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KONSERWACJA OBRAZU TADEUSZA MAKOWSKIEGO „ŚWIĘTO DZIECI” -  
-PR Ó B A  ZASTOSOWANIA DUBLAŻU PRZEJRZYSTEGO

Obraz pędzla T. Makowskiego „Święto 
Dzieci” (Paryż 1931) zakupiony został do zbio
rów M uzeum w Lublinie w 1962 r. Jest to 
w ersja olejna sżkicu akwarelowego będącego 
w posiadaniu Muzeum Narodowego w W arsza
wie, nieznana dotychczas i nie publikowana 
w katalogach polskich wystaw . Obraz ma wy
m iary  46 X 54,5 cm, m alow any jest na pod
łożu płóciennym, sygnowany, datow any i po
siadający dedykację. Część napisów umie 
szczona jest na odwrociu. Ich układ, zwłaszcza 
rysunek podpisu, stanow i swoistą całość kom
pozycyjną wzbogacającą znaczenie autorskiej 
notatk i o dodatkowe wartości estetyczne (il. 2). 
Konserwacja tego bardzo zagrożonego zniszcze
niem  obrazu przeprowadzona została w 1962 r. 
N iniejszy kom unikat referu je  niektóre in tere
sujące i specyficzne zagadnienia konserw ator
skie, związane z om awianym  obiektem, ze szcze
gólnym uwzględnieniem  spraw y stosowania 
przejrzystych m ateriałów  dublujących.

Budowa techniczna obrazu:

1. podłoże: płótno ln ia n e 1 dość cienkie, ja 
sne w kolorze, o splocie prostym . Ilość nitek 
na cm 2 18 X 20. Na nitkach stwierdzono obec
ność ziaren sk ro b i2, co może świadczyć o uży
ciu tkaniny  niespranej, skłonnej do zbiegania 
się w  obecności wody.
2. sposób przygotow ania podłoża: w ob
razie brak właściwej w arstw y zaprawy, któ
ra została tu  zastąpiona klejem  zw ierzęcym 3. 
Zwraca uwagę dobre wykonanie techniczne te
go przeklejenia: płótno nie zostało przesycone 
klejem , k tó ry  na przekro ju  widoczny jest w 
form ie w yraźnej cienkiej w arstew ki leżącej na 
płótnie; jej grubość i moc kleju  zostały do
brane prawidłowo, stw arzając dostatecznie do
brą izolację zapobiegającą w siąkaniu spoiwa 
farby  w płótno, nie powodując jednak zbytnich 
naprężeń wyw ołujących złuszczenia. Takie

1 Określenie rodzaju tkaniny na podstawie ob
razu rozkładu włókien elementarnych w  odczynniku 
Schweitzera.

opracowanie podłoża było celowe i zostało w y
korzystane dla osiągnięcia zamierzonego efek
tu m alarskiego.
3. w arstw a farby: do m alowania użył au to r 
farb  na spoiwie olejnym . Zestaw u pigm entów  
nie badano. Fluorescencja wzbudzona prom ie
niam i u ltrafioletow ym i świadczy, że do m alo
wania św iatełka jednego z lam pionów użył 
T. Makowski farby  czerwonej odm iennego ga
tunku niż w  pozostałych partiach  czerwieni. 
D aje ona silną fluorescencję koloru pom arań- 
czowo-czerwonego, nietypow ą dla tradycy jn ie  
stosowanych farb  artystycznych. Stw ierdzono 
następnie, że jest ona w rażliw a na działanie 
naw et nieznacznie podwyższonej tem peratu ry .

F ak tura  powierzchni jest bardzo zróżnicowana. 
W yodrębnić można jej trzy  zasadnicze ele
m enty:

a) farba nakładana grubo, mięsiście, modelo
w ana w ąską szpachelką lub trzonkiem  pędz
la (głównie partie  jasne);

b) niektóre p a rtie  obrazu m alowane są zu
pełnie gładko, cienko, przejrzyście, uwidacz
niając kolor i fak tu rę  płótna (np. ciem ne tło 
z refleksam i lampionów);

c) niektóre fragm enty  płótna pozostawione są 
bez farby. Zajm ują one stosunkow o m ałą po
wierzchnię, spełniają jednak określoną funk
cję w  układzie barw nym , działając jako kolor 
i jako m atowa chłonąca światło pow ierzchnia 
(np. jasne tło obrysow ujące fragm enty  figu
rek). Ich rolę ilu stru je  w  pew nym  stopniu 
fotografia w św ietle przechodzącym  (il. 3).

