring it to the church in 1963, some volume changes came about, and some minor local damages as
well. One of the most important damages of original condition of the altar was the fact that all the surfaces
were, in the past, coherently repainted once yet in the interior of the chapel and repainted and recoated one
more time after its embedding in the church, the originally gold–plated decorative elements were locally
repainted with brown oil varnish, the silvering was replaced with aluminous foil, or repainted with
aluminous painting in fact. The original polychromy made a coloured combination of marbling – pink–red
(horizontal mouldings) and blue marbling with white veining (surfaces of the architecture, columns and
pilasters). The decorative carving elements were gold–plated (rays, vases, perforated strip and rocaille
ornaments, capitals and foots of the columns). The clouds in the altar retable were silver–plated, the baldachin and the drapery along the Pieta were silver with red scumble. The original colour expression of the architecture, which was outlined in harmony with the shape and thereby also with the iconographical
expression, made the unity of visual action. The composition of that homogenous unit with the sculptural
part, the light sketching–in in the original interior of the chapel and the illusional fresco represented strong
and compelling effect within the framework of the counterreformatory movement. The study proved the
preservation of the original finish treatment in the extent which was adequate to the reconstruction and the
achievement of original expression. The secondary corrections changed the authentic look of the altar and
imprinted to it the looks in line with contemporary style. Within the frame of the restoration action was
necessary to use all the convenient possibilities to restore the original expression, the authentic artistic
qualities and the aesthetic action of the altar in primary position, the older part of the altar to the baroque
and the younger part to the classicistic expression. All the interventions of the conservatory, consolidating
and reconstructive character were completed in the intentions of principles of the historical monument
protection and of the contemporary restoration practice.
The ideological intention of the restoration was conditioned, except of the condition of the work, above
all by its future utilisation and application as of a full–value part of the functional, utilized sacral object,
where, after its restoration, the main altar fulfils henceforth his cultish and cultural and political functions in
the ideologically and visually most important place in the church. In term of the given methodology, the
ideological intention of the restoration was the renewal of the full–value baroque expression of the altar,
respecting his embedding and partial adjustment to the classicistic architecture of the altar pedestal, altar
panel and tabernacle from the classicistic altar. Succintly we can say that the whole process of the restoration
was heading towards the achievement of the given ideological intention of the altar renovation, in line with
the given methodology. By the restoration, the wooden mass of all the parts of the altar was conserved, the
construction joints were strengthened, after removing the inappropriate modifications and repaints was also
fixated and conserved its original finish treatment. By supplementing the foundational layers, a suitable undercoat for the colour retouching and the retouching of silvering and gilding was ready. The colour retouches
unified the polychrome expression and the complements of golden and silver foils redintegrated the layers
made by silvering and gilding the poliment ground. By the final unification in the interior, the altar was harmonized as the unit so that he could be the illustration of sculptural, carving, carpenter, painting, gilding, stone–sculptural and goldsmith production in given region. The altar after the restoration still fulfils his liturgical purposes in the room of the Roman Catholic parish church of Saint Stephen the King in Galanta. By the
restoration of the mentioned national and cultural monument, the cultural, artistic and historical values were maintained, as well as the contemporary expression of the baroque altar. Together with it, the original aesthetic values were restored to the altar.
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Restoration andRestoration and Reinstallation
of the Sculptural Group of the Sacrosanct Trinity in Trnava
Pavol Čambál and collective
Tr a n s l a t e d b y B r o n i s l a v a B i k i ć
(Pictures: pages 46 – 57)

I.
Art–historical description – before the disassembly
The sculptural group of the Sacrosanct Trinity is monumental architectonic and sculptural composition.
The decision to erect this Baroque sculptural group on the square was taken at the Town Council session 16th
of July 1965 as a protection from frequent fires plaguing the town. It was built in one year from the Town
Council’s decision by the master Ján Krištof Khien of Trnava. Originally, it was situated in the central part of
the main square of the historical centre of Trnava, which is named after it – the Trinity Square. Original
orientation of the sculptural group was to the north (to the Town Tower). In the year 1949, during the former
political establishment, the monument was dismantled and was threaten by its deconstruction. The single
parts were in majority laically stored in the exteriors on the estates of several institutions in the scope of the
Trnava town. The manner of deposition, lay manipulation and inappropriate storage represented the risk of
damages or loss of the parts of the sculptural group.
Its original look was found out by the preserved documentation. The sculptural group consists of the
pedestal of square ground plan with protuberant quoins, which is horizontally strip–bossed and stands on
two–degree socle. The pedestal is bordered with profiled ledge on the upper and on the lower perimeter. On
the wall surfaces of the pedestal were fastened four suspended relief cartouches: on the east, the blazon of J.
Szechenyi, on the west, the town crest of Trnava, on the south, the sign of the Kingdom of Hungary and on
the north, the Virgin Mary – Immaculata. On the protuberant quoins were placed sculptures of the Saints in
life size: on the north–east, Saint Florian, on the north–west, Saint Agatha, on the south–west, Saint Anthony
of Padua and on the south–east, Saint Francis Xavier. Under the upper ledge of the pedestal is carved a Latin
text. From the square pedestal grows out, on the northern side, a hillock with a niche (stone grave), where
the laying sculpture of Saint Rosalia is situated. The peak of the hillock is decorated by the sculptures of four
sitting angels. On the peak of the hillock rises 3.75 m high column, spirally entwisted with the leaf relief and
decorated on the foot with the relief made of acanthus leaves. The column was originally fastened in the
hillock with iron forged bar and supported from four sides with the metallic bars of square profile, anchored
in the pedestal quoins. The 80 cm high column capital was decorated with the heads of seraphs and cherubs
in the clouds and represented the bottom for the central sculptural group of the Coronation of the Virgin
Mary by the Sacrosanct Trinity. The whole sculptural group was fenced with octagonal metallic fence with
stone quoin columns, connected with stone threshold. In the four columns were fastened the gas lamps.
Part of the renovation action of the sculptural group was also the works of projection, art–craft and craft
character. These were the project documentation and realisation of the ferroconcrete plate of the basis, on
which the sculptural group is planted, the art–craft treatment of the metallic parts and fencing of the
sculptural group.
From the typological point of view, this is the iconographical combination of two basic types of Baroque
columns – the Trinity column and the Marian column. Its aim was to integrate all the essential components,
latently present in the social, political and religious climate of the life of the Trnava town at the end of the
17th century.
From the iconographical point of view, this project is represented by three basic iconographical plans.
1st iconographical plan, situated on the top of the column, is represented by the sculptural group of the
St. Trinity – God the Father’s statue on the left, next to his right hand is situated the statue of Christ, before
them kneels the statue of Mary Immaculata. Above their heads hovers the Saint Spirit in the form of a dove
with spread wings in radial aureole, which is repeated behind the back of the Father and the Son as well. God
the Father is depicted as an old man in above–life size (221 cm), in the contraposto with look concentred to
the kneeling Mary. He holds on the Earth disc with the left hand, in the right hand, together with Christ, he
holds highly above Mary’s head a Baroque crown. The Christ (218 cm) is depicted as a man of middle age with
distinct expression of suffering on the face, wrapped in drapery revealing the stab wound under the right rib.
The kneeling Mary (163 cm) is depicted with the hands clasped on the chest in the triumphant gesture, with
look fixed far forward.
2nd iconographical plan is represented by the statues of the Saints, planted on the protuberant quoins of
the pedestal, which have fulfilled the function of the town patrons.
Originally is on the north–east quoin situated the statue of Saint Florian (207 cm), protector from the fire. Florian is depicted in traditional conception with a pitcher in the left hand, pouring water on a fire near
his right foot, by the left hand he holds a flag, which is partially rippling behind his back. He is dressed in
clothing of a Roman soldier with a helmet on the head.
The figure of Saint Agatha (200 cm), situated on the protuberant quoin of the bottom, is in the distinct
sigmoid contraposto. She is depicted as a young woman dressed in gown, with her hair arranged in Greek
hairdo. In the left hand, she holds a bowl with the attributes. Her face with mouth ajar and look fixed to the
distance looks peacefully despite the dynamics of the figure. Around her head, St. Agatha has a radial aureole.
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< The original south–west side decorates the statue of St. Anthony of Padua (178 cm), a priest living at the
beginning of the 13th century in Portugal. The esteem is acquired by its reputation of thaumaturge and
patron of lost things. He is depicted as an older man in monastic vestment, holding the child Jesus on the left
arm. St. Anthony is in the contraposto. By his right foot blazes a stylized fire. The Saint and the child Jesus have
a metallic radial aureole on their head.
Saint Francis Xavier (210 cm), patron of missions, depicted as a figure of an older man in ecclesiastic
clothing, with monastic hairdo and a radial aureole, was a priest living in the 1st half of the 16th century. His
head is slightly tilted back, mouth ajar, look fixed to the heavens. In the erected right hand he holds a cross
and his left hand lays on the chest in a distinct gesture.
Saint Rosalia (121 cm) is depicted in laying position, sigmoid–bended, with her feet bended in the knees,
situated in the niche of the stone grave. With the right hand she holds up her head and with the left hand she
holds a skull on a shroud. The rich hair of the Saint distinctly undulates along her right forearm and lines her
face. In her face with shut eyes shows the serenity.
3rd iconographical plan is represented by the four suspended relief cartouches placed on the flat walls
of the pedestal. The cartouches singly represent the town’s inclusion in the social, political and religious
sphere. The cartouches are framed along its perimeter with acanthus leaves growing out of the volute from
the bottom of which grows out a pine cone. From the acanthus leaves on the left and on the right side
protrude from the waist up two angels, one on each side. The acanthus leaves run to a shell. The cartouches
differ in the filling of its surface.
Central motive of the cartouche Immaculata is the Patroness of the Kingdom of Hungary in a radial
aureole with seven five–pointed stars around her head. Immaculata stays on the crescent moon, under which
are a snake and a globe. Her right hand is in blessing gesture, with the left hand she holds her gown.
Another cartouche depicts the crest of the Trnava town, which is comprised of the wheel of Fortune with
seven points and the head of Christ in the middle.
The cartouche with the sign of the Kingdom of Hungary represents a lengthways divided shield with
Hungarian logs in the right field and the Hungarian crown with a double cross on three mountains in the left
field.
The last cartouche is decorated wit the blazon of the founder of the sculptural group, with a jumping lion
on a hillock. In the left paw he holds a turret with a double cross and in the right hand a bent sword. Gem of
the blazon represents a tournament helmet with a crown, under which is also an Episcopal mitre.
II. Overview of past interventions
1695 – The origin of the sculptural group of the Sacrosanct Trinity and its installation in the central part of
the square of Trnava.
1725 – The sculptural group was enriched with the four gas lamps and the fencing, consisting of eight
forged parts.
1871 and 1898 – All the statues were after the period customs embellished with a colour lime polychromy.
1944 – The directorate speculated about potential relocation of the sculptural group in the scope of the
square reconstruction.
1949 – The town administration returns to the idea of relocation of the sculptural group (run–down,
overgrow with moss and with lacking parts in that period) in continuity with the construction
of a new post office on the square.
1949 – The decision of the disassembly of the sculptural group is often characterized as coming out of the
need of the square reconstruction (building up the communication). In December of this year, the
monument was disassembled and its parts were placed in the building site of the post building. They
had to be stored here until the restoration treatment ant the sculptural group had to be reinstalled
on in this time undetermined place on the square. But it did not come to the reinstallation of the
sculptural group. Different parts of the sculptural group were deployed in different places in Trnava
where they were laying until the year 1990.
1990 – 1993 – The monument was restored and installed on the western part of the Trinity square.
III. Ideological conception of restoration
The sculptural group of the St. Trinity in Trnava belongs to the important evidences of monumental
sculptural Baroque creation. Since the end of the 17th century until the year 1949, it represented the
dominant feature of the square of Trnava. Its value enhances the fact that it is the work of local artist. It
represents an important part of the town, closely connected with the history of Trnava.
Aim of the renovation was the salvation of the threatened monument and its repeated installation on the
main square and thus to reach the renewal of the historical authenticity of the area, its town–planning quality
and aesthetic and psychological qualities of the area; by the professional treatment of the monument, to
restore to it the cultural and social, art–historical and aesthetic qualities of the important sculptural
monument from the end of the 17th century in Slovakia.
The renovation of the sculptural group of the Sacrosanct Trinity consisted of the restoration works, which
resided in the treatment of preserved originals and in the replenishment of missing (2/5) and broadly damaged
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(1/20) parts. The basic criterion for every restoration treatment is the preservation of the original mass and
the approach to the original expression to the extent which is allowed by the condition and the character of
secondary interventions. The demandingness of the action was conditioned by the wrecking technical
condition of the sculptural group – the high loss of modellation by the mass decrease, the broad organic and
inorganic pollution. The particularity of the action was that the sculptural group was preserved in
disassembled condition and neither the measuring nor the specialised photodocumentation of the original
condition was at disposal. The older, probably secondary polychromy was preserved only in fragments on
protected places of some sculptures therefore it was decided to present the sculptural group in its stone
expression. Considering the repeated installation of the sculptural group in the town area with the access of
wide public, it was inappropriate to present the monument torsally. Out of it has arose the need of modelling
the lacking parts and replenishing the attributes necessary for the piecing out the meaning aspect of the
work, suitable for the present conception and perception. Considering the high degree of the modellation
loss and thus the need of the broad intervention and replenishement of the original mass with new material,
it was necessary first to make the reconstruction miniature model (copy) of the monument. It was also
necessary to deposit the treated parts of the original in the interior.
Even though it came to relatively big loss of original parts of the sculptural group (about 60%), it was
possible to realise the reconstruction of the original work in relatively authentic form without bigger
interventions to the original. It was owing to the preservation of main, most important and representative
components of the artwork (sculptures, cartouches, architectonical segments with profilation …) and
accessible documentation material (older graphics, photodocumentation, period drawings…). The most of
parts was lacking from the pedestal, but there were the single parts showed sufficiently.
IV. 1st phase of restoration
Technical condition of the sculptural group in the time of research
Technical condition of the monument was conditioned above all by the factor of its complete disassembly
and its lay deposition in parts. In total, the technical condition was marked as wrecked, which was caused by
several factors: insufficient upkeep of the sculptural group during its existence on the original place, vandalic
interventions to the sculptural group during its situation on the main square and mechanic damaging, lay
disassembly, multiple lay manipulation during the repeated transports, absence of upkeep after the
disassembly, material changes in consequence of natural ageing of the mass and meteorological influences
during the storage of the sculptural group in the exterior.
Part of the components was lacking and required the replenishment with expressionally and qualitatively
kindred stone material. Next, the important meaning elements of the work were broadly damaged or better
lost (lacking heads, parts of the figures from the sculptural decoration, absence of parts of the attribudes of
the Saints, mechanical damaging or better natural loss of the face and drapery modellation of the statues etc.).
The renovations realised in the past, in the years 1725, 1871 and 1898 can be characterised on the basis of
the research as the modifications concerning above all the character of the presentation of the sculptural
group. These were mostly the surface modifications of the sculptural group. Simultaneously it came to the
replenishment of the lacking or damaged parts of the figural decoration. The single dated repairs are not
positively distinguishable. Probably in the scope of the modifications in the last third of the 19th century, it
came to the replacement of the original relief cartouche with the Austrian imperial sign. Repair of the
damaged part of the plastic figural decoration of the sculptural group was found out in the case of the
sculpture of Saint Francis Xavier where it came to putty the separated head and right hand. The relief
cartouches showed the repairs as well. The putties prove bigger solidity than the original stone material, so
they were potential danger to the cartouche mass – by ageing, the difference of the structure and colour
scheme between the stone and the filling accentuates, thereby it comes to the inappropriate expressional
action of the whole. Damaged and partially replaced by new material were all the preserved metallic parts of
the sculptural group (aureoles, attributes etc.) and the other part is completely missing. On the basis of the
material used (gilded copper sheet, gilded iron sheet and zinc–coated sheet) and the condition of
preservation was possible to define that these parts were replaced in the 20th century. For the gilded copper
parts, it was possible to define their originality. Four iron rods stabilising the column were not preserved.
Another technical defect threatening the existence of the monument was the fact of keeping the iron
spikes in the cut out beds of the stone, which markedly increased its volume by corrosion. It comes to big
pressures in the stone, which lead to the rupture of the stone mass. The most serious damage of this kind was
on the bottom side of the monolith of the main column’s shank. The crack of the extent of 80 cm went
through the main axis of the column. It proved itself by the distinct falling out of stone chips from the crack,
visible from the both opposite sides. This damage was the most serious technical defect of the sculptural
group, because it had the radical influence to the stability of the architectonic and sculptural composition.
The sculptural groups were preserved circa to 40%. All of them were damaged, while strongly damaged
with big mass decrease were more than of original volume, or circa 5%. Completely lost from the figural
decoration were 5 pieces (3 winged heads of angels and two flames) and from the architecture circa 130
pieces of stone parts in the volume of circa 25 m . So it had to occur to the massive replenishment of the
original mass.
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The damaged components of the relief and figural decoration: St. Agatha had broken head and missing
attributes, St. Francis Xavier had broken head and lacking hand holding the cross from the wrist, St. Anthony
of Padua was lacking right hand from the wrist, St. Rosalia had damaged face and was lacking left hand under
the arm, two of the four angels were lacking head, all of them were strongly mechanically damaged and they
had broadly lost surface modellation, the cartouches of the pedestal were all mechanically damaged and they
had distinctly worn down surface modellation.
The technical condition of the surface modellation of the sculptural group and especially its sculptural
decoration was characterized by denudation of the stone surface on the majority of the mass. The secondary
polychromy was preserved only locally. Neither by the reconnaissance nor by the subsequent restoration
research was found on the column architecture any evidences of the existence of its colour modification in
the past. The extent of the modellation loss and the opening of the stone surface were directly related to the
deposition of the single parts of the sculptural group after the disassembly. In the case of the parts stored
freely in the exterior, its surface was covered in moss and layer of green algae. It is the same for the majority
of architecture and sculptures deposited in the area of Western Slovakia Museum and in the area of Roman
Catholic vicarage. The architecture also showed thick uneven structure of the surface in consequence of
washing up the binder of the stone material up to 3 mm.
The restoration research was realized by the reconnaissance of all the preserved parts of the sculptural
group and by the sounding research on selected components. The selection of the sounding places was made
with the goal to provide maximal survey of the whole by the choice of the representative sounding places. In
the selection were taken into consideration all the basic composition elements of the architecture (pedestal,
pedestal ledges, pedestal foot, stone hillock, column shank, capital) and on all the components of the relief
and figural decoration.
Simultaneously were taken the samples for the petrographical analysis of stone mass of the sculptural
group, where was as well chosen the system assuring the maximal representativeness of the examined
material. The samples were analysed.
On the places with totally denudated stone surface, it was not necessary to access to the sounding
research. These parts were examined only optically. Of the total number of examined parts (32) were realised
15 probes.
Results of restoration research
Results of the restoration research determine the majority of stone mass of the architecture and sculptural
decoration as original, from the period of the sculptural group’s origin in the year 1695. The original
polychromy and gilding was determined only in hints, which is caused by the broad efflorescence of the
preserved components. During the modifications in the years 1725, 1871 and 1898, the sculptural decoration
was painted with the polychrome, or better monochrome paint, while the architecture was left in its natural
stone expression. From the year 1898, when the last modification of the sculptural group is dated, comes the
sand–grey paint covering all the sculptures. The fencing and stairs come from the year 1898.
Petrographical and mineralogical analysis
Within the scope of the 1st phase of restoration, on the monument was made the petrographical and
mineralogical analysis. From its results follows that for the sculptural group were used 6 kinds of rocks.
Predominant part of the column architecture is made of arkose sandstone, which consists of quartz, feldspar
and muscovite. The rock putty is of limestone. The stairs and the column fencing are made of 2 kinds of
massive limestone with low absorbability. The column sculptural decoration is made of 3 kinds of limestone.
The average size of fragments of these rocks does not exceed 0.30 mm. From the chemical point of view, the
said rocks are minimally of 90% comprised of calcium carbonate. The absorbability of the rocks used for the
sculptural decoration is very high. It was necessary to fortify these calcites and to hydrophobize them at the
end of the restoration works. The absorbability of the other 2 rocks used for the column architecture is very
low. It was not necessary to fortify and hydrophobize them.
On the stone was found by the analysis a positive finding after the gilding. It was probably the gilding with
powder gold.
V. 2nd phase of restoration
a) Restoration of the original
–
Transport of all the preserved parts of the sculptural group (circa 110 pc.) to the atelier by means
of a camion, a crane.
–
Separation of the blocks, which remained connected with iron spikes, or better hooks embedded
in lead or putty after the disassembly in the year 1949.
–
Disassembly of the conjunctive elements – anchoring residing in blocks (joints, hooks, grapnels).
–
Drilling off the lead mass and extrication of the iron bars from openings in the stone mass.
–
Mechanic removal of the putties.
–
Cleansing of the single blocks from the thick filth by means of water and steam.
–
Further cleansing of the blocks by means of water pressure (in–depth pollution with rust and moss)
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and mechanically (rests of putties and mortar).
Repeated impregnation with Lastanox (1:10) for the protection from micro–organisms and lower
plants.
Detailed stocktaking of the preserved mass – list of all the parts of the original architecture with
selection of the parts which are usable within the scope of the restored sculptural group (of the
architecture were preserved 67 functional components, some of it were broken in several pieces).
Foundation of the catalogue of components for the purpose of recording the single work operations
on the concrete part.
Fabrication of the crushed stone out of the original mass from the rejected, unusable parts.
Technological tests of the putties, artificial stone (1st type – artificial stone on the basis of calcite for
the stairs, 2nd type – artificial stone on the basis of sandstone for the pedestal, stone grave and
column with the capital).
Modellation of the blocks together with connection of the broke-off parts by means of the metallic
armature (roxor) fastened to the drilled openings by means of glue, or better cement. The material
was laid in bigger thickness to be able to imitate the structure of the original by processing the mass.
The material makes the facing of the brick heart which will ensure bigger stability of the re–built
blocks.
Surface modification of the hardened modelled mass (30 days) by unifying the structure of the new
and the original parts to preserve the surface expressional quality of the block.
After the technological ripening of the filling and minimization of the water content was
continuously made the petrifaction by means of WACKER OH.