S tan zachowania obrazu:

Zniszczenie obrazu było znaczne i nierów 
nom ierne w  różnych partiach, w yw ołane dłu
gotrw ałym  zamakaniem  praw ej części płótna.

2 Próba JVwKJ.
3 Próba ninhydrynowa wykazuje wyraźną obec

ność białka.
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1. T adeusz M akow ski 
„Swieto Dzieci” — stan  
przed konserw acją
1. Tadeusz M akow ski — 
„La fê te  des en fan ts” — 
état avan t la conserva
tion

2. Tadeusz M akow ski „Święto Dzieci”, odwrocie ob
razu  — stan  przed konserw acją
2. Tadeusz M akow ski — „La fê te  des en fan ts” — 
état avan t la conservation, revers du tableau

3. Tadeusz M akow ski „Święto D zieci” — fotografia  
w św ietle przechodzącym
3. Tadeusz M akow ski — „La fê te  des en fan ts” — 
photographie sous les rayons transversaux
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4. Tadeusz M akow ski 
„Św ięto  Dzieci” — stan  
w  trakcie prac konser
watorskich, po założeniu  
u bytków  fa rb y  zapraw ą
4. Tadeusz M akow ski — 
„La fê te  des en fan ts” — 
état pendant les travaux  
de conservation après 
avoir com plété les per
tes de la pein ture par  
l’enduit

5. Tadeusz M akow ski 
„Święto Dzieci” — stan  
po konserw acji
5. Tadeusz M akow ski — 
„La fê te  des en fan ts” — 
état après la conserva
tion



Z tej też strony  zniszczenia są szczególnie w y
raźne; w ystępuje  osłabienie włókien, liczne roz
darcia poprzeczne (może skutkiem  gwałtow nej 
dekatyzacji płótna?), ubytki. K lej uległ tu 
częściowemu rozpuszczeniu i w ym yciu lub 
rozłożeniu, co spowodowało u tra tę  przyczep
ności farby  do podłoża i liczne jej ubytki. Na 
odwrociu widoczne pojedyncze ogniska pleśni. 
W lewej części obrazu zniszczenia są nie
znaczne, jednakże kohezja w arstw  jest tak  
osłabiona, że najm niejsze zgięcie lub naprę
żenie p łó tna powoduje odpryskiw anie płaskich 
łusek farby. Spoiwo farby  praktycznie zdro
we. W partii środkow ej poprzeczne sfalowania 
p łó tna sugerują nierów nom ierne zbiegnięcie

się tkaniny. Obraz był napięty na fazow ane 
nieklinow ane krosna (il. 1).

Zagadnienia konserw atorskie:
Zabiegi konieczne do wykonania: 1. wzm oc

nienie przyczepności farby  do podłoża, 2. de
zynfekcja przeciwpleśniowa, 3. dublowanie,
4. oczyszczenie powierzchni z zabrudzeń, 5. uzu
pełnienie barw ne ubytków. Te pozornie typo
we prace w ym agały skrupulatnego opracow a
nia program u zabiegów, uw zględniającego spe
cyficzne w arunki narzucone przez obiekt. P rzy  
ustalaniu  program u posłużono się schem atem  
stosowanym  w  pracow ni konserw atorskiej w  
Lublinie:

Stan
zachowania

problemy indywidualne 
obrazu wskazania konserwatorskie

->■ dezynfekcjainiekcja

utrata przyczepności wzmocnienie przyczepności warstwy m alar
farby skiej do podłoża

rozdarcia płótna ■-------- -+ dublowanie obrazu

 ̂zastosowanie przejrzystego materiału do du
blowania

kolor podłoża stanowi część __
kolorystycznego układu obrazu

^zastosowanie spoiwa dublażowego nie powodu
jącego ciemnienia płótna oryginalnego

wrażliwość spoiwa na podwyż
szoną temperaturę (obraz m ło-------
dy, rozbudowana faktura)

ograniczenie zabiegów wymagających podwyż
szonej temperatury

możliwość zbiegnięcia się t k a -__
niny pod wpływem  wody

^ograniczenie lub wyeliminowanie środków  
wodnych

zanieczyszczenia po -+ usunięcie zabrudzeńwierzchni

ubytki farby— ->■ uzupełnienia barwne (punktowanie)