b) Processing of the production documentation
Placement of the components in the presumptive position to specify the composition of the preserved
parts of the sculptural group and the dimension of the single blocks; preparation of the compositional
scheme for regular placement of the original components. Compositional solution of the view sides of the
stairs and the pedestal respecting the Latin inscription.
Plotting the ideal ground plan of the pedestal and stairs (in five layers on even floor) and its measuring by
storeys.
Putting the preserved components of the stone grave (3 storeys) on a wooden frame and individual
placement of the lower storey on the surface. The lacking mass replenished with the models (27 pc.) in a
gauge 1:1. The shape of the new–proposed parts maximally comes out of the preserved photodocumentation and the basic modellation is adjusted to the original.
Making of the processing drawings of the lacking parts of the architecture (pedestal, stairs) in a gauge
1:10, or better 1:1.
c) Plastic model of the sculptural group 1:10
The plastic model of the sculptural group is made of gypsum on a wooden heart on the basis of the
measuring of the whole (ideal ground plan) and the specification in accordance with reality. The model is
demountable in 4 levels and it has an indicated block composition according to reality. The model is solved
together with the closest vicinity (the square) for the authentication of the solution considering the terrain
inclination.
Evaluation of the 2nd phase
On the basis of exact finding out of the factual state within the scope of work on the 2nd phase was stated
that out of the total number of the 110 preserved stone parts, only a certain part comes from the original
sculptural group and is capable to be used again in the restored sculptural group.
It was impossible to strifelessly reintegrate the components of the secondary fencing to the Baroque
whole considering their stylistic character of the 19th century. That is why their treatment was not realized.
So the subject of the restoration was the 67 original parts of the architecture (42% of the mass).
The stairs (19 pc.) can be considered as secondary on the basis of the usage of different rock and the
degree of preservation. Considering the relatively good condition and shape acceptability were treated and
prepared for the repeated integration.
During the cleansing, any facts were found out which could question the results of the restoration
research. Traces of the polychromy were preserved only in small extent and the degree of cleansing of the
stone was sufficient so it was acceded to the presentation of the monument in its stone expression.
VI. 3rd phase of restoration
Third phase of restoration of the sculptural group of the Sacrosanct Trinity consist of the practical
realization of the construction of the sculptural group. The new situation of the sculptural group resulted
from the architectonic and space study on the square surface. According to this study was as the most suitable
position determined the western part of the Trinity Square. The position was changed toward the original
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position mainly because of the change of plan of the whole main square since the time of the disassembly of
the sculptural group. Another reason was the preservation of larger compact surface of the square for its
social and cultural function (place for organisation of cultural events and meetings of people). For the
architectonic plan of the town, this position was suitable as well. The sculptural group, together with the
National Theatre building and the Town Tower, represents the aesthetic panorama of the historical centre of
Trnava, viewable from the large area of the square and the adjacent streets. The orientation of the sculptural
group was changed as well. The original orientation was in the direction north to the Town Tower and
built–up area of old bourgeois houses. Nowadays, the monument is oriented to the inside of the square, i.e.
to the east.
To the practical realisation of the sculptural group construction preceded the establishment of the
building site on the designated place of construction. It consisted of the installation of distributing points for
water and electricity and the construction of access roads. The building site was enclosed with a fence while
it was counting in the sufficiently large space for the construction, manipulation and storage of material.
The realization itself started with disassembling the pavement surface in the ground plan in question,
cutting out the surface concrete in the thickness of 30 cm and removing the soil circa 1 m. Before starting the
building works, the research drilling holes were made to the subsoil by means of probe to the depth of 12 m.
The level of water table and the material structure of the subsoil were found out by exploration, so that the
responsible structural designer could develop the static project of construction of the sculptural group. In
this project he determined the way of anchoring the sculptural group to the subsoil by means of five static
steel piles of diameter 16 cm embedded in concrete, anchored to the depth 8 m. Central bearing static steel
pile of the central column was left to the necessary height for the planting of complete body of the concrete
heart and the finishing sculptural group. On the basis of the developed architectonic plan of the
ferroconcrete heart – skeleton of the sculptural group, it came to the construction. The construction started
with formworking and reinforcing the basis level on determined ground plan and its concreting. Next it came
to formworking and reinforcing the hollow heart on lost boarding and its concreting. For the assembly of the
original and the new–made steps of the staircase was because of admitted natural tilt of terrain added one
step on the eastern side of the staircase in order that the steps of the double–row staircase on the western side could start with complete step. After the assembly of the steps of the double–row staircase came to the
progressive imbedding of the profiled foot, massive quoin blocks, filling between the quoins with facing
blocks anchored to the heart of the sculptural group’s pedestal. Simultaneously was in progress the assembly
of the originals and copies following the assembly drawings. The pedestal was finished by planting the
massive profiled ledge. After completing the assembly of the pedestal blocks started the assembly of the stone
grave’s body. Again with usage of the original and the new–made blocks of illusory formation of the stone
grave, in four attitudinal horizontal layers, which were continuously filled with staff in the middle. After
finishing the assembly of the stone grave’s mass, were planted on the protruding steel tubule the single parts
of the column (decorative foot, column shank, capital – pedestal for the sculptural group of the St. Trinity),
drilled in the column axis. Then was planted the sculptural decoration in this order: great main sculptures, 3
angels on the stone grave, relief cartouches and at the end was planted on the top of the column the
sculptural group of the St. Trinity, anchored on the protruding (circa 70 cm) pile traversing the whole body
of the column.
Together with it was developed the study to the project of the electrification, illumination of the
sculptural group, which was a new element, not existing on the original sculptural group. In the scope of the
sculptural group was projected and consecutively realized a whorl of lights situated in the inner circle of the
sculptural group’s fencing. The secondary lighting of the sculptural group is situated on the surrounding
buildings of the square.
The new fencing consists of 8 octagonal columns made after the model of the column deposed on the
same place as the substantive group of parts of the sculptural group. But this one probably does not come
from the sculptural group because on the basis of the graphic and photographic documentation we know the
older expression of the sculptural group’s fencing before its disassembly, allegedly coming from the year
1898. Considering the fact that the partially preserved fencing from the end of the 19th century did match
neither with the Baroque expression of the sculptural group nor the modern arrangement of the square, the
visual of the deposed non–original column was used. The original metallic fencing was replaced by hanging
chain connecting the columns in the shape of an octagon.
The sculptural group of the Sacrosanct Trinity was, after its restoration and reinstallation in the year 1993,
solemnly consecrated. As a tribute to its reinstallation, in the Theatre of J. Palárik in Trnava took place the
ceremony, with attendance of the domestic and international guests from the government and church milieu.
For this occasion was released a stamp and bronze plaques remaining of this important and historical event
of Trnava.
By the chosen restoration of the Baroque sculptural group, we created a convincing illusion that the
observer is watching the original in the adequate degree of preservation. With the lapse of time, we can
evaluate the restoration method as successful in the meaning of its vitality and popularity of the sculptural
group by the citizens and visitors of Trnava.
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Restoration of the Marian sculptural group in Nitra
Pavol Čambál and collective
Tr a n s l a t e d b y B r o n i s l a v a B i k i ć
(Pictures: pages 58 – 67)

Art–historical description
Column with the statue of Virgin Mary of Immaculate Conception, also known as the Marian
sculptural group, comes from the year 1750. It rises to the height of 11 m on the Castle Square in the area of
the Nitra Castle. According to the signature on the southern side in the right can be determined its author,
Martin Vogerle.
I.

The sculptural group has three iconographical plans:
1) Mariologic cycle
Relief of the Assumption of the Virgin Mary
Relief of the Visitation of the Virgin Mary
Relief of the Annunciation of the Virgin Mary
Relief of the Engagement of the Virgin Mary
2) Christianization of the Kingdom of Hungary
Statues of the Ugrian kings: St. Stephen, St. Ladislaus, St. Imrich
Statue of the 2nd bishop of Prague and counsellor of the king St. Stephen – St. Adalbert (Vojtech)
3) Spread of the Marian cult (recatholization)
Statue of the Immaculate
Cartouche with the blazon of the bishop Eszterházy
II. Previous repairs and restoration interventions
1850 – author Emerich Fugert
1933 – author unlearned – in the occasion of Pribina’s celebration
1944 – acad. sculptor J. Hučko
1955 – acad. sculptor K. Makovíny and coll. (akad. Sculptor M. Lerch, stonemason J. Ostrovský)
1989 – acad. sculptor M. Černák
1990 – disassembly of parts of the sculptural group and transport to ÚUR Bratislava
1992 – acad. sculptor M. Hruštinec and coll. (acad. sculptor J. Mundier, acad. sculptor A. Okša, acad. sculptor
D. Hagara)
III.
2000 –
2004 –
2005 –

Dates of repairs and restoration interventions
finish of restoration and planting of the sculpture of the Virgin Mary to the column
restoration of the original stone blocks of stair steps
manufacture of the measures again terrestrial moistness and replenishment of the brick basis under
the stair steps