Bardzo istotnym  zagadnieniem  konserw a
torskim  było w  rozpatryw anym  przypadku do
branie odpowiedniego spoiwa dublażowego. W 
obrazach m alow anych technikam i tradycy jny 
m i niebezpieczeństwo wyw ołania zmian kolo
rystycznych i tonalnych w obrazie dublowanym  
jest stosunkowo m niejsze, choć również nie 
wykluczone. Specyficzne wykonanie technicz
ne omawianego obiektu narzuca tu  w arunek 
zasadniczy: spoiwo dublażow e musi być bez

barw ne i nie może powodować zmian koloru 
i w aloru płó tna oryginalnego. W przeciw nym  
razie zginie św ietlistość laserunkowo m alow a
nego tła , wokół postaci dziecięcych utw orzy się 
ciemna obwódka, zostanie zniszczona au torska 
koncepcja kolorystyczna. Stąd też spraw a do
boru spoiwa została potraktow ana rygorystycz
nie i poprzedzona szeregiem  prób przeprow a
dzanych na skraw kach płótna zbliżonego ko
lorem  do oryginalnego. O trzym ane tą drogą
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Tabi. I

Zmiany płótna nasyconego spoiwem dublażowym
Rodzaj spoiwa Fotografia próbki

4.

5.

6.

7.

Epidian IV

Wosk 4- kalafonia
+  terpentyna wenecka

Paraloid B-72

Polialkohol winylowy

Vinoflex MP-400

Polimetakrylan metylu

Acetalowany 
polioctan winylu

9.

10.

Polioctan winylu

Klej rybi

Klajster z mąki 
pszennej

Ściemnienie

b. znaczne

b. znaczne

b. znaczne

znaczne

znaczne

średnie

średnie

nieznaczne

nieznaczne

minimalne

2

3

wyniki (tabi. 1) wskazują, że najm niejsze zmia
ny kolorystyczne powoduje klajster, bliskie, 
lecz gorsze rezu lta ty  daje em ulsja polioctanu 
w inylu i klej rybi. Pozostałe wymienione w ze
staw ieniu środki dały w yniki zupełnie nega
tywne, elim inując możliwość ich zastosowania 
w przypadku omawianego obrazu.

N iew ątpliw ie u jem ną stroną trzech wyselek
cjonowanych klejów jest konieczność stosowa
nia ich w środowisku wodnym, a więc mogącym 
powodować skurcz włókien. Jednakże ryzyko 
ew entualnego zbiegnięcia się płótna — zwła
szcza że było już ono poważnie zawilgocone — 
wydaje się mało istotne w porównaniu z oczy
wistością wywołania zmian kolorystycznych 
przy użyciu spoiw woskowych lub żywicznych. 
Brano również pod uwagę, że są to m ateriały 
podatne na rozwój mikroorganizmów, jednak
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przy odpowiedniej dezynfękcji i w  w arunkach 
opieki m uzealnej groźba infekcji nie jest tak  
oczywista, by w  tym  w ypadku mogła prze
ważyć szalę na korzyść pozostałych środków, 
które zresztą —  jako m ateria ły  pochodzenia 
organicznego — stanowić mogą również po
żywkę dla pleśni lub bakterii. W dalszej se
lekcji odrzucono klej rybi (sklejenie p łótna z 
szyfonem stylonowym  w ym aga dość znacznego 
stężenia kleju) oraz polioctan w inylu (dla za
pobieżenia jego przenikaniu przez płótno i po
w staw aniu zażółceń trzeba stosować gęstą 
emulsję). Za najw łaściwsze uznano zastosowa
nie k la js tru  pszennego.

Drugim zasadniczym założeniem przy du
blowaniu omawianego obrazu było zastosowa
nie przejrzystego m ateriału  dublującego. W y
bór k la jstru  przesądził w pewnej m ierze o



użyciu szyfonu stylonowego. W grę mogła 
wchodzić jeszcze tkanina szklana pod w arun
kiem  przesycenia jej w celu uczytelnienia na
pisu żywicą lub woskiem, lub tkanina nylo
nowa której przyczepność okazała się jednak 
słaba. Stosunkowo dobrą przyczepność i za
razem  czytelność uzyskuje się przy  podkleje
niu obrazu dwiema w arstw am i cienkiej tkaniny  
stylonowej. Praw dopodobnie można byłoby ją 
z dobrym  Skutkiem zastąpić prze jrzystą  tka
niną jedw abną, próby jednak nie były robio
ne z braku  odpowiednich m ateriałów .