IV. Material
a) Material of the sculptural group before the restoration
Architecture of the sculptural group: dentritic lithothamnium calcite
Sculptural decoration: cirrus calcite
Balustrade: sandstone of Hořice
Other secondary complements: sandstone of Sokolovce, andezite tuff
Forged iron attributes and balustrade gate
b) Material of the sculptural group after the restoration
Architecture of the sculptural group: dentritic lithothamnium calcite, artificial stone
Sculptural decoration: Sculpture of the Virgin Mary – cirrus calcite, statues of the Saints, angels, blazon –
artificial stone
Balustrade: sandstone of Králiky, artificial stone
Forged iron attributes and balustrade gate
V. Condition of the sculptural group before the year 2000
The Marian sculptural group is partially disassembled and its fragments are situated in the area of the Nitra
Castle and in other places. In situ is the architecture of the sculptural group with 4 reliefs, 1st, 2nd storey and
bottom part of the pillar are original, upper part of the pillar is a reconstruction made of artificial stone. In
situ is the socle architecture of the balustrade as well.
The initiation and the course of the restoration works in the year 2000 were negatively influenced by
certain facts from the previous restoration intervention:
– Reduction of time necessary for the realization of the restoration works (circa 1 year less) because of
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lack of respect for the results from the selective process from investor’s side and consecutively the change of
investor’s activity. The action was also financially undervalued (caused by the inflation in the years 1992 –
1993).
– Division of the restoration works on the Marian sculptural group to restoration, art–craft, construction,
dewatering and static works. Related conclusion of two contracts caused the ambiguity of the author
responsible for the subject of fulfilment.
– Ambiguous methodological regulation during the restoration works.
– Deletion of acad. sculptor M. Hrušinec from the membership of the Chamber of restorers (the chamber
is guarantor of expertise and quality of realised works).
VI. Ideological conception of the restoration
The basic aim of the restoration was the consolidation of the mass substance (replenishment of decrease
of the original stone mass of the corpus and pillar of the sculptural group), restoration of the original mass
and material expression (fabrication and assembly of absenting components – balustrade, stair steps, the
metallic components) and restoration of the possible original art–aesthetic expression of the monument
(surface adaptation of the stone and metallic components).
Restoration of the cultural monument was realized with non–destructive and destructive intervention to
the monument’s mass, cleansing and reinforcing the original stone mass, replenishment of disappeared
details by modellation of the mass and fabrication of the absenting components of artificial stone with
materially, technologically, in shape and in style the most resemblant expression.
Extent of restoration of the sculptural group was delimited by the technological procedure, which had
assured the mass consolidation of the whole and the replenishment of these of art components whose would
assure the maximal possible restoration of its original art values, with regard to the acceptation of the erosive
action of meteorological conditions to the character of surface plasticity.
VII. Phases of the restoration works
1st phase – Restoration research and proposal for restoration
Completed research of the architectonic and sculptural components of the Marian sculptural group (the
originals and the new restoration copies) and elaboration of the proposal for restoration.
– art–historical evaluation
– petrographical research of used materials of the architecture and sculptura decoration
– destructive sounding for the purpose of finding the original and the newer surface adaptations
– visual observation for the purpose of finding and stating the present factual state of material, surface
damages, destructions and salinization.
2nd phase – Restoration of the sculpture of the Virgin Mary Immaculate
On the basis of the facts concerning the financial and personnel provision of the action and also from
psychological moments, firstly was finished the restoration of the original central statue of the Marian
sculptural group – the Virgin Mary Immaculate The statue comprises of the figure itself – statue of the Virgin
Mary standing on the bottom – a globe enlaced by a snake with an apple in his mouth. The Virgin Mary is
standing in the contraposto on the left foot. Her hands lie on her breasts, left one above the right one. The
drapery – cloak is uncoiled in space and reveals part of her left foot. Originally was around the head of the
sculpture planted a metallic aureole with stars, which is preserved only as a photodocumentation. In the
starting time of our works, the statue was in the restoration process. The decreases of the plasticity were
replenished on the statue and the pedestal, the stone surface in the frontal part of the statue was re–gilded,
the cracks in the stone on the globe were perceptible, unkempt. The surface of the stone and the gilding was
relatively clean, thanks to the overlaying.
Restoration works:
– removal of non–functional iron spike
– static securing of cracks on the lower part of the globe
– cleansing of the statue
– petrification
– puttying of the damaged parts
– realization of polychromy on the globe
– hydrophobization
– building of scaffold for the assembly
– lifting of the statue on the pillar by means of crane
– embedding in lead
– puttying of the gap between the pillar capital and the globe
– reconstruction of the gilded aureole with 12 stars
– disassembly of the scaffold from the Marian sculptural group
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3rd phase – Factography – static securing and dewatering
In the year 1989 was elaborated a static survey, which proposes the dewatering of the sculptural group
and the area around the balustrade (to replace the grassy surface with a stone pavement). That was realized
in the year 1993, but in the year 1999, BÚ address to the MsÚ with the request to solve the insufficient
dewatering.
– disassembly of the original stone wall
– construction of a new supporting wall of plain concrete
– realization of a dewatering sewerage
– redevelopment of the sculptural group and foundation construction
– building of a dewatering channel in the ground plan of the sculptural group and its connection to the
dewatering sewerage
– realization of the drainage dewatering system
4th phase – Restoration of the sculptural group’s architecture and reliefs
a) Restoration of the sculptural group’s architecture – corpus as the whole
– cleansing of the surface from filth, micro–organisms and deposits
– desalinization of the corpus mass
– removal of the inappropriate anchoring components
– treatment of the existing original forged anchoring components with anticorrosive preparation
– reinforcing of the damaged stone mass with petrificative preparation (Wacker Steifestiger OH)
– planting of the appropriate rustless anchors to replenish the absenting material
– modellation of the damaged and absenting components of modellation of the stone surface with the
material of artificial stone, physically and visually maximally ressemblant to the original replenished mass
(calcite grit of fraction 0,1 – 0.2 cm, of light white–grey colour, dispersion 3%, inorganic dye, white cement
20% of vol.)
– adaptation of the surface structure of the replenished parts of the modellation by the unification to the
whole
– unification in colour of the replenished parts to the whole
– final hydrophobizative (achromatic) adaptation of the stone surface (Wacker H)
b) Restoration of the sculptural group’s architecture – reliefs of the Marian cycle
– cleansing of the surface from filth, micro–organisms and deposits
– desalinization of the stone mass of the reliefs
– removal of the inappropriate and damaged putties and fillings
– removal of the inappropriate anchoring components
– reinforcing of the damaged stone mass with petrificative preparation (Wacker Steifestiger OH)
– planting of the appropriate rustless anchors to replenish the absenting material
– modellation of the damaged and absenting components of modellation of the stone surface with the
material of artificial stone, physically and visually maximally ressemblant to the original replenished mass
(calcite grit of fraction 0,1 – 0.2 cm, of light white–grey colour, dispersion 3%, inorganic dye, white cement
20% of vol.)
– adaptation of the surface structure of the replenished parts of the modellation by the unification to the
whole
– unification in colour of the replenished parts to the whole
– final hydrophobizative (achromatic) adaptation of the stone surface (Wacker H)
5th phase – Restoration of the sculptural decoration – the statues (copies made of artificial
stone
a) Sculptural decoration made of artificial stone
These are the statues of St. Stephen, St. Ladislaus, St. Imrich, St. Adalbert (Vojtech), angel with an ivory
tower, angel with a golden house, angel with a golden star and cartouche with the blazon of Imrich Esterházy.
– cleansing of the surface from filth, micro–organisms and deposits
– modellation of the damaged and absenting components of modellation of the stone surface with the
material of artificial stone, physically and visually maximally ressemblant to the original replenished mass
(calcite grit of fraction 0,1 – 0.2 cm, of light white–grey colour, dispersion 3%, inorganic dye, white cement
20% of vol.)
– adaptation of the surface structure of the replenished parts of the modellation by the unification to the
whole
– treatment and adaptation of the surface structure of the copy – unification of structure, removal of form
joints
– fabrication of metallic components and attributes of forged iron
– gilding of the metallic attributes with gold paillons on mixtion
– final unification in colour of the whole
– petrification and hydrophobizative adaptation of the artificial stone mass
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– assembly of the metallic attributes to the statue
– fabrication and anticorrosive surface adaptation of metallic anchors to the corpus
– transport and assembly of the statue to the corpus
(statue of St. Imrich – planting of the right hand and repair and fixation of the head to the body)
b) Sculptural decoration made of natural stone. These are 4 decorative vases and single bottoms for the vases,
which are cut out of natural stone (sandstone of Králiky):
– cleansing of the surface from atmospheric filth
–modellation of tiny surface damages with the material of artificial stone, physically and visually
maximally ressemblant to the replenished mass
– adaptation of the surface structure of the replenished parts of the modellation by the unification to the
whole
– transport and assembly of the vases to the corpus
– planting of the gilded vase flames
– final hydrophobizative (achromatic) adaptation of the stone surface
6th phase – Restoration of two–steps staircase
Steps of the staircase were originally made of artificial stone. Some blocks of the scales were, because of
their destruction, unoriginality or high extent of damaging, replaced by the copies made of artificial stone,
like other parts on the sculptural group.
a) Restoration of original blocks of the staircase made of light (white) limestone
– disassembly of the blocks from the place of its deposit
– disassembly of metallic anchors (2 pc.)
–transport of the blocks to the workshop
– cleansing of the blocks from dust, micro–organisms and surface filth
– cleansing from sediments and carbon deposits
– desalinization of the blocks by repeated cellulose cotton and distilled water pack
– cleansing from the rests of younger surface adaptations (cement putties, stone fillings)
– cleansing of connection surfaces, broken up blocks, drilling of openings, planting of rustless spikes to
the joints, gluing of the blocks with epoxy glue CHS 1200
– replenishing of the damaged modellation surface by laying the full–colour mass in colour scheme of the
original material of the limestone, structurally, in colour, absorbability and surface adaptation adjusted
to the original material (calcite grit of fraction 0,1 – 0.2 cm, of light white–grey colour, dispersion 3%,
inorganic dye, white cement 20% of vol.)
– processing of the modellation details after hardening of putty to the character kindred to the original
preserved stone
– potential replenishing of the block character of the step from the backside and the bottom side
– unification in colour of the surface of the whole stone block
– hydrophobe adaptation of the stone surface (Wacker H)
– transport to the place of planting
– replenishing of the mass decreases and disrupted parts of brick subsoil, denudated after the disassembly
of the blocks, with brick
– repair of the connection joints of the denudated subsoil’s brickwork by slightly diluted lime mortar with
hydrophobizative admixture
– assembly of the single step blocks to the slightly diluted lime mortar with hydrophobizative admixture,
assembly of upper step with respect to the lower outline profile of the corpus body of the sculptural
group’s architecture
– processing and colour adaptation of the blocks connection joints
– planting and replenishing of lacking forged clasps without using lead, conservatory treatment of metal
surface
b) Replenishment of unorogonal and absenting blocks made of artificial stone
– measuring of the step blocks in ground plan and section – each step individually
– elaboration of the project documentation of all the lacking blocks
– fabrication of a plastic model of the single blocks by their original division
– fabrication of negative patterns of the single blocks
– fabrication of casts made of artificial stone, ressemblant the most in colour, structure, colour scheme
and absorbability to the original blocks
– adaptation of surface structure of the new material by manual working with tools
– fabrication of absenting forged anchors
– fabrication and anticorrosive surface adaptation of the forged anchors
– adaptation of bed for block planting
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– carriage and assembly of the original scale blocks
– transport and assembly of the new blocks on the place
– planting of the forged anchors
– final unification in colour of the whole
– final hydrophobizative (achromatic) adaptation of the stone surface
7th phase – Restoration of balustrade
a) Balustrade – base . Originally made of natural stone, replenished with artificial stone
– measuring of the base in ground plan and section
– disassembly of the original stone blocks and its deposition in the area of the Castle
– fabrication of a plastic model of the single blocks by their original division
– fabrication of negative patterns of the single blocks
– fabrication of casts made of artificial stone, ressemblant the most in structure, colour scheme and
absorbability to the original blocks
– adaptation of surface structure of the new material by manual working with tools
– fabrication of absenting forged anchors
– fabrication and anticorrosive surface adaptation of the forged anchors
– adaptation of bed for block planting
– transport and assembly of the new blocks on the place
– planting of the forged anchors
– final unification in colour of the whole
– final hydrophobizative (achromatic) adaptation of the stone surface
b) Balustrade – lower profile, quoin pillars, upper profile
– fabrication of absenting components of artificial stone
– elaboration of the project documentation of all the lacking components by their original shape and
profilation
– fabrication of negative patterns for the copies
– fabrication of the copies of artificial stone material, physically and visually maximally ressemblant to the
original stone mass
– adaptation of surface structure of the new material by manual working with tools
– fabrication of absenting forged anchors
– fabrication and anticorrosive surface adaptation of the metallic anchors
– transport and assembly of the metallic anchors on the place
– final unification in colour of the whole
– final hydrophobizative (achromatic) adaptation of the stone surface
c) Balustrade – stone filling columns. Columns of natural stone
– planting of already fabricated components made of the sandstone of Králiky to the balustrade body
– final hydrophobizative (achromatic) adaptation of the stone surface
– fabrication of absenting components of artificial stone
– fabrication of negative patterns of the absenting components by their original shape and profilation
– fabrication of column components as of casts made of artificial stone
– adaptation of surface structure of the new material by manual working with tools
– transport and assembly of the stone and artificial stone casts on the place (planting to the stone–bed of
balustrade)
– final unification in colour of the whole
– final hydrophobizative (achromatic) adaptation of the stone surface
d) Balustrade – replica of the original metallic forged gate
– fabrication of the absenting component using traditional forge technology
– fabrication of production drawing documentation of the gate component by the original shape and
profilation (based on archive documents)
– fabrication of the forged decorative gate using traditional forge technology
– surface anticorrosive adaptation of metal (eggshell black)
– transport and assembly of the gate to the balustrade
e) Surface adaptation of terrain between balustrade and stairs
– withdrawal and disposal of heterogeneous fill material
– carriage of new homogenous material (calcite macadam, fraction 1–4 cm)
– placing of flat natural stones of size 0.5–1.5 dm flatways
8th phase – Restoration documentation (written and photographical) of all the realized works.
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Restoration Research and Restoration of Artistic Decoration of the Presbytery Vault
in the Cathedral of Saint John the Baptist in Trnava
Vladislav Plekanec and collective
Tr a n s l a t e d b y B r o n i s l a v a B i k i ć
(Pictures: pages 68 – 79)

Monument designation: Cathedral of St. John the Baptist in Trnava
Technique: Fresco, stucco decoration
Authorship: stucco decoration:
PIETRO ANTONIO CONTI
painting:
CARL RITSCH
FRANZ JOHANNES GRAFFENSTEIN
Dated: 1629 – beginning of construction of the Cathedral of St. John in Trnava – constructor Pietro Spazzo
1699 – 700 – artistic decoration of barrel vault – stucco decoration
August – September 1700 – fresco decoration
Research realized by: M.A. Vladislav Plekanec
M.A. Adrian Gliač
M.A. Ján Hromada
Description and art-historical evaluation of the monument: Mgr. Jozef Medvecký, PhD.
Chemical and technological analysis: Mgr. Katarína Pagáčová
Realisation of the restoration research: August – December 2007
Restoration research/Methodology of research
In the second third of the 17th century, Trnava, the seat of the Archbishop of Esztergom, after the
founding the Jesuit university and the beginning of the construction of university buildings complex,
becomes after Bratislava the second important centre of Early Baroque art. The Jesuits return to the town and,
in 1622, the Archbishop of Esztergom Pázmány from his three years long Viennese exile returns as well. The
eligible organiser Pázmány, Cardinal from the 1629, had had adapted the run-down monastery buildings for
school needs, right after acquiring the necessary means (the new wing was built out in 1640). In the 1635,
his effort to found the Archbishop University was lastly successful and he had consigned it to the Jesuits. The
prologue of the new early Baroque architecture in our country is the Church of St. John the Baptist, which
has been built, with the support of the Archbishop, by the Palatine Mikuláš Esterházy from Galanta in the
years 1629 – 1637.
The Jesuits were given to their usage the medieval former monastery of the Dominicans with the Church
of St. John the Baptist. Originally intended repairs of the church were not realised, they had demolish it and
had built a completely new church with college on its place. The Palatine Mikuláš Esterházy himself took
charge of construction of the new church and, as well, he chose the builder and was farming out the works,
and in the serious manner he was financing the costs and the material for the construction (the Jesuits had
undertook themselves to the Palatine with the right to bury the members of the Esterházy family for four
generations). In his residence in Eisenstadt, he was making contracts with the builder, the mason. Aim of the
restoration research is to make the objective image of total condition of the artistic decoration of church vault
and the monument’s condition. Changes on the original expression of the artwork will be analysed, with
particular accent to the definition of all the primary and secondary coats and its contemporary technical
condition. To achieve the said aim will be used the accessible research methods in the most essential form.
The basic pillar will be the empirical method which substance is the non-destructive way of exploration, the
reconnaissance research in dispersed and side lighting. In the case where it will be impossible to judge
objectively the monument’s condition, the research will be extended with the sounding research and the
exact scientific methods, in this very case mainly the physical and technological research. To the research will
be included the archive materials, the period orientations (Židlický), the orientation from the years 90 of the
20th century and, last but not least, the results of the physical and chemical research from the year 2004,
realized by the physical and chemical laboratory of the Monuments Board.
The restoration research will consist of two parts – the research of stucco and painting decoration of vault
fields. The single parts of the vault field research will be described from the western part of the church to the
eastern part. The whole vault will be, for the lucidity, divided in single vault fields I, II, III and the presbytery field.
Restoration research/Reconnaissance research
Intention of the research was to make the detail acquaintance of the condition of single parts of the fresco
decoration and stucco decoration of the vault fields. The research was realized on the accessible places, first
from the floor level, then on the exposed places of sliding scaffold, which is set up above the crown moulding
on rails and from this scaffold, all the church’s vault decoration is accessible. The first global visual contact
with the church’s interior, in the artificial, but mainly in the day lighting reveals that we are coming in contact
with an extraordinarily rich artistic decoration of the whole church’s interior, which represents so called
stűckbarock. The second important moment is the broad local destructions of the vault fields stucco
decoration, caused by the disturbed statics in the past.
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By global exploration we sight that the surfaces of the vault fields look darkened in the same intensity. The
reason is the thick layer of darkened repaint and deposit on the vault surface, under which the original colour
scheme is fading. The vault fields, i.e. the fresco decoration look lighter of several tones, when compared with
the walls. This difference is caused partly by the direct lighting from the windows, but the decisive role plays
the thinner layer of deposit on the painting’s surface. The reason of these different conditions can be found
in the past, when, during the single repairs of the interior, the surfaces were cleansed irregularly from the
deposits.
Far more relevant problem than the aforementioned rather aesthetic criterions can be considered the
technical condition of the monument. As in the previous statement, the global look indicates broad
differences of the single parts of stucco decoration preservation on one side and different condition at the
evaluation of the fresco decoration preservation, i.e. vault fields, when compared with the stucco decoration,
i.e. walls. Even the common look reveals that the single parts are preserved in two basic positions. On the one
side, it is relatively good technical condition of the fresco decoration and, in the larger measure, similarly
good condition of the stucco wall decoration, on the other side, local parts of the stucco decoration show
considerable condition of mass disruption. In this case, it can be stated that it is a state of disrepair. The
reason of these broad destructions is the excessive moistness, caused by running in of the rainwater. The
destructions caused by the moistness can be found, in the case of church’s interior, mainly on the stucco
decoration. Neither the fresco decoration nor the intonacco are destructed, although they are in the
proximity of destructed parts of the decoration. It can be seen in the presbytery, where the stucco decoration
on the vault slope is broadly disrupted by the destructions and the fresco seems to be intact, when compared
with it. The reason of it is probably the fact that the stucco decoration is made of plaster with gypsum
admixture, which ties the moistness and together with it, it is the source of water-soluble salts, the sulphates
in this case.
The western field of northern vault wall is struck the most by the extent and the degree of destruction.
Here more, there less, this condition is documented on all the height of the wall. It can be explained only by
the permanent running in of the whole part with rainwater. The reason could be the non-functional
drainpipe from the roof, from the outside. In the present, the drainpipe is probably functional, because the
wall does not show the signs of moistening. The proof for it is the thick layer of crystallized salt on the surface
of the stucco decoration of vault and walls. Minor surfaces in its extent, but in the wrecked condition as well,
are the stucco decorations in upper parts of the presbytery. The immediate reason of this condition could not
be caused exactly the seepage of rainwater, but more the aforementioned hygroscopic effect of the gypsum
plaster.
Fresco decoration
With the fresco decoration, embedded in stucco frames, are decorated four oval mirrors in the vault head,
with the motive from the life of St. John the Baptist. On the barrel vault slopes are emblematic blue
medallions, six on the northern side and six on the southern side of the church’s vault. In monochrome paint,
technique secco, are covered the receding surfaces of the church’s vault and walls. From the art-historical
analysis we know that on the fresco decoration, as we know it nowadays, were participating two authors
minimally, in the same time period. I afford myself to reserve the right to update the results of this research
in the time when will be restored the single part of the fresco decoration.
Four central medallions in the vault head and twelve emblematic mirrors of the church
In the presbytery are decorated in identical fresco painting two vault fields, inner vault arch above the main altar, window arches and adjacent wall sectors on the southern part of the presbytery, wall sectors above
the entablature on the northern part of the presbytery and two medallions, situated in the upper part of the
southern and the northern field of the vault head. The fresco decoration in four oval medallions embedded
in stucco frame with iconographical theme from the life of St. John the Baptist. In the western part of the
church above the chorus is the scene the Feast of Herod, then the scene the Beheading of St. John the Baptist,
near the arch of triumph is the scene St. John in prison. The central motive in the church’s sanctuary is the
scene Saint John before Herod.
The painting’s surface is covered only in thin layer of deposit, which does not distort the original colour
scheme of the painting, it only affects in darker tone. The painting is preserved compactly and the damages
caused by tearing up the surface are not visible. Green and ochre tones are imperfectly puttied by
carbonization, the thicker coats of painting are partially incoherent and not resistible to the abrasion.
Remaining colour tones are puttied sufficiently, they resist also bigger pressure. It is supposed, considering
the negligible layer of deposit, that the painting was delicately cleansed in the past. Any damages caused by
the tearing up are visible.
The painting is realized on the surface of the thin layer of intonacco, prepared on the thick, not
particularly technically worked primer, with the technique of true fresco (fresca buona), i.e. the pigments
were laid on the fresh surface of the plaster, where were puttied by carbonization of calcium carbonate. On
the local places can be seen the original paints with the secco technique, the secondary repaints and
retouchings. The drawing is not realized with thin, impressed line to the fresh plaster, the giornati (daily plans of
plaster setting) are perceptible. The stucco and gilded decoration and the wall surfaces as well are in primary
Vladislav Plekanec Presbytery Vault in the Cathedral of Saint John the Baptist in Trnava
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primary position to the original fresco painting. The intonacco is set to the already existing stucco
decoration, which it is rounding by its edges.
The single parts are built in perfect fluid shade (“valér”), the sharp delimitations of drawing lines are
absenting (the structure is similar to the Italian renaissance sfumatto), the painting is obviously influenced
by the principles of Italian fresco school.
Distinct structure have, when compared with the four central scenes in the head, the twelve emblematic
mirrors, the iconographical scenes finishing the story of St. John the Baptist are painted on perfectly
prepared base, the thin layer of intonacco is on perfectly prepared surface in the technique of true fresco, the
monochromatic blue emblematic mirrors are modelled in graphical drawing manner, with accent to the
finest details, which is, considering the big distance from the observer, losing its meaning. Composition of
the blue mirrors is embedded in massive stucco frames of white colour. The painting’s surface is solid,
perfectly puttied by carbonization.
From the original fresco decoration, the most seriously damaged is the scene with the motive of
Beheading of St. John the Baptist, on the western side of wall painting is a big decrease with the extent of 2 m2.
The painting is secondarily repainted in the decrease with thin coat of repaint.
Of the original twelve monochromatic medallions, only two has secondary interventions. These are the
medallions with the inscription ribbon “SANCTUS IN CARCERE” and “PRAECURSOR DOMINI”. The
medallion with the inscription ribbon “SANCTUS IN CARCERE” is locally repaired in the left part of the
painting. Blue secondary repaint pass from the inscription ribbon to the lower edge of the medallion. The
extent is circa 0.5 m2. The most serious damage of the church’s vault artistic decoration are the static cracks
in the barrel vault head; these static cracks are puttied with polyurethane foam, polyester putty and plaster
mixture, the cracks pass across all the four central motives in the vault head and are disturbing it visually.
Stucco decoration of the vault and walls
The stucco decoration of the vault and walls above the crown moulding was realized in the years 1699 –
1700 by an Italian author Pietro Antonio Conti. The whole barrel vault is compositionally divided by four
alternating mirrors in the vault head. On the northern and the southern side are fourteen lunettes with
mirrors installed in the middle. In the middle of the mirrors, painted in oval sector, is the decoration with the
scenes of angels finishing the story from the life of St. John. In the presbytery, there is central motive with the
scene of St. John before Herod, richly decorated with gilded stucco decoration with stylized floral motive.
The gilded stucco decoration in the sanctuary in the shape of palm leaves is bordering on the left and on the
right side the four blue medallions. In the church’s nave, the stucco decoration continues in simplified form
from the eastern side of the arch of triumph to the western part of the church, finished by the chorus. All the
blue emblematic mirrors are decorated from the both sides with stylized palm leaves as well. The whole
surface of vault walls is made up with white stucco décor, specularly repeating itself on both of the vault axis.
Presbytery
The vault is decorated the richly right in the presbytery. The fresco scene of St. John the Baptist,
embedded in massive stucco frame made of stylized leaves modified with layer of darkened secondary
gilding. On the western and the eastern side of the vault is massive stucco shell connected to the scene frame
with stucco vegetal leaf work. The whole composition of the picture is topped by stucco gilded decoration
made of stylized floral, fruit and vegetable motives. The gilding is darkened with thick layer of dust deposit.
The barrel vault of the presbytery is divided by six lunette sectors, plastically accentuated of form by the
stucco decoration made of stylized leaves of white colour. In the middle of the lunette is an oval mirror of
terracotta colour, embedded in white stucco frame. On the left and on the right side is the inside of the
lunette, decorated with gilded vegetal leaf work.
Between the six lunettes are delicately embedded four oval emblematic mirrors, plastically bordered with
massive sky-blue stucco frame, in the lower part compositionally finished with two stucco angels, imaginarily
holding the whole composition. The angels are monochrome to the white with gilded wings.
The remaining part of vault walls is decorated with white stucco leaf works on the western and the
southern side near the altar.
The uncompromising reconnaissance result of examination of the gilded stucco decoration proved that
the selected stucco decoration is secondarily modified with darkened foil, the primary colour decoration was
probably gilded on “mixtión” (thick oil varnish covered base). There are spirally twisted leaf works with
decoratively stylized bines, plastic festoons and shells with naturalistic details of flowers, fruit and vegetables.
The stucco decoration surface itself has coarse-grained craft processing, which certifies a certain time
pressure of Conti’s workshop. Visually, it is darkened to the black. On the basis of evaluation of the arthistorical analysis we know that the Italian author P. A. Conti came from the realisation of an Austrian church
in Frauenkirchen, also ordered by Pavol I. Esterházy, the son of Mikuláš Esterházy. The Baroque church in
Frauenkirchen, decorated in the same period, has almost identical Conti’s handwriting. There are identical
citations of stucco decoration, which was primarily gilded on “mixtión” (see the photodocumentation). The
stucco decoration with colour surface adaptation, which represents three quarts of the church’s vault stucco
decoration, is primarily colour adapted with white monochromy. On the place of arch of triumph is the
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polychrome distinct blazon of the Esterházy family in combination with places which had to be gilded,
primarily polychromized in ochre-brown colour scheme. These are the blazon’s rim, the Golden Fleece and
the soft stucco spherules. According to the physical and chemical research, the stucco decoration is made of
silicic sand with admixture of crushed Dolomitic calcite and aerial lime. Monochromatic white lime paint is
layered, with the distinct surface structure of silicic sand. It is secondarily adapted with local lime-cement
putties. The stucco decoration surfaceis secondarily adapted with layered lime secondary paint. On the
surface is a thick layer of dust deposit. The stucco decoration is loosened from the base on local places. There
is an evident caesura, several mm thick, from the priming coat smoothed with a spatula, from the building
period of 1637. On local places is the smoothed priming coat from the building period of 1637 adapted with
mason’s hammer notches, for the stucco decoration would better tie itself to the base. Bewildering fact is that
this preparatory phase before the realisation of the rich stucco decoration itself from the years 1699-1700 by
the practised Conti’s workshop was that inconsistent like in the church of Trnava.
The visually most exposed part of the vault of the Cathedral of St. John the Baptist in Trnava is the church’s
vault background. The vault background, made in the building period 1699-1700 is primarily colour monochromatized with ochre lime paint. The thin ochre monochrome paint is on some places even of scumble
character. That is a typical Baroque cultured artistic and craft realisation on smoothed enough, sky-blue lime
base, smoothed with a spatula.
According to the physical and chemical research, the stucco coat of the church’s vault background is also
made of silicic sand and aerial lime. The primary ochre colour lime monochromy contains an admixture of
silicic grains. On the primary ochre monochromy is layered secondary lime paint of yellow-ochre colour. On
several places of the ochre vault background are distinct local cement repairs of grey colour.
The vault is on several places damaged by perennial running-in of water. The places of running-in are
disrupted with water-soluble salts, which are destructing the plaster and the surface colour coat. The
wrecking condition is mainly on the western side of the church above the chorus. The present condition is
stabilized, considering the fact that in the years 90 of the 20th century was the church’s roof complexly
repaired. On the northern and the southern side of the church’s vault are seven mirrors on the both sides.
The terracotta circle surfaces of the mirrors are situated in the middle of the lunettes and are finished with
massive stucco frame of white colour on its circumference.
The primary terracotta monochromatic mirror surfaces are alternating with emblematic blue medallions
with the inscription rim. On the basis of realized sounding system, they were not decorated with any fresco
painting decoration. They represent the decorative component of the artistic stucco decoration created in
the years 1699-1700. The primary coat of light terracotta colour is laid in scumble manner on an even lime
smoothed surface of the mirror. In the middle of the mirrors is a secondary local repair of lime-cement putty.
The whole receding surface of the mirror is secondarily adapted with layered lime paint of deep dark red colour. The repaint is of solid covering character.
Proposal for renovation of the artistic decoration of the church presbytery’s vault
On the vault of the Church of St. John the Baptist in Trnava was realized, on the basis of the monument
decision of 10. 12. 2002, the check-up restoration research of the church’s vault artistic decoration. The
complex research of the church’s vault artistic decoration consisted of four central fresco scenes in oval
mirrors, twelve emblematic blue medallions, receding surfaces of vault walls and massive plastic stucco
decoration. The check-up restoration research brought new facts about the oldest primary plaster and colour
coats of the monument. The artistic vault decoration originated in two time periods in the interval of six
decades between the years 1637 and 1700. The oldest plaster coat, smoothed on the surface with white lime
smoothing from the year 1637, was probably decorated with temporary simple marbling. The present rich
artistic vault decoration comes from the second period of church decoration from the years 1699 – 1700. Author of the rich stucco decoration is positively the court Italian plasterer of Pavol I. Esterházy, P. A. Conti. On
the basis of the art-historical analysis, authors of the painting decoration the most likely are the Austrian
painters Carl Ritsch and Franz Johannes Graffenstein. The primary plaster and colour coats are overlaid in its
whole surface by several secondary plaster and colour adaptations from the 19th and the 20th century. The
decision concerning the way of complex renovation of the artistic decoration of the church presbytery’s vault
is in the authority of the methodologist of the KPÚ (Regional Monuments Board). Considering the fact that
quality of the façade parts chosen (see graphic inset) is the bearer of high art-historical values, the restoration
team proposes to evaluate these parts in a restoration manner.
Ideological intention of restoration of the artistic decoration of the church presbytery’s vault
The global conception and ideological intention of the renovation of presbytery vault of the Church of St.
John the Baptist in Trnava comes out not only from the results of contemporary restoration research, but
principally from the global art-historical analysis in comparison with similar buildings in the period of its
origin. The propounded proposal for the restoration takes into consideration all the results of the restoration
research. The results of the restoration research were consulted with the methodologist of the KPÚ and with
the representatives of the investor during control days. The proposed access will respect the main ideological
line, commenced in previous periods of the monument’s renovation of six side chapels of the church.
Vladislav Plekanec Presbytery Vault in the Cathedral of Saint John the Baptist in Trnava
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We positively propose to present the first compactly preserved art-historical colour adaptation from the
years 1699-1700, which represents the second phase of the church’s artistic decoration – stratigraphic layers
3, 3a, 4, 4a. The plaster and colour adaptations 3, 3a, 4 and 4a ideologically represent an early Baroque
cultured artistic decoration of the church’s vault in the German-speaking countries, symptomatically called
stűckbarock. The massively modelled stucco decoration from the prominent European Italian master
combined with the painting fresco decoration in the mirrors represents an important presentation of
Baroque architecture of Central European meaning. The proposed ideological artistic restoration intention
for the monument’s renovation fully respects the decision of the KPÚ, the principles and the demands of
monument care.
The last secondary complex colour adaptation from the 20th century is attempting to continue
ideologically in the primary colour scheme, but the selected shades are too dark, solid and technologically are
temporarily realized. The primary stucco decoration with original colour adaptation of dark ochre colour is
in the present re-bronzed with multiple layer of metallic foil.
Picture on page 68:
To the sample 16/8849: field II. – north-western side, ochre background of vault, above blue medallion
8. 12 – 180 μm
ochre coat, contains ferrous distempers and ochres, calcareous white
7. 120 – 600 μm
plaster coat, contains silicic sand, binder is aerial lime
6. 120 – 216 μm
white lime coat
5. 600 – 720 μm
plaster coat, contains silicic sand, binder is aerial lime
4. 60 – 180 μm
white lime coat (several paints)
3. 12 – 60 μm
ochre red coat, contains ferrous distempers and ochres, calcareous white
2. 20 – 82 μm
white lime coat
1. 180 – 600 μm
white lime coat with low content of sand grains
0.
plaster, contains silicic sand, binder is aerial lime

Picture on page 69:
To the sample 26/8859: field IV. – St. John the Baptist in prison – sample taken from the inscription FIG, upper part of letter G
2. 0 – 210 μm
pink coat, contains Dolomitic lime, red ferrous distempers
1. 90 – 360 μm
brown-red coat, contains red ferrous oxides and distempers, umbra, bone black, blue-green grains of natural
green distemper (glauconite, seladonite)
0.
plaster coat, contains silicic sand, binder is aerial lime

  
Research and Restoration of the Decoration of the St Emeram’s Cathedral in Nitra
Vladimír Plekanec and collective
Translated by Janka Jurečková
Pictures: page 80 – 93