P race konserw atorskie:

K rawędzie odpadających łusek farby  pod- 
lepione zostały wodnym  roztworem  polialko
holu winylowego. Obraz umieszczono nad bi
bułam i filtracy jnym i nasyconym i wodą, k tóra 
paru jąc nawilżała podłoże. Zabieg m iał na ce
lu powolną i stopniową dekatyzację płótna 
przy  pełnej kontroli stanu  powierzchni m alar
skiej. Nie stw ierdzono w niej żadnych u jem 
nych zmian, natom iast uległo rozprostow aniu 
sfalowane w partii środkow ej płótno. Jako śro
dek dezynfekcyjny użyty  został roztw ór pa ra - 
chlorom etakrezolu (0,5% w toluenie), którym  
przetarto  jednokrotnie całą powierzchnię od- 
wrocia, dw ukrotnie m iejsca bezpośrednio za
infekowane. K olejnym  zabiegiem była regene
racja przyczepności farby  do podłoża. W yko
rzystano w tym  celu zachowaną przez klej 
zdolność wiązania. P rasow anie odwrocia le t
nim  żelazkiem poprzez w ilgotne bibuły filtra 
cyjne dało w lewej, m niej zniszczonej partii 
obrazu dobry rezultat, natom iast w praw ej 
części, w której klej uległ częściowemu roz
puszczeniu i wym yciu, konieczne było doda
nie spoiwa: rozcieńczoną masę dublażową w tar- 
to w odwrocie i powtórzono prasow anie, otrzy
m ując w ynik pozytyw ny. Dublowanie prze
prowadzono w dwóch etapach, kolejno nak ła
dając obie w arstw y szyfonu i susząc przez p ra 
sowanie letnim  żelazkiem i zm ienianie bibuł. 
Uzyskano w ten sposób lepszą przyczepność 
tkanin p rzy  stosunkowo m niejszej dozie w il
goci działającej bezpośrednio na obraz. Ogó
łem  zbiegnięcie się tkan iny  po ukończeniu 
wszystkich zabiegów przy  obrazie wyniosło 
2 mm w kierunku poprzecznym  i 3 mm w kie
runku pionowym, nie powodując żadnych do
strzegalnych zmian w w arstw ie farby. W cza
sie prasow ania obraz leżał na podkładzie za
bezpieczającym  przed ew. sprasow aniem  im- 
pastów. Dla zm niejszenia wrażliwości k la jstru  
na wpływy atm osferyczne oraz w celu w yrów 
nania zdolności chłonięcia wilgoci przez obie 
strony obrazu, nałożono na odwrocie w arstew 
kę wosku z balsam em  kanadyjskim  w toluenie. 
Zabieg ten stosowano bardzo ostrożnie, by nie 
przesycić pastą p łótna autentycznego.

Oczyszczanie m alowidła z zabrudzeń ogra
niczyło się do usunięcia naw arstw ień kurzu 
sposobem m echanicznym , bez użycia rozpu
szczalników. O statnią czynnością przy obrazie

6. Tadeusz M akow ski „Święto Dzieci", odwrocie ob
razu  — stan po konserw acji
6. Tadeusz M akow ski — „La fête des e n fa n ts ’’ — 
revers du tableau, état après la conservation

W szystkie fotografie w ykonał Ja n  U rbanow icz (P ra
cownia fotograficzna M u z e u m  w  Lublinie)

było jego scalenie kolorystyczne. Dla technicz
nego zróżnicowania oryginału i punktow ań, 
m iejsca ubytków  pokryto zaprawą z bieli cyn
kow ej z k lejem  (w m iejsca ubytków  płótna 
wklejone zostały uprzednio łatki), następnie 
na ugrow ym  podkładzie akw arelow ym  położo
no punktow ania olejno-żywiczne. B raki farby  
w laserunkow o m alowanym  tle uzupełniono je
dynie farbą akwarelow ą; zastosowanie tu  pod
kładu zapraw y nie było możliwe ze względu na 
m inim alną grubość farby  autentycznej, leżącej 
w prost na przeklejonym  płótnie (il. il. 4, 5).

Obraz jest eksponowany od 1963 r. w ga
lerii m alarstw a polskiego Muzeum w Lublinie. 
W przeciągu trzech la t nie zaobserwowano w 
nim  żadnych zmian poza okresowym lekkim  
wiotczeniem  płótna, związanym  z w ahania
mi wilgotności, obserwowanym  również i w 
niektórych innych obrazach. Zarówno p rze j
rzystość dublażu jak  przyczepność stylonu po
zostają praktycznie bez zmian (il. 6).

*

S taran ia  czynione wokół opracowania m e
tody dublażu pozwalającego na zachowanie 
czytelności odwrocia autentycznego są spraw ą 
stosunkowo nową. P race tego rodzaju nie po
siadają ani ugruntow anej tradycji, ani dopra
cowanych w pełni metod. Sygnatury, zapiski 
autorskie lub późniejsze napisy, będące odbi
ciem historii obrazu, byw ają przew ażnie prze
pisyw ane na płótno dublujące. W pew nym  
stopniu um niejsza to wagę inform acji, a nowe 
płótno u trudn ia  obserwację podłoża oryginal
nego. Zagadnienie przejrzystego dublażu roz
patryw ane jest w w ielu ośrodkach konserw a
torskich. P rzed  k ilku  la ty  zrealizowana zo
stała w Laboratorium  Głównym P PP K Z  w 
W arszawie próba zastosowania p ły t polim eta-

37



Tabi. II

Wykonane próby podklejania Wyniki

Lp.
M ateriał dublażowy j Spoiwo dublażowe Przyczepność

Czytelność
napisu

Uwagi

1 Płyta z polimetakrylanu metylu Polialkohol winylowy 15% słaba b. dobra przy podważeniu próbka odpada

2 ,, polioctan winylu w emulsji dobra b. dobra

3 ,, polimetakrylan metylu w toluenie b. dobra dobra zbyt silne związanie z podłożem

4 ·· acetalowany polioctan winylu 20% 
w metanolu

b. dobra b. dobra wpływ alkoholu na spoiwo farby

5 ’ · Epidian IV w etanolu 1 :0.5 dobra dobra
przy podważeniu próbka odpada

6 ·· W osk+ kalafonia+ terpentyna 
wenecka 5 : 2 : 0,2

b. dobra b. dobra

7 Folia polietylenowa polialkohol winylowy 15% b. słaba b. dobra marszczenie się folii

8 Tkanina szklana ST-3/100 polialkohol winylowy 15% dobra słaba

9 ,, polioctan winylu w emulsji b. dobra średnia

10 ,, polimetakrylan metylu w toluenie dobra słaba

11 ·· acetalowany polioctan winylu 20% 
w metanolu

b. dobra słaba Wpływ alkoholu na spoiwo farby

12 ,, Vinoflex MP-400 15% w toluenie słaba słaba

13 ,, Paraloid B-72, 12% w toluenie słaba słaba

14 ·· wosk +  kalafonia+ terpentyna 
wenecka 5 : 2 : 0.2

b. dobra dobra

15 *· klajster pszenny+ terpentyna 
wenecka

średnia słaba

16 Szyfon stylonowy 
1 warstwa

polialkohol 
winylowy 15%

słaba b. dobra

17 polioctan winylu w emulsji b. dobra b. dobra

18 ,, Paraloid B-72 12% w toluenie słaba średnia

19 ,, Klej rybi 15% słaba b. dobra

20 ·· wosk+ kalafonia+ terpentyna 
wenecka 5 : 2 : 0.2

dobra b. dobra

21 ·· к lajster pszenny +  terpentyna 
wenecka

średnia b. dobra

22 Szyfon stylonowy 
2 warstwy

klajster pszenny+ terpentyna 
wenecka

dobra dobra

23 Tkanina nylonowa klajster pszenny +  terpentyna 
wenecka

słaba dobra

Uwaga: nałożenie warstwy woskowo-żywicznej na tkaninę dublującą pozwala na dodatkowe uczytelnienie napisu.
W próbkach nr nr: 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 18 występuje nierównomierna przyczepność i czytelność związana z technicznym sposobem ich wykonania.

kry lanu  m ety lu  jako podłoża dublującego. P ra 
cownia K onserw atorska S tedelijk  M useum w 
A m sterdam ie zastosowała zabezpieczenie dw u
stronnie malowanego obrazu przez nałożenie 
na jedną ze stron rodzaju dublażu z kanw y 
stylonow ej i m ieszaniny wosków z parafiną, w 
innych przypadkach stosuje się okienka z tka
niny stylonow ej w  partiach  napisów przy 
użyciu płótna jako m ateria łu  zasadniczego4.