For centuries, the ancient town of Nitra has been dominated by a monumental castle built atop of a high
hill. For nearly thousand years the castle has witnessed eventful history of the diocese, and as an extinct seat
of the Principality of Nitra it still reminds us of the origins of Christian culture and Slavonic state.
A complicated development of the castle complex represents an open textbook of a construction and
architectural development, from early development phases in the period of Great Moravia, to the Baroque
period. The castle complex also includes the St Emeram’s Cathedral, the consecration of which is a symbolic
reminder of the oldest diocese in the territory of Slovakia, established in 880.
St Emeram’s Cathedral in Nitra represents a heterogeneous complex of individual sacral premises, which
is a result of the complicated and long-lasting development of the Nitra castle. The establishment of the
Diocese of Nitra in the 11th century had a significant impact on the formation of the cathedral that was to
serve as a representative cathedral of the diocese.
The cathedral received its current appearance in the 17th and 18th centuries by reconstructions and
alterations of medieval sacral buildings. The Romanesque church from the 13th century was, after the
devastation of the castle by the troops of Přemysl Otakar II in 1272, rebuilt in Gothic style. After the
devastation of the church by the troops of Matúš Čák Trenčiansky in the early 14th century, then bishop Ján
decided to build a new one. In the first half of the 14th century, a Gothic single-nave cathedral was built on
the highest spot of a castle hill, which can still visible in a silhouette of the Nitra castle.
Apart from a range of significant church dignitaries who contributed to the formation of the castle
complex, there were three important figures that influenced the present form of the cathedral. The
construction of the Lower church was initiated by the bishop Ján Telegdy. As the castle was seriously damaged
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damaged during the Bocskay’s uprising (1606) and by the battering of the castle by the troops of Gabriel
Bethlen (1620) and subsequently by imperial troops (1621), he had in 1622 – 1644 the ruins of the
Romanesque-Gothic church rebuilt to a sepulchral chapel in early Baroque style. As the devastation of the
castle as a result of numerous military campaigns continued, the bishop Ladislav Adam Erdődy, who took the
office in 1706, had the castle rebuilt in late Baroque style in 1710 – 1732. Shortly afterwards, in 1752, the
bishop Imrich Esterhazy (nephew of Imrich Esterhazy, a famous Hungarian archbishop and patron of the
arts) had the nave vaults in the Upper church pulled down and rebuilt.
A prestige of the cathedral interior is determined mainly by its decoration. With respect to the unusual
richness of shapes and subjects, the decoration has taken a dominant position in the interior, leaving the
architecture behind. The high quality of artworks was another factor that was to increase the splendour of
the interior. Therefore the production of artworks was commissioned in famous workshops. Among the
artists who contributed to the decoration of the cathedral was a Salzburg sculptor Joannes Pernegger, author
of the 1662 altar the Descent from the Cross, installed as a high altar in the choir of the Lower church. This
work, also known as Szelepcsényi’s altar (named after the bishop Juraj Szelepcsényi-Pohronec, a significant
patron of the arts who bought the altar for the Nitra cathedral), belongs to the best early Baroque works of
art. Apart from the tombstones, it is the only preserved 17th century work of art in the Lower church.
The 18th century is associated with the names of two significant Austrian artists who participated in the
decoration of the cathedral: a Viennese painter Gottlob Antonio Galliarti, member of a numerous community
of Italian artists working in Austria, who decorated the interiors of both churches, and an architect Franz
Anton Pilgram, author of the project of the second Baroque reconstruction of the Upper church (1752). Of
course, there were many anonymous Austrian and Italian sculptors, architects and artisans who contributed
to the creation of this monumental work.
St Emeram’s Cathedral, as we have already mentioned, has the eventful history. Frequent military
campaigns and fires as well as an extreme weather had a negative impact on the condition of the architecture
and works of art. A poor condition of the monument was also caused, to a significant extent, by unprofessional repairs carried out in the 19th and 20th centuries. In order to prevent any other destruction, it
was necessary to stabilise the existing condition of the decoration.
After a general restoration survey, conducted in 2006, the project of restoration evaluation of the
decoration of the Upper church was launched in 2007. Restoration works were completed in the first half of
2010. The next step will be the restoration of the decoration of the Lower church, which is expected to be
completed in 2013.
The restoration of the decoration of the Upper church consisted of five separate phases:
1st phase – restoration evaluation of the decoration in the termination to the choir of the Upper church:
A) Fresco decoration of the keystone of the choir depicting the Feast of the Holy Trinity
B) High altar of Christ the Saviour
C) Stucco decoration of walls
2nd stage – decoration of the 2nd choir vault consisting of:
A) Fresco decoration of the 2nd vault depicting the Assumption of Virgin Mary
B) Stucco decoration of northern and southern walls
C) Five oil paintings: Twelve-year-old Jesus in the Temple; Transfiguration of Jesus upon the Mount Tabor;
Adoration of the Magi; Baptism of Christ in the Jordan River; Archangel Michael
A)
B)
C)
D)
E)

3rd phase – restoration of decoration of the western part of the cathedral/the 5th vault:
Fresco decoration of the 5th vault depicting the Music of the Spheres
Plastic decoration of a clerestory facade
Stucco decoration of walls
Organ case
Interior of bishop´s chapel

A)
B)
C)
D)
E)

4th phase – movable property placed in the choir of the Upper church and stone pavement:
Pulpit
Canons’ stalls
Bishop’s throne, wooden, 18th century
Bishop’s throne, textile, bishop´s chair and four tabourettes from the 19th century
Stone pavement of the Upper church

5th phase – restoration evaluation of artworks of the 3rd and 4th vaults:
A) Fresco decoration of the 3rd and the 4th vault depicting the Apotheosis of St Emeram and St Svorad and
the Martyrdom of St Benedict
B) Stucco decoration of the northern and southern walls of the 3rd and 4th vault
C) Altar of All Saints
D) Altar of St Barbara
Vladimír Plekanec: Research and Restoration of the Decoration of the Emeram’s Cathedral in Nitra
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Restoration survey
The aim of the restoration survey was to provide an objective picture of a general condition of the
decoration of the Upper and Lower churches. We have analysed changes in the original appearance of the
works of art, with special emphasis on the identification of primary and secondary layers and their technical
condition. We have used all research methods available in the optimal form. The survey was based on the
empirical method consisting of non-destructive testing techniques, examination in side lighting and probes.
An important role was played by scientific research methods, art-historical analysis, chemical and
technological and petrographic survey.
The survey has also drawn on archival materials. First of all, the restorers used information from a
comprehensive material prepared by the State restoration studios in Bratislava in 1992: Proposal for the
restoration of wall and ceiling decoration of Nitra cathedral, I. Lower church (authors: Pakan, Janotová), and
Proposal for the restoration of 12 paintings (authors: Kožár, Pavlovský, Janotová). The materials evaluated the
condition of the monument in 1992. From today´s perspective, they can serve as an appropriate comparative
material in the evaluation of decoration condition.
New information gathered during the restoration works shed a new light on the existing definitions and
evaluations of individual development phases, and thus contributed to a more objective evaluation of
particular works of art.
The diversity and the scope of issues contained in individual works of art required the research of
analytical/synthetic nature. The findings of individual surveys have been summarised in the final evaluation
of the condition of the monument that served as a basis for the preparation of the methodology and
restoration proposal.
THE UPPER CHURCH
The present form of the Upper church is a result of the reconstruction of the Gothic cathedral from the
first half of the 14th century. As a single-nave Gothic church was seriously damaged by frequent military
campaigns, Erdődy (bishop of Nitra from 1706) decided to rebuild and decorate the Upper church in Baroque
style. The Gothic vault was pulled down, and the original perimeter walls were covered with Baroque barrel
vaults with lunettes. The reconstruction was completed with the consecration in 1732.
As for the decoration, the original fresco decoration of the two choir vaults, painted by Gottlob Antonio
Galliarti (signature G. A. Galiarti invent. 1720), has been preserved. In addition to frescos, Galliarti also
created four large oil paintings put in stucco frames on side walls of the choir – Adoration of the Magi (signed
“G. A. Galiarti invent. 1720”), Twelve-year-old Jesus in the Temple, Baptism of Christ in the Jordan River and
the Transfiguration of Jesus upon the Mount Tabor – and two oil paintings on the side altar of All Saints.
The paintings on two choir vaults are made using the true fresco technique (buon fresco) on approximately 5 mm thick fine plaster – intonaco. Galliarti´s frescos are characterised by precisely smoothened and
compacted intonaco surface (despite the use of coarse-grained siliceous sand in intonaco) the smooth
structure of which is not broken by brush strokes. As a result of a precisely processed surface, the
characteristic seams of the so-called day´s work (giornata), which are usually visible in large frescos from
close range, are here almost invisible. A basic sketch of the composition, made using the “tracing of a dashed
line into wet plaster” technique, gives evidence that the artist laid pigments on a compacted intonaco surface.
Ironically, the fragments of Galliarti’s decoration of the St Emeram’s Cathedral represent the only chance
to get acquainted with the work of this gifted artist. After leaving Nitra he died at the height of his promising
career as an artist in Vienna (at the age of 39 years). As for his artistic training, the qualities of his artistic
expression, mastery of fresco and refined style indicate that he was most probably trained in Italy. A
commission in Nitra was the first large commission where he could show his talent. His mastery of fresco
technique is proved by the fact that he dared to improvise during the painting. The side lightning revealed
changes in the composition made after tracing dashed lines into wet plaster. In a monochromatic painting
“Adoration of the Magi” the artist revised the composition by changing a position of a figure of the Magi. In
other case, at the place of a flower vase, the side lightning revealed the sketch of a sitting angel.
Original Galliarti´s frescos on the nave vault disappeared together with the vaults in the mid-18th century.
Oil paintings from the altar of St Barbara and the painting Archangel Michael, which were replaced with the
19th century paintings, suffered a similar fate.
In the mid-18th century, the nave vaults were reconstructed by the architect Franz Anton Pilgram. The
authorship of a fresco on the 3rd vault, depicting the scene of the Apotheosis of St Emeram, with the scenes
of the life of St Emeram on pendentives and a false window with a figural composition is attributed to Johann
Stephan Bopovský-Bojacko, Viennese academic painter of Silesian origin, who also worked, together with Anton Schmidt, on the decoration of a new Piarist church in Prievidza (1750 – 1753). The fresco was painted
shortly before the artist’s death in 1753 – 1754.
Comparing individual parts of the fresco, it is impossible not to notice rather a big difference in the
quality. The painting of a three-portrait of standing figures in a false window (see the picture) corresponds
to the work of a trained artist. The painting probably represents the bishop Imrich Esterházy, a commissioner
of the painting, and two unknown eventual sponsors, dressed in Hungarian aristocratic dress. The painting is
beyond any reproach. There is evident a solid form, and refined and loose brushwork. In spite of the certain
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of brushwork, the painting on pendentives has certain qualities, which corresponds to Bopovský’s
authorship, or cooperation of Bopovský´s assistant. By contrast, a central composition on the cupola,
depicting the scene of the Apotheosis of St Emeram, is characterised by a brushwork of an untrained painter,
and poor technical realisation of mural painting (on places where the plaster lost the ability of absorption of
pigments by carbonation due to the drying out, the painting was finished using secco technique). The
question is how to explain such a large qualitative shift in Bopovsky’s work. The answer is rather simple.
There is a strong probability that the fresco was not painted by Bopovsky. After his premature death at the
age of 49 years (he didn’t finish the fresco decoration in Prievidza either), the paintings was probably
completed by his untrained assistant. This hypothesis can be partially based on the fact discovered by the examination of the painting using the bright side lighting. The side lighting revealed the original sketch made
using the technique of a dashed line traced into wet plaster, the richness of shapes of which doesn’t
correspond to a simple morphology of the final painting.
We believe that Bopovský is also the author of a false window as well as fresco sketches and cartoons of
the compositions in the cupola and on other vaults. As indicates the signature above the organ (“F. MESSNER”),
the frescos on the 4th and 5th vaults were painted by F. Messner.
In the 19th and 20th centuries, the interior of the cathedral was restored several times. The inappropriate
reconstruction carried out in 1837 by a Viennese company (signed at the back of the high altar) considerably
reduced the quality of the original. In this period, the expression of monochromatic scenes of the life of
Virgin Mary, part of Galliarti’s fresco decoration, was negatively affected by dilettantish gilded hatching. More
difficult alterations have been made under the bishop Augustín Roskoványi (1859 – 1892). The original
Baroque decoration of the Chapel of St Barbara on the northern wall of the Upper church was, probably due
to the damage caused by humidity, completely re-decorated, including the altarpiece representing St Barbara
(signature “FRIED. SCHILCHER 1860/REST. F. FARMAN. 1931”). In 1932 (on the occasion of Pribina
celebrations in 1933), the entire interior was reconstructed by a Prague company (signature at the back of
the high altar), which made literally destructive interventions in the artworks. We have identified secondary
layers in the form of overpaints of frescos and repainted original “polierweiss” (polished white) finish.
Similarly, the Baroque gilding was re-chalked and re-bronzed. The surface of the first-rate artificial marbling
was overlaid with a thick layer of dark varnish, and losses caused by the installation of wiring were
reconstructed using cements tinged with oil paints. The last reconstruction that had a negative impact on the
expression of the original decoration was carried out after 1945 with the aim to remove the damages caused
by war. Edmund Massanyi and the company Papp and Petrikovič left ineffaceable traces on the original
works of art. They replaced damaged frescos and large-scale oil painting in the Lower church with new ones.
Restoration works always bring new information that makes possible to specify the existing knowledge
and correct some mistakes. The largest contribution, however, can be considered important new discoveries
some of which are of extraordinary importance.
Discoveries of medieval mural paintings, expected to be found on the northern and southern walls of the
choir under the Baroque layer, didn´t live up to our expectations. Medieval layer is represented by discoveries
of a Gothic decorative painting on reveals of Gothic windows in polygon-shape termination to the choir and
on the fragments of a barrel of the Gothic cross vault.
The examination of the northern and southern walls focused on the masonry revealed by the removal of
oil paintings and on the loss of the original stucco chandelier. Gothic layers – masonry and plasters – were
identified in the lower part of the northern wall (at the place of an oval painting of Archangel Michael).
Plaster corresponds to the nature of medieval plasters; it is laid in a thin layer on stone masonry, it is
characterised by exceptional roughness, and is high on lime. The original lime surface is covered with a layer
of the secondary lime coating toughened by carbonation. Under the coating we have identified fragments of
red colour. Given the fact that is has been discovered on the socle, it is probably the fragment of surface
medieval decoration.
Central and upper parts of the northern wall have not been preserved in an original medieval form. The
upper layer consists of a thick layer of basic Baroque plaster the masonry under which bears evident traces
of a secondary rebuilding of the entire upper part of the wall. In the central part of the wall, built of stone,
one can see large cracks between the stones. The upper part of the wall, at the place of frieze of the
entablature, is built of bricks. The radical construction interventions resulted from extensive destructions
caused by artillery fire during frequent sieges of the castle in the 17th century.
An unexpected, but with respect to its artistic value very fascinating discovery was the early Renaissance
tabernacle discovered during the restoration works on the northern wall, at the place of the Gothic
pastoforium. The tabernacle was seriously damaged by Ottoman troops in 1663, however, it is still of a great
artistic value. Though archive materials that would provide more detailed information on the origin of the
tabernacle are not available, according to a two-line dedicatory inscription, the tabernacle was created in
1497. While the text with the name of a donator is almost invisible, the dating is relatively clearly legible: “...
A.D. MCCCC[L]XXXXVII”.
The existing analyses show that the tabernacle was created in one of the Italian stone carving workshops
working on the commissions of King Matej Korvin. After his death in 1492, they moved from Buda to
Ostrihom, where they created a number of significant stone carving works in the seat of the archbishop.
Vladimír Plekanec: Research and Restoration of the Decoration of the Emeram’s Cathedral in Nitra
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The only preserved part of the tabernacle is the central part of aedicular shape (the extension and the
lower part have not been preserved). The pilasters are decorated with a large number of motifs relating to
Eucharistic symbolism. In the entablature we can see a unique motif of two griffins holding a plate with
pomegranates in their paws. A mythical motif of a griffin (a legendary creature with a body of a lion and the
head and wings of an eagle), symbolising power over heaven and earth, in the Christian interpretation a symbol of Christ’s double nature, human and divine (with relation to the Resurrection and the Ascension), and a
symbol of Christ’s sacrifice (Jozef Medvecký, Art-historical analysis of the tabernacle, 2008). This part of tabernacle is carved out of a grey-ochre crinoidal limestone from Tata area (Tatai mészkő) in northern Hungary (Daniel Pivko, Petrographic analysis, 2008).
The central, inner part of the tabernacle is carved out of a red nodular limestone of the Jurassic period,
coming from the Gerecse Mountain in northern Hungary (Daniel Pivko, Petrographic analysis, 2008).
Restoration works
The aim of the restoration of Baroque decoration of the Upper church in Nitra was to stop the process of
advanced degradation of this significant monument, restore the original appearance of the Baroque
decoration, and renew its aesthetic function and artistic value.
The fulfilment of the aforementioned objectives required to resolve a number of serious problems
relating especially to the stabilisation of the works of art. At the same time it was necessary to cope with a
range of tasks relating to the process of elimination of negative phenomena disturbing the aesthetic
impression of artworks.
A large scope of issues contained in individual works of art have been summarised in a detailed survey
report and in five chapters documenting the restoration proposal and the process of restoration in individual
phases. A limited scope of the study only makes possible a partial evaluation of the process and contribution
of the restoration of the Upper church decoration as a whole. As an example of an extensive restoration
project we state the restoration of Galliarti´s fresco decoration of the 2nd vault of the choir.
In the choir of the Upper church, two vaults, inter-vault arch above the high altar, sectors in the walls
above the entablature and two medallions, situated in the upper part of the southern and northern
termination to the choir are decorated with the identical fresco. The frescos were painted by Gottlob Antonio
Galliarti in 1720.
The second vault of the choir is decorated by a difficult composition of the Assumption of Virgin Mary,
put into a massive frame decorated by festoons and flower vases. In the lower part of the scene, with St
Stephen kneeling down and offering up his royal crown, and angels taking the Virgin Mary to the heaven, we
can see Ladislav Adam Erdődy and his brother, Gabriel Anton, bishop of Jáger (signature “G. A. Galiarti/invenit
1720”). Alongside a central scene we can see monumental figures of four Evangelists and monochromatic
paintings depicting scenes of the life of Virgin Mary.
The intention of the restoration of fresco decoration was to stabilise considerably damaged original
plaster layers in top parts of the vault and remove the secondary layers from the original painting, and thus
create conditions for the presentation of frescos in their original expression. Therefore it was also necessary
to re-evaluate the inappropriate addition of losses of the original fresco made in the past.
The damages to the structure date back to the period of the second Baroque reconstruction in the mid18th century during which the western part of vaults was pulled down and replaced with the vaults designed
by F. A. Pilgram.
In terms of methodology, a key problem can be considered a dilettantish reconstruction of the loss of the
central scene of the Assumption of Virgin Mary, the poor quality of which had a negative impact on the
expression of the original. With respect to the insufficient archival materials it was impossible to identify
dating of the reconstruction. Therefore we have decided to continue examining the problem during the
restoration works, and obtain photographs of an original painting that would serve as a basis for the
restoration. All the photographs, including the oldest one (probably from the early 20th century), received
from archival sources (diocesan library in Nitra and archive of the National Museum in Budapest), show the
fresco after the restoration of paint loss. This finding revealed that the restoration wasn´t part of an extensive
reconstruction of the cathedral in 1932 but it was carried out later. At the same time it ruled out the
possibility of reconstructing the paint loss from the authentic material. The alternative solution to this
sensitive problem was to restore areas on the composition where paint has come off based on the analogies
found in Galliarti´s paintings in the Upper church. In both cases, we have considered application of retouch
with a structure different from the structure of the original painting. Finally we have used an inpainting
technique known as “trateggio” which consists of a pattern of vertical lines of paint of varying thickness and
shade.
With the aim to preserve as authentic expression of the original fresco as possible, we have decided to
reconstruct areas on figures of flying angels where paint came off according to the two angels from the
existing Galliarti´s paintings: figure of an angel from the composition of the crowd of flying angels, located
on the choir vault, and figure of an angel from the oil painting Baptism of Christ in the Jordan River, one of
the paintings decorating the southern wall of the choir (see the picture).
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The process of restoration showed that under the current conditions it is impossible to remove the inappropriate secondary golden hatching of monochromatic fresco (scenes of the life of Virgin Mary). The gilding
by mixtion technique shows severalfold higher hardness and resistance to the pressure like the original
intonaco on which it is laid. We have tested the strongest removers of old coatings and dissolvent available to
remove the secondary gilding and a rather thick layer of yellow mixtion, however, not a single experiment
guaranteed the removal of mixtion from the surface without damaging fresco and intonaco. For this reason
we have decided not to remove the secondary gilded hatching from the original.
During the examination and cleaning of the painting, we have identified the signature and dating of the
secondary alteration to the composition of the Assumption of Virgin Mary carried out in 1836.
St Emeram’s Cathedral has witnessed an eventful history of the diocese. It represents a monument the
value and uniqueness of which is incomparable in the context of Slovakia. Due to the historical aspects linked
with the existence of the Nitra castle, unique architectural design and high artistic value of the original decoration of the interior the cathedral deservedly belongs among the most significant national cultural
monuments.
Collective of authors:
Vladimír Plekanec, Jana Balažíková, Ivan Škandík, Sylvia Birkušová
  

3D Digitization Applicable to Cultural Heritage
Marek Hazlinger– Ladislav Dedík
Translated by Janka Jurečková
Pictures: page 94 – 100

Today, the access to digital content via media (Internet, TV, etc) represents an integral part of life. To
make cultural heritage part of digital content, material objects need to be digitalized. Digital content
represents digital cultural and historical information on objects as well as a digital visual presentation,
called digital visualisation.
Various cultural and historical objects can be scanned using different methods and technologies of
3D digital visualization. Since digital visualisation technologies are subject to constant development, the
overview only focuses on individual types of technologies in case of which we assume further
optimization and development.
Visual and spatial data should comply with the respective parameters, in particular in terms of:
•
structure, format – well-chosen format will ensure comprehensibility and legibility of image,
and thus its long-term presentation
•
packing density (definition) and colour temperature – sufficient technical parameters of image
will ensure its topicality, and data can also be used by new technologies in the future
The qualitative parameters of image (colour temperature and sharpness) are monitored using
calibration tables. The tables represent natural part of the image. Colour temperature and sufficient
sharpness of image is being achieved by modification of a final image on the basis of a difference
between colour checker and actual colour.
The manner of 3D digital visualization depends notably on the final image requirements and on the
nature of a scanned object. Spatial digital visualization includes several technological levels:
•
Object/spatial panorama imaging
•
3D spatial
The simplest level of a spatial image is object panorama. Object panorama is basically a sequence
of images of an object achieved by the rotation of the camera about an object by constant angle, or a
sequence of images of a rotating object at fixed positions. The size of angle determines not only the total
number of images, but also the minimal angle by which we can rotate the object in virtual exhibition.
This type of digital photography requires complicated preparation for lightning because it is necessary
to light up every detail. Presentation of the sequence of images also requires demanding post
production.
In case of less demanding qualitative requirements it is possible to use QuickTimeVR format, or MOV
format, which can save the object panorama as a single digital file. However, in case of images in highresolution (60 MPx) one digital file would be too large. Therefore the most suitable are DNG and TIFF
formats that can be additionally converted into MOV format.
When capturing images of an object panorama, the important part of the process is a turntable on
which the scanned object is placed. The turntable can be equipped with a vacuum air pump for vacuum
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fixation of the object. The turntable stand must be as small as possible and the surface on which the
object is placed must be transparent and matt. It is a sort of a “projection table” equipped with a
turntable. This configuration makes possible the proper vertical rotation by a constant angle.
An equivalent of object panorama in terms of space is a spatial panorama. Basically it is a picture
taken from a single point in all directions. By using a special virtual presentation (images are placed on
a spherical background, e.g. quicktime.mov format), the effect of looking around and move is achieved.
There are two ways of shooting a spatial panorama:
• as a sequence of images (6-16) captured by 360° degrees rotation about a vertical axis, with a wideangle lens. The sequence of images must be converted into a digital raster image. To ensure the
automation of the process, a camera needs to be placed on a turntable, so that it rotates about the socalled nodal point, which is actually the centre of optical system of a camera lens.
• as a photographic image of pinhole camera that makes 360° rotation about a vertical axis. This type
of photography captures (almost) full (360°x320°) field of view from a single point. The advantage is
that it requires hardly any post production. This technology actually makes use of a scanning principle.
The difference is that an imaging chip doesn´t move directly/orthogonally, but it rotates about a vertical
axis. The advantages of pinhole technology include the speed and a simple and quick application of a
stereoscopic principle. The disadvantage, by contrast, is limited definition given by the size/length of
one-dimensional image sensor.
The definition (number of points sensitive to light) of image sensor also determines the total
definition of the panorama. The definition of horizontal 360-gegree panorama (1 elevation; 6-9 images,
vertical angle 120°) captured by 60 mega pixels digital wall/camera (ca 6700x9000) represents ca
42000x9000 pixels, i.e. ca 380 mega pixels. This type of photography requires complicated preparation
for lightning because it is necessary to light up every detail.
When taking a panoramic view, an important parameter is the light stability of the environment. As
the light is usually influenced by weather conditions, it is better to use larger diaphragm and longer
shutter speed. The panoramic view should be taken as quickly as possible.
Presentation of this sequence of photographic images requires complicated post production that
includes the unification of light characteristic of all images, stitching the images together, or conversion
into MOV format.
We can specify the mosaic panoramas with one and more vertical elevations. With hundreds of
partial images, this type of panorama is, especially in case of large scale photographs (1 gigapixel and
more), the most comprehensive method of picture taking of environment/architecture. Extreme
definitions, achieved by stitching thousands of photographic images together, represent hundreds of
gigapixels. The disadvantage of mosaic technology is the risk of move of the scene and its colour
instability. The more photographic images, the longer is the total time of picture taking and the bigger
is the risk of change in light conditions. All these factors have a direct impact on duration and demands
of post production. Therefore a better solution in terms of production seems to be the so-called pinhole
camera that makes use of a scanning sensor in such a manner that it rotates about a vertical axis (instead
of a shift like in case of traditional scanning sensors/scanners). The vertical axis must pass through the
centre of optical system of the scanner/camera, the so-called nodal point. In addition to immediate
availability of image, another advantage of pinhole technology is the high operability of image. The
technology is significantly less time-consuming than composite/mosaic panorama. The only
disadvantage is rather low definition.
If a stereoscopic spatial panorama is required, the easiest way of implementation is a duplicate
photography using pinhole camera with respective shift (in parallel with horizon), defined by a middle
size of a scanned object. The axis of rotations of the two images/camera positions must be the same (it
must pass though the centre of optical system created by two lenses), which is very difficult, and
therefore it seems to be more effective to use two synchronous cameras with adjustable horizontal shift,
placed on synchronised rotating tripod. Spatial panorama doesn´t have to always fill out 360 degrees.
If part of a recorded space is irrelevant, it possible to choose a different scanning angle (e.g. 180°), and
thus less images, or to choose a different type of panorama and use the orthogonal shift without camera
rotation.
3D spatial imaging technology makes possible to create a virtual representation of solid surface
with certain accuracy (depending on technology selected), colour, surface texture as well as reflective
qualities. Final 3D data are either generated from the sequences of 2D images (photometry,
stereophotogrammetry, structured-light scanning) in the process of post production or result directly
from the scanning (3D laser scanning).
The methods of generation of 3D data from sequences of 2D images have been developed mainly as
a result of the insufficient accuracy and performance of 3D surface scanners. These methods (stereo172
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photogrammetry, photometry, or structured-light scanning) are very difficult in terms of post production.
With increasing availability of laser scanning technology, they appear to be less effective, but they are still
applied.
The output of 3D laser scanning is a set of points on the surface of an object, the so-called point cloud.
The number of points of one scan depends (like in case of 2D) on the scanning angle and on the definition
required. It is also true that one scan doesn´t always do for a complete 3D reconstruction of a large object as
a whole. Spatial coordinates of each point are obtained through the echolocation of reflection of a laser
beam. Subsequently they are converted from a spherical coordinate system (angle, distance) into
orthonormal coordinate system that is also registered against other scans of the same object. The registration
(determination of mutual position and orientation of scans) is very important because it makes possible to
stitch many scans into a single digital object, which is currently a subject of the post production.
Technological trends try to optimize the post production (mutual registration of scans and generation of
solid 3D surface) and integrate it directly in the process of scanning. It can be expected that in the future the
output of 3D scanners will be 3D closed surface – CAD model in standard format (e.g. DXF, OBJ).
3D Laser scanner – LiDAR is a technology originally developed for measuring in GIS (Geographic
information system). With increased accuracy and definition, the device becomes interesting also for the area
of digitization/visualization. Using the multiple echolocations, the latest models are able to scan the surface
even behind semi-permeable areas (vegetation).
3D image of an archaeological site at Bratislava Castle – general illustrative picture of the scanned area
with marks of scanning positions.
In addition to 3D surface scanning, the digitization of cultural and historical objects aimed at cultural
heritage preservation also applies 3D scanning of inner structure. It is very specific area, as this type of
scanning is very comprehensive and brings most eventual risks. The number of tangible objects with
important inner structure worth of such scanning is significantly lower than the number of ordinary objects.
Yet, there are objects (e.g. industrial monuments) in case of which this type of scanning is legitimate. The
scanning technologies used include:
• magnetic resonance (MR)
• computed tomography (CT)
• microtomography (like CT, however the pixel sizes are in the micrometer range)
• infrared photography
• stereo-radioscopy
Apart from stereo-radioscopy and infrared photography, all technologies are non-portable and require
massive, extremely expensive hardware. These technologies are employed in medicine. The result of
structural imaging (notably tomography and resonance) is a sequence of cross-sections/sections of a scanned
object, which are converted into point cloud by specialized software. Subsequently, they can be further post
produced like in case of laser scanning.
A specific technology of structural imaging is stereo-radioscopy, i.e. the generation of a spatial structure
based on the pairs of digital X-ray pictures (like photogrammetry). Digital X-ray imaging is made possible by
portable emitters and detectors of gamma radiation that are currently used especially for a static analysis of
architecture.
An important part of functional and structural visualization is the analysis of all processes in terms of both
the structure and the move of individual elements. Therefore it is important to consider the legitimacy of a
video recording.
Due to the aforementioned reasons (quick development etc.), digital technology requirements can’t be
precisely defined. However, it is possible to define input-output requirements the technology needs to meet
in order to ensure sufficient parameters of scanning (in terms of image qualities).
The most important qualities in terms of input (scanned object) include:
• no contact with an object
• sensitivity to the specifics of material of a scanned object
• harmlessness of lightning and scanning media (laser)
• constancy of physical conditions before, after and during the process
• sufficient lightning of a scanned object.
Important qualities in terms of output (digital files required) include:
• quality of imaging available (packing density, colour temperature, sharpness)
• possibility to calibrate and repeat the process
• possibility to compare visual image to an original directly on the spot
• software control
• automatic metadata generation
• immediate data storage using both internal and external media.
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Necessary parts of digitization technology (in general):
• scanning system
• lightning system
• device for holding scanned objects (object panorama)
• device for the placement of scanning system
• variable diffusion chamber (elimination of unwanted light)
• workstation with calibrated monitor, high definition and SW
• test tables to ensure the quality.
The digitization maps and preserves data on the current state of cultural heritage. Subsequently, the data
can be examined in virtual environmental, and can be used to present even hard-to-get-at places, create virtual
exhibitions, etc. The comparison of many scans allows assessing the environmental impact on the object.
Scanned objects with high-quality post production can also be interesting for science, education and film
industry.
  
Digitization of film objects from the period of 1960 – 1969 in the Slovak Film Institute.
Film restorations in 2008 and 2009
Eng. Peter Csordás
Translated byJanka Jurečková
Pictures: page 101 – 106

Digital restoration of films belongs to rather young and dynamically developing disciplines in the field of
restoration not only in Slovakia.
The Slovak Film Institute participates in the preservation, protection and restoration of audiovisual
heritage as integral part of cultural wealth of the Slovak Republic with the aim to preserve audiovisual works
as a form of cultural expression.
The restoration process can be divided into these phases:
•Traditional photochemical restoration
•Digitization and subsequent digital restoration
•Production of masters and derivates
•Metadata creation and administration
Restoration of film materials using traditional photochemical method
Restoration of film materials using traditional photochemical method in film laboratories belongs to
fundamental and necessary technological procedures of restoration. In the first phase, the preservation
activities have been carried out with the aim to prepare the material for safe processing by technical devices
such as photocopiers, colour analyzers, purifiers, projectors etc. Non-destructive methods applied in this
phase of restoration included control of the condition of film stock (negative), state of perforation, quality of
splices etc. with subsequent repairs and recommendations for laboratory processing of visual and audio
elements. It is also very important to find out the values of contraction, i.e. the shortening of original film
footage.
In the second phase, the laboratory processing was realized during which new duplicate materials
(duplicate negative, duplicate positive) and the combined copy (i.e. image with a soundtrack) were created.
It is the only technological procedure capable of true reproduction of original material even after several
decades, when the original filmmakers passed away and there is actually no one who could say what the film
originally looked like. Without the aforementioned steps, it is impossible to approach the digitization itself,
because it could result in incorrect interpretation of visual and audio elements of a film.
The lifetime of current modern film materials is about 500 years.
A scheme of the production of combined film copy
The Slovak Film Institute
Film archive
Original FO (audio, video)
Original FO (audio, video)
Photochemical process



Control of the condition of film base
and repair
Production of duplicate materials
Combined film copy
Colour corrections
Chemical cleaning



Restored FO (video, audio)
The Slovak Film Institute
Film archive
Restored FO (video, audio)

Technological procedure of the laboratory processing of film objects (FO)
Brief overview of possible film formats by different categories and criteria:
•Format: 8mm, 16mm, 35mm, 65mm, 70mm
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• Film base type: cellulose nitrate, cellulose triacetate, polyester
• Frame type: Super 35mm, Academy 35mm, N16mm, S16mm
• Negative, positive, CC – combined copy, IN – intermediate negative, IP – intermediate positive,
DN – duplicate negative, DP – duplicate positive
• Colour, hand coloured, sepia-tinted, black and white
• Single or double perf
• Perforation: positive, negative
• Silent and sound films (with optical or magnetic track)
• Number of perforation openings (1, 2, 3, 4)
• Image format: 35mm, N16, S16 (1:1.33; 1:1.66; 1:1.77; 1:1.85; 1:2.35; 1:2.35 anamorphic format).
Digitization and subsequent digital restoration
All film materials went through film restoration in film laboratories, and thus they met the condition of
readiness for digitization and subsequent digital post-processing. The digital process employed the DI
technology (digital intermediate).
A cameraman or a director attended control projection of new and original materials, where the film was
analyzed in terms of artistic intentions, technical possibilities of camera, optical and lightning systems in the
time of its origin, and in terms of technological recommendations of film laboratories. Considerable attention
was paid to the way of lightning, use of creative elements and author´s styles. It was necessary to trace down
and consult criteria for the perception of artistic and aesthetic values in the time of origin of the film.
Very important was also the analysis of types and frequency of damages, which are typical of every film.
Individual phases:
Picture digitization is carried out using devices designed for scanning of archival materials (film scanners)
in order to transfer film image to digital data. It is very important to properly filter out the film stock base in
2K (1828x1556) resolution, without compression, in bit depth of 10 bit, in DPX format. Problematic issues
were consulted with Nyquist film laboratories.
Table of memory requirements of individual resolutions and file sizes
2K (academy) 2K (full gate)

Number of
4K (full gate) frames (files)

Resolution

SDTV

HDTV

1 frame

1.6 MB

8.2 MB

11 MB

12.5. MB

50 MB

1

1 second

38,4 MB

197 MB

275 MB

300 MB

1.2 GB

25

1minute

2.25 GB

11.53 GB

16.5 GB

17.6. GB

70.3 GB

1 500

1 hour

135 GB

692 GB

990 GB

1.03 TB

4.1 TB

90 000

1,5 hour

202.5 GB

1.04 TB

1.48 TB

1.55 TB

6.15 TB

135 500

Sound digitization is carried out using devices designed for archive purposes only. They must accurately
process frequency and dynamics values, without compression, with minimal bit depth of 16 bit and the
sampling frequency of 96 KHz. Digital scan heads for mono audio signal are equipped with light source near
yellow spectrum. Digital scan heads for stereo audio signal are equipped with light source near red spectrum.
Digital restoration/retouch of damages – is carried out on specialised workstations that are able to
process several layers of effects almost in real time. Damages to archive film material caused by improper
storage, laboratory or technological processing are retouched. The algorithms must support automatic and
manual regimes. They must allow the removal of defects such as dirt and dust, hair, stains, fingerprints,
scratches, slices, glue residues, missing frames, different geometric distortions, perforation damages, changes
and anomalies of density and colour, errors of laboratory processing. The process of data restoration must be
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non-destructive (possibility to return in any restoration phase to source data). Manual and automatic
algorithms.
Digital colour corrections are carried out on specialised workstations. Colour corrections were made
in the presence of film makers (cameraman or director). It was necessary to preserve aesthetic values and
means of expression corresponding to the period of origin, preserve colour and tones with defined contrast,
black and white level.
Production of masters and derivates – the process of digital restoration is followed by a control
projection in the presence of an expert in film technologies, an expert in digital technologies and a head of
SFI Film archive. From each film, film master and subsequent derivates in HDcam SR, Digital Betacam, Analog
Betacam, DVD, BD or DCP (digital cinema package) formats were created.
The aims of the digital restoration were to present films to public in DVD format, and generate high-quality
masters for the use of TV stations broadcasting in HDTV. Film masters have also been prepared for the
production of carries in DCP digital format, or for the production of data derivates applicable to VoD (video
on demand) etc.
List of restored actors films from the period of 1960 – 1969
F i l m s re s to re d i n 2 0 0 8 :
Slávnosť v botanickej záhrade/Celebration in the Botanical Garden;
Kristove roky/Age of Christ;
Slnko v sieti/The Sun in a Net;
Pieseň o sivom holubovi/The Song of the Grey Pigeon;
Boxer a smrť/The Boxer and Death; Organ;
Deň náš každodenný/Out Daily Day;
Drak sa vracia/Dragon’s Return; 322;
Obrazy starého sveta/Pictures of the Old World (a feature documentary film)
F i l m s re s to re d i n 2 0 0 9 :
Skalní v ofsajde/Soccer Fans;
Kým sa skončí táto noc/Before this Night is over;
Šerif za mrežami/The Sheriff Behind Bars;
Panna zázračnica/Miraculous Virgin;
Tri dcéry/Three Daughters;
Zmluva s diablom/A Pact with the Devil;
Zvony pre bosých/The Bells Toll for the Barefooted;
Živý bič/The Living Whip;
Majster kat/The Hangman;
Vtáčkovia, siroty a blázni/Birdies, Orphans and Fools;
Pehavý Max a strašidlá/Freckled Max and the Spooks .
  
Restoration Research of Frescoes and Architectural Stone Elements
in the Church of the Holy Spirit in Žehra
Mgr. art. Ivan Havasi – Mgr. art. Marek Holomaň – akad. soch. Tomáš Lupták
Translated by Beta Havelská
Pictures: page 107 – 120

The Church of the Holy Spirit was built on top of a mound above the village of Žehra. It might have been
an ancient religious site with a magical significance for the local inhabitants, and therefore this was taken into
account when the parish church was built. The Provost of Spiš, Magister Matej, who came from Nuremberg,
responded to the request of his friend and notable Spiš aristocrat, Count Ján of Žehra (Sigray-Póch), and on
August 17, 1245 the Count received permission to build a church on his land in Žehra, dedicated to the Holy
Spirit. Ján financed the church and the parsonage. The Provost also contributed to the construction of the
church and its administration. The construction started, but for some reason it continued at a slow pace and
soon afterwards the work was suspended for a longer period. There were several reasons for this. On the one
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hand, there was the influx of German colonists who were given large territories by the rulers. They also
settled in Spišské Podhradie. On the other hand, Ján Sigray did not receive any donations for his large
property. As a result, he was involved in a dispute with other landowners. When the dispute over property
was resolved, Ján Sigray – Póch was able to finish building the church in the transitional late-Romanesque and
early-Gothic style. The church was completed in 1275 and its first priest was Ján. On its completion, the
church was consecrated. Although there is no written evidence about it, the places of anointing are indicated
by consecration crosses preserved on the walls of the nave. The church stands on the original foundations,
only the sacristy was built as an extension. The tower was added to the nave before the end of the 13th century. The archaeological research excluded the existence of an older church. The entrance to the church led
through the impressive southern portal. Beside the portal, travertine corbels were built on the outside to hold
a canopy during the church festivals at which an indulgence was granted so that people from the whole area
would attend the mass. Originally, the nave was not vaulted, but like other traditional country parish churches
of that time, it had a wooden panelled ceiling. The construction of the double nave vault was originally dated
to the first half of the 15th century, after the nave had been damaged by fire. The Hussites in Spiš were
supposed to be responsible for the fire. However, there is no written or any other evidence of the fire, and
the Hussites stayed there only for a brief period. The vaulting was constructed in the 14th and 15th centuries
when a number of churches in Spiš were modernised. The results of Žáry’s research show that the
construction of double nave churches began after 1350 and finished in the first quarter of the 15th century.
The rebuilding of the nave dates back to 1380. At present, almost the entire church interior is decorated with
frescoes. The church had already been considered a monument at the times of the Hungarian kings and was
listed as a monument in the Central List of Monuments at the beginning of the 1950s under no. 827.
Restoration research
Non-destructive methods were used to carry out investigation in situ in September – December 2007. The
aim of investigation was to asses the existing technical state of the frescoes due to the high content of salt
deposits in the primary layers, and to decrease moisture in the stonework by repairs, carried out in 2006.
Furthermore, the historical layers and the extent of all previous restorations, retouching and historicising
additions to the paintings were identified.
Research was carried out by non-destructive methods:
Vi s u a l o b s e r v a t i o n – o b s e r v a t i o n b y s h a r p l a t e ra l l i g h t i n g
Observation was done in darkness. The walls were illuminated by floodlights of 2 x 500 W and 1000 W.
Observation revealed the technical structure of the paintings, or the method by which the layers of plaster
were applied.
The plaster of the older decoration has a noticeably irregular surface following the stonework. The plaster
on the walls of the sanctuary is applied in three horizontal rows from top to bottom. Smooth quarter-circle
strokes, engraved geometrical parts of horizontal ornamental bands of pictures and the framing of aureoles
are visible on the surface. The framing of aureoles and consecration crosses is also visible in the plaster layers
of the paintings in the nave. Sheets of plaster with regular smooth surface were identified in the vaulting in
the rose coloured parts and in floral ornamentation in the corners. On the contrary, the plaster layer of the
paintings of the fourth decoration in the nave is more regular, lacking visible traces of application and
smoothing. Mechanical damage to the plaster layer was also identified by observation: crumbling, scratches
and engraved inscriptions.
Investigations of the frescoes by fluorescence methods identified only secondary retouching with pure
lime. Retouching is visible in the form of white fluorescent local strokes.
Furthermore, investigation was carried out by means of destructive methods:
Soundings
Surface-planar soundings identify the present technical state of the primary layers of plaster and paint, the
extent of deposits on the surface of the paintings and the method of their removal with the least damaging
effect on the original. Considering the possibility of a higher amount of salt deposits on the paintings, we
tried to minimise the use of wet processes during cleaning. Dry dust deposits were removed by WISHAB
cleaning gums of variable firmness, oil deposits were removed by desulphatising chemical cleaning with the
ion exchanger Amberlite IR 6744 OH in dispersed solution with distilled water applied to the intermediate
coat of the cellulose lining for a measured time (15 minutes). Several tests in the nave proved the assumption
of disrupted surface consistency of the primary layer of plaster and paint.
Soundings of the layers of plaster in the nave were carried out to confirm the existence of decoration on the
south wall and to specify the stages of development of the decoration on the north wall.
A complete chemical - physical investigation of the layers of plaster and paint was carried out as part of the
research.
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Research evaluation
The investigations led to findings about the methods, execution and technical state of frescoes. The
method of cleaning and conserving the paintings was determined on the basis of these results, taking into
account the materials used in restoration in the 20th century. The findings were used to work out the
Proposal for Restoration comprising detailed photographic documentation of the present state and graphic
drawing of secondary interventions and damage. The proposal summarises the findings of previous
restorations, investigations of the frescoes, and measurements of the climate in the church. It sums up the
existing archive materials about the frescoes. The investigation included historical research and art-historical
assessment of the paintings in specialist literature.
The first known restoration and conservation of the frescoes comes from 1638. Evidence can be provided
by a no longer existing inscription under the painting The Sacrifice of Jesus Christ A. D. 1. 6. 3. 8. RENOVATUM EST. The Csáky family probably had the church renovated in that year. The paintings were cleaned and
defects were painted.
Another renovation was probably carried out in 1652. It is recorded by the inscription on the central pillar
of the nave. This is supported by the now vanished dating about the renovation in 1657, still visible on The
Last Judgment in the 1950s.
According to the 19th century historians – Hradszký and Vajdovský – renovation in the past was carried
out by repainting, which decreased the value of fine original paintings.
It is not known when the church interior was whitewashed.
The frescoes were rediscovered and the whitewash layer was removed only in 1870. It was known that the
paintings existed because they showed through the whitewash coating. Ján Duchoň noticed it when he
became the priest of Žehra (1854). Vajdovský, who was present when the paintings were uncovered (at the
turn of 1870 and 1871), already anticipated their existence in 1862. However, only Béla Klimkovics, a teacher
of drawing from Košice, aroused greater interest in the frescoes and he drew attention of the Hungarian
Academy of Archaeology to the significance and high artistic potential of the church in Žehra, which had
hidden treasures of frescoes.
In 1904 the paintings were considerably damaged due to water penetrating through the church roof. The
Hungarian Office for Historical Monuments was supposed to repair it only in 1913.
However, the actual restoration began in the 1930s when the paintings were already in a very bad state.
On the initiative of the Office for Historical Monuments, the frescoes were restored by Master P. J. Kern in
1939 – 1940. He discovered an older painting of the Pietą under The Nativity, uncovered and restored it.
Although the procedures of Kern’s restoration were said to have been recorded in detail, the documentation
could not be found. According to the archive records Kern’s ‘restoration’ consisted of repainting, and it was
difficult to identify original painting, retouching or repainting with the naked eye.
Research and more modern restoration and conservation began in 1954 on the initiative of the Office for
Historical Monuments. Restoration was carried out by a group of restorers including M. Staudt, A. Kuc and Dr.
M. Mariániová. The latter made a thorough analysis which was originally included in the documentation department of SUPSOP in Bratislava. According to our findings this analysis does not exist any more. We can only learn about this restoration from contemporary written records (10 letters).
During a course for restorers run by Assoc. Prof. P. Fodor from MK – SPS in 1954, the painting of the Living
Cross was discovered on the north wall of the nave. On the basis of the results of investigation, the committee
proposed to continue uncovering the original paintings and to subordinate the conservation of the north
wall to the newly discovered painting. They expected to discover a horizontal row of paintings from that
period. If it was confirmed by soundings, older paintings would then be uncovered at least up to the chancel
arch and the upper painting – The Legend of Ladislaus – should have been sacrificed. In the process of
conservation the wall of the chancel arch was supposed to be treated analogically. Christ in a mandorla and
the saints to its left should have been preserved. The find on the north wall assumed that paintings of similar
quality would be discovered. Kern’s repainting in the sanctuary should have been removed.
Since there is no documentation about the methods applied in the restoration, we can only learn about it
from the archive photographs. The photographs show the extent of damage to the walls and vaults of the nave and sanctuary. They show consolidation and the discovery of the original Gothic window on the south wall
of the sanctuary. We heard about the technological process while talking with the local people. Cleaning was
probably done with bread mixed with blue vitriol. The frescoes were consolidated with casein from cottage
cheese provided by the local people. The restoration from the 1950s was performed on a high level. It was
carried out professionally with emphasis on the authenticity of primary painting.
Investigations specified the development of painted decoration and technological construction and
evaluated the technical state.
The consecration crosses in the nave from the first decoration period, were probably added after the
completion of the church. The crosses were uncovered during the last restoration. They are painted on
smooth plaster following the stonework. The damaged primary layer of plaster was filled with cement and
retouching from the restoration in the 1950s. The fillings form up to 50% of some of the crosses.
During the second decoration period from the third quarter of the 14th century, the following parts were
painted:
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The sanctuary – vaults, walls and ribs
Interior wall of the chancel arch
Southern entrance portal – the tympanum and stone architecture
The irregular plaster of the vaulting follows the stonework. The surface shows a vivid structure of
brushstrokes and it is whitewashed. The plaster comes from the period when the church was built – the first
decoration period. At this stage new plaster was applied to the vaulting only in the places of rose colour and
floral ornaments in the corners of vaulting. The plaster was applied and smoothed at the same time as the
plaster of the upper row of the side walls. The painting was also executed on the older layer of plaster with
whitewash coating. The painting was outlined in red (it was identified on the arms of the Madonna in the
Madonna and Child). The background of the paintings was primarily grey with black stars.
The frescoes on the walls of the sanctuary are painted on the layer of plaster consisting of sand and lime
with a higher share of dolomite. Siliceous sand was used to fill the holes. The plaster is applied in three
horizontal rows from top to bottom. The surface was smoothed by a narrow spatula with quarter-circle
strokes. The circles of aureoles, basic lines of the horizontal geometrical ornamental band of the first row of
frescoes and the lines below the text of the indulgence inscription are engraved in the plaster. The layers of
paint were applied to semi-solid plaster or lime coating. Pigments were mixed with lime white-paint. The
pigments were typical of early medieval paintings: red and yellow ferrous ochre and carbon wine-black, and
they are also found in the blue colouring of the background. The drapery on the lower part has the basic
composition and the blue background is painted on wet plaster. The drapery is painted in the secco fresco
method with visible brushstrokes and layering of pigments. The visible ochre colouring is in fact
underpainting. The upper red layer is visible fragmentarily in various parts of the drapery. The layer of plaster
of the second decoration period from the sanctuary continues in the nave onto the chancel arch and side
walls. It is the primary layer of the vaulting of the nave. The plaster is only smoothed on the surface. It traces
the irregular stonework (it is under the painting of The Last Judgment on the chancel arch and under the
present decoration of the north wall and on the vaulting). The identified layer of plaster has no decoration,
and it only has a white lime coating on the surface. At this stage, The Crucifixion was painted on the
tympanum of the portal in the south wall of the nave. The fresco is painted on a thin layer of plaster – up to
2 mm thick.
In the third decoration period, the painting of the north wall of the nave continued. The frescoes of the
Living Cross and Pietą were painted. They can be dated to the period between 1375 and the end of the 14th
century.
The Living Cross is painted on the plaster consisting of siliceous sand and lime. The plaster is irregular,
following the stonework. Its surface is smoothed without visible traces of application. The picture was
painted as a fresco onto a semi-solid plaster. The painting was completed as a secco fresco. The pigments were
mixed with lime, and they used red ferrous earth – in the red layer of the background, and the green copper
pigment malachite and grains of copper sulphates, oxides and chloride, lime white paint and alumina-silicates
– in the green layer.
The Pietą is painted on the plaster with visible brushstrokes on the surface. The plaster is fine grained,
mixed with chaff. A white layer of lime was applied to the plaster. The pigments used included an identified
red layer containing red ferrous earth, with the addition of umbra and lime white paint.
The fourth decoration period dates back to the second half of the 15th century. In this period the
decoration of the north wall of the nave and the chancel arch were painted. The decoration of the north wall
covered the paintings of the Living Cross and Pietą. It was painted in three rows. The lower row: The
Annunciation, The Adoration of the Magi (it does not exist now because the Pietą was uncovered in this part).
The second row depicts the Legend of Ladislaus. The third row on the west at the top of the wall depicts The
Death of the Virgin Mary, and the east top shows The Coronation of the Virgin Mary. The Last Judgment was
painted on the chancel arch on the east wall.
The frescoes are painted on a new independent plaster. The plaster can only be found under the paintings
from this stage. In the upper part of the north wall it was identified in the thickness of 0.5 cm, it is thinner
towards the bottom and on the lowest part it is barely visible and it merges with the layer of plaster from the
second decoration period. The Last Judgment is painted in a similar way. The pictures are painted on the
plaster consisting of siliceous sand and lime without dolomite. Compared to the older plaster, it is more
regular, but it still follows the stonework and the surface is smoothed. The application in the horizontal rows
is invisible in the plaster. The layers of paint were applied to a semi-solid plaster by means of the buon fresco
method and completed in secco fresco. The pigments were mixed with lime whitewash. The pigments used
were typical of 15th century frescoes.
We can conclude that the decoration of the interior of the church, the sanctuary and the nave is different
in technology and quality. Although all paintings were painted onto semi-solid plaster by the fresco method,
the paintings in the sanctuary are more buon frescoes and the paintings in the nave are more secco frescoes
by nature. The extent of preservation corresponds to the method of execution. The paintings in the sanctuary
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are produced to a high quality and the layer of plaster is firm and in a good state. The layer of paint has been
largely preserved in the original thickness and almost all details of the paintings have been preserved. The
colour and paint layer is missing only fragmentarily. A large decrease of layers can only be found around
newer architectural features (pastophorium, south window, door to the sacristy).
The newer paintings in the nave are in a much worse state. The layer of plaster is destroyed on the surface
as a result of moisture and it is crumbling away. The layer of paint has been preserved fragmentarily in many
places and it is visibly thinner. The largest number of paintings have been preserved in underpaintings and
the plaster is visible in many places. The figures have been largely preserved without details, only in contours
and to a large degree they are clear due to retouching from the last restoration. Retouching is not repainted,
only the missing layer of colour is added. These are the only secondary interventions in the paintings.
Retouching is either lightened or darkened or is missing. It can be distinguished from the original by colour,
and in places it has an unsuitable structure. As a result of dampness, the paintings have either changed colour
or disappeared, and only the white lime application to the base is visible. All secondary interventions are
reversible.
The adhesion of paint to the lower layers is good and the plaster is swollen only in some places. There is
no danger of peeling and crumbling.
The following can be regarded as the main causes of destruction of the painted decoration:
Capillary and atmospheric moisture is the main cause of damage to the paintings in the church. It is
known from archive materials that in the past moss grew on the walls of the sanctuary and the walls were
visibly damp. In winter the temperature varied around freezing point and there was frost on the walls. The
main problem of the interior is the cyclically repeated condensation of atmospheric moisture onto the
surface of the paintings. As a result of the relatively higher humidity of the air, crystallisation of water soluble
salts did not occur in the damp plaster. Fortunately crystallisation of salts occurs on its surface. Efflorescence
of water soluble salts is found at four places in the church at present: on the north wall of the nave in the
picture of the Adoration of the Magi, in the western part of the picture of the Death of the Virgin Mary above
the choir gallery, and in the base of the inner wall of the chancel arch below the pictures of Sts. Ladislaus and
Stephen. The paint and plaster layer in these places does not show a greater degree of destruction in these
places than elsewhere. The plaster is firm. It is possible to state that it is a matter of a surface efflorescence
derived from the slow evaporation of water with salt from the surface of the paintings. The efflorescence is
not dangerous in itself. It is necessary to regularly monitor the regulation of humidity and temperature
conditions in the church, so that the evaporation of water does not shift into the interior of the walls. That
would lead to an increased salt content and destruction of the plaster and paint layer.
The long-term action of atmospheric moisture in the past on the paint and plaster layer destroyed the binding materials and powdered the layer. Deposits on the surface formed an opaque layer, which made the
painting paler. Such destruction was often summarised as the blinding of paintings. However, it is only
superficial and easily removable by the dry route in combination with desulphatising chemical cleaning.
The surface moisture of walls was measured in the course of research. The measurements and the archive
records from the last restoration show that the damp in the walls of the sanctuary does not reach and never
reached the level of the painted pictures. In the nave, measurements were taken only up to the lower third of
the paintings. After the damp in the walls was reduced and the temperature and ventilation of the church
regulated, its internal climate was gradually adjusted. At present, the walls of the sanctuary and nave appear
to be dry. From the point of view of reducing damp in the church, we think that the existing measures are
adequate. It is possible to consider reducing the amount of salt in the base parts of the walls, but we propose
reduction of salt mainly in the places of visible efflorescence.
Mechanical damage is found mainly in the lower parts of the walls. It consists of scratches, writing and
gashes. There is also mechanical damage caused by the removal of limewash in the past, which could
probably cause the degree of preservation of the paintings especially in the nave. The plaster in the sanctuary is more smoothly applied. In the nave it is only more roughly smoothed and this could have an influence
on the better adhesion of secondary coating.
Contamination by a deposit found especially on the relief protruding parts of wavy plaster. The largest
amount of contamination is found at the top of the walls. On parts of the illusive drapery on the lower walls
of the sanctuary, the surface of the painting is covered by a deposit and is relatively shiny as a result of
mechanical rubbing. The deposit greatly reduces clarity and considerably darkens the paintings.
On the basis of research, the following approach to restoring the frescoes was proposed:
Removal of dry dust deposits from the surface of the paintings with WISHAB cleaning gums of variable
firmness.
Removal of greasy deposits from the surface of the paintings using the desulphatising cleaning by the ion
exchanger Amberlite IR 6744 OH mixed with distilled water. It is applied on cellulose lining with a period of
effect of 10–15 minutes. Greasy contamination is swollen by the effect of Amberlite, and can then be removed
with fine cleaning gums.
We propose to remove the deposits, both dry and greasy, with preservation of the patina.
Removal by suction of salt crystals from the surface of the painted layer. Subsequent three times repeated
removal of salt from parts of the paintings with much salt using wet packs with 0.5 cm layers of cellulose linings
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soaked in distilled water with disinfectant. Salt will be removed only from places with visible efflorescence
of water soluble salts.
Strengthening of the surface of powdery parts of the paintings with the Paraloid B72 solution dissolved
in alcohol with a concentration of up to 15% depending on the degree of destruction.
Local strengthening with PLM AL lime material of plaster layers not firmly attached to the walls. Only the
loosest places will be strengthened.
Removal of inappropriate secondary cements and retouching.
Supplementing of missing parts of the plaster layers with lime-sand plaster made from mature lime and
siliceous sand, deeper places in the proportion 1:3, the surface layer in the proportion 1:2 with a surface
treatment identical to the primary layers. On the walls of the sanctuary and by the Living Cross smoothed
with spatulas. Smooth the surfaces on the walls of the nave.
Harmonise colours with KREMER co. mineral pigments connected with 2% solution. Primal SF016 and
watercolours.
The aim of artistic or visual harmonisation will be to present the original in its authentic form with
renewal of its qualities. Since the painting in the sanctuary is relatively compactly preserved, retouching will
be directed only towards elimination of necessary supplements or cements. Smaller supplements can be
added with imitative retouching, larger with neutral generalised retouching. The painted layers in the nave
are more fragmentary, with scenes mostly preserved in the form of lower layers of paint. Retouching will be
directed towards improving the clarity of scenes with emphasis on the original work. The method, extent and
character of retouching will be decided in consultation with the methodology expert at the Regional Office
for Historic Monuments (KPÚ) in Košice in individual phases.
Evaluation of research into the stone architectural features of the interior
On the basis of the research, we can state that two types of local stone were used in the interior of the
building:
compact sedimentary detritic limestone of travertine type with the colour of ivory
sedimentary detritic lower pressure sandstone, grey-brown in colour with a tendency to split into layers.
The destructive methods of chemical-physical research and petrographic analysis were not applied
because of the unambiguous identification of the individual materials and layers. Soundings were done at the
joints between decorated stonework and plaster layers, to the extent of removing deposits and confirming
technological procedures.
The stone architectural parts of the sanctuary
The church is built of travertine limestone, including its vault, ribs, brackets and boss. They have retained
their original polychromy. The ribs of the vault have simple band or spiked ornament with alternating colours
– ochre, black, dark grey. In places the ochre colour passes into red. Secondary interventions have not been
identified. Their possible extent will be determined after the removal of the layer of deposit. Parts of the ribs
are strengthened by seven iron braces, which have not been seriously damaged by corrosion.
The east window is in a mutilated state. Its central mullion has been replaced by a vertically placed grille.
The material is travertine limestone. The stone sides of the window contain a wooden window frame inserted
into the window recess from the inside. Apart from the east window, the sanctuary had another identical
window in the south wall. It was identified during restoration work in 1954.
A stone pastophorium is inserted into the northern part of the east wall of the sanctuary. Its stonework
projects from the plaster surface and it has a smooth secondarily cut sides, probably for placing a grating. It
has a moulding at the bottom and in its upper part, a triangular gable containing a blind circle with a flowery
cross above. Stylised crockets are placed on the sides of the gable. The pastophorium is made of sandstone. It
has no mechanical damage, but some deposits on its surface. The metal grating of hammered bands is joined
by riveting in fire. The bases of the rivets on the front have the form of open flowers. The grating is placed
on two hinges placed in the front of the jamb. The grating has one lock. At present it bears no traces of
polychromy.
The stone doorway to the sacristy is without surface treatment. Its material is sandstone. The state of the
stone is good, but there is a deposit on the surface. The edge of the right jamb is partly rounded.
The stone architectural parts of the nave
The vault of the nave is built of travertine, but its ribs, brackets, bosses and column are made from sandstone. Mask-like faces are carved on the brackets of the ribs. The symbol of night is depicted in the north-east
corner and the symbol of day in the south-east corner. Above the head symbolising night are the initials L for
Luna and V for Venus. The bracket in the north-west corner depicts a male head with the Angevin crown,
while on the south-western bracket is a female head. They are probably Louis I the Great (1342–1382) and his
wife. The brackets on the east wall and the centre of the north and south walls have partly preserved primary
polychromy. The brackets in the north-west and south-west corners are without polychromy and mechanically
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damaged as a result of use of the choir gallery. The ribs are coated with yellow limewash, probably from the
second period of wall paintings. This monochrome layer was reconstructed during the last restoration. At
present, it is difficult to distinguish between the primary and secondary layers of this decoration.
The central pillar is polygonal in shape and has a relatively high base. The slightly concave ribs of the vault
spring from the upper part of the pillar. A shield is placed on the pillar and below it is a painted inscription
recording a renovation of the church in 1652. The yellowish limewash continues from the ribs onto the pillar.
At a height of 2.5 m only fragments remain, and further down it is missing. The coating has been much
supplemented or reconstructed during the last restoration. The stones of the pillar also bear a surface deposit. On the lower part, this is greasy as a result of rubbing. The stone has not suffered significant mechanical
damage. The extent of secondary interventions in the stone will be determined after removal of the layer of
deposits.
The two stone windows on the south side are preserved in a damaged state without coloured decoration.
Their material is sandstone. The stone blocks are preserved around the windows, but they lack mullions and
tracery. A fragment of a medieval mullion is preserved in the window in the western part of the wall. Wooden
window frames inserted into the stonework of the windows from the inside, can be visually distinguished
from the stone parts. The state of the stone is weathered and unsatisfactory.
The doorway in the south wall has a portal in the outer wall. It is composed of four stone blocks on each
side. The blocks come from two different types of stone, with travertine for the lower part and sandstone for
the upper part. The capitals are decorated with vegetation. The method of working the stone, the strength,
morphology and architectural form is derived from Romanesque portals. The four jamb shafts connecting the
bases and capitals are only partly preserved. The opening of the portal has a saddle form. The space in the
opening of the Gothic arch is filled by a stone slab placed on brackets. The method of working the stone,
morphology and architectural form of the upper part raises questions about the influence of the Gothic style.
The upper part of the portal has polychrome decoration. Simple banded and spiked ornament with
alternation of ochre, black and dark grey is placed on a white limewash. The portal is covered by a thick layer
of deposit. The stone is firm and without significant damage. The minor damage – chipped and rounded
corners – is appropriate to ordinary use. The threshold stone has been secondarily broken in half and
cemented as a result of installation of an electricity supply. The door of the south portal has not survived.
Judging by the four hinge mountings preserved on the inner side of the portal, the door probably had two
parts.
A travertine holy water stoup is placed to the east of the south portal. It is rounded in shape and without
mechanical damage.
The west portal has the form of a pointed arch and is composed of four limestone blocks. The threshold
is made from the same stone. It has been broken in half and repaired with grey cement.
The Romanesque font is made from three pieces of stone. The cylindrical basin is placed on a low square
base. Like the large bowl, it is decorated with three horizontal mouldings. The stone is relatively dirty with
traces of older coatings in some places. It is mechanically damaged, especially on the base, which is partly
chipped. The mouldings on the base and bowl of the font are also damaged. The increased porosity of the
surface of the stone is caused by natural degradation processes of the stone material.
The 17th century font is composed of three parts: a square baluster shaped base and semicircular stone
bowl, which is covered by a wooden lid, decorated on top with curved supports holding a small bowl. The
stone has deposits on parts of its surface, but is otherwise in a good state.
Proposal for restoration of the stone architectural parts and the stone parts with polychromy
– Removal of dry dust deposits from the surface of paintings using WISHAB cleaning gums of variable
hardness.
– Strengthen the loose part of polychrome decoration with 5% solution of Primal SF016.
– Remove secondary interventions. These will be evaluated after cleaning, and any that are inappropriate
will be removed.
– Stabilisation of oxidation on the secondary stabilising metal braces in the ribbed vault of the sanctuary.
– Fixing the surface of polychromy with a 5% solution of Paraloid B72 in hydrocarbon solvent.
– Artistic or visual completion. The extent and method of completion will be decided only after complete
cleaning of the interior in cooperation with the methodology expert of the Regional Office for Historic
Monuments in Košice.
If supplementary materials are needed, we propose using:
the mineral cements of the Karmel system for stone material, the mineral pigments from the firm
KREMER in a 2% solution of Primal SF016 to supplement polychrome decoration.
The metal stabilising braces of the ribbed vault of the sanctuary will have their surfaces coated in a neutral colour matching that of the ribs.
The restoration was done in the framework of the grant supported program of the Ministry of Culture of
the Slovak Republic “Obnovme si svoj dom” (Let us renew our home).
182

I. Havasi – M. Holomaň – T. Lupták: Restoration Research in the Church of the Holy Spirit in Žehra

Oba?lka Zborni?k Krakovany 2009:Sestava 1

6.10.2010

20:55

Stránka 1

ZBORNÍK PREDNÁŠOK IX. MEDZINÁRODNÉHO SEMINÁRA O REŠTAUROVANÍ

ISBN 978-80-969779-3-2

Obec reštaurátorov Slovenska

KOMORA REŠTAURÁTOROV

ZBORNÍK PREDNÁŠOK
IX. MEDZINÁRODNÉHO SEMINÁRA
O REŠTAUROVANÍ
Chateau Krakovany 2009