A. B oissonnas5 publikuje a rtyku ł o metodzie 
dublażu na tkaninę szklaną i m asę woskowo- 
-żywiczną, podkreślając dobre rezu lta ty  zabie
gu; R. E. S tra u b 6 pisze o użyciu cienkiej 
przejrzystej folii poliestrow ej o wysokiej tem 
pera tu rze  topnienia 7. Spraw am i dublażu przej
rzystego in teresu je  się od 1962 r. również p ra 
cownia konserw atorska M uzeum Lubelskiego. 
W ykonano szereg prób, k tórych w yniki zgru-

4 N o r b e r t  S z u n k e ,  Z problem atyki konser
w acji za b y tkó w  ruchom ych w  Holandii, „Ochrona 
Zabytków” XVIII (1965), nr 1, s. 48.

5 A l a i n  B o i s s o n n a s ,  Relining w ith  Glass-
Fiber Fabric, „Studies in Conservation” VI (1961), 
nr 1. s. 26.

ϋ R. E. S t r a u b ,  Das H eiztisch-U nterdruckver- 
jahren  zu r K onservierung von Leinw andbildern,

„Maltechnik” 1958, nr 4, s. 70, wg W. D o m a s ł o -  
w s k i e g o ,  W łasności żyw ic  sztucznych  oraz ich 
zastosowanie do prac konserw atorskich , „Materiały 
Zachodnio-Pomorskie”, t. VI, Szczecin 1960, s. 572 
oraz przyp. 32.

7 Dublaże wymienione odnośnie przypisów 4—6 
wykonywane są przy użyciu podgrzewanego stołu 
próżniowego.
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powane są w tabeli II. Dają one informacje 
natury  bardzo ogólnej, wymagają w praktyce 
szczegółowego dopracowania sposobu technicz
nego wykonania zabiegu i określenia procen- 
towości spoiwa, potrzebnej w konkretnym 
przypadku, co może dać pewne odchylenia w 
stosunku do podanych rezultatów. Z ogólnej 
oceny praktycznej wypróbowanych środków 
wynika, że większość tworzyw sztucznych nie 
spełnia wymagań stawianych przy dublażu. 
Ich stosowanie do tego celu jest z pewnością 
dyskusyjne i stale jeszcze w znacznej mierze 
traktowane jako eksperyment. W pracowni lu
belskiej wykonano konserwację dwóch obiek
tów, używając tradycyjnych spoiw dublażo- 
wych oraz tkanin przejrzystych. Pierwsza z 
tych prac jest tematem niniejszego komunika
tu, druga dotyczy XIX-wiecznego portretu  A. 
Krobickiej, malowanego na ciemnym i po
ciemniałym dodatkowo przez działanie oleju 
płótnie, z którego w arstw a malarska łuszczy

ła się wraz z zaprawą. W tym wypadku zasto
sowano dublaż żywiczno-woskowy na tkaninę 
szklaną ST-3/100, uzyskując dostateczną czy
telność napisu i przyczepność obu tkanin. Do
świadczenia nasze przy okazji tej pracy pokry
wają się z uwagami A. Boissonnas, wspomi
nającego o dużych trudnościach technicznych 
tego typu dublowania bez użycia podgrzewa
nego stołu próżniowego. Dotychczas brak jest 
— przynajmniej w literaturze polskiej — kom
pleksowego opracowania właściwości przejrzy
stych materiałów dublujących. Określenie 
cech fizyko-chemicznych oraz przemian, ja
kie mogą zachodzić w tychże materiałach, a 
także w samym obrazie przy użyciu rozmaite
go rodzaju spoiw, umożliwi ocenę ich przy
datności dla celów dublażu przejrzystego.

m gr H anna Grzesikowa, 
m gr K rystyna D urakiewicz 
Lublin, M uzeum -Zam ek

LA CONSERVATION DU TABLEAU DE THADÉE MAKOWSKI „LA FÊTE DES ENFANTS” — ESSAI 
D’APPLICATION DU RENTOILAGE TRANSPARENT

La possibilité d’em ployer des m atériaux  tran sp a 
ren ts pour le rentoilage des tab leau x  s’avère être 
de grande im portance au cas des m entions écrites, 
des signatu res ou des sigles se tro u v an t au verso 
des tab leau x  en question. La m éthode de rentoilage 
s u r  tissus de verres avec l’em ploi de la cire rési
neuse qui fu t appliquée avec un ré su lta t satisfaisan t 
à l’A telier de conservation des pein tu res au  Musée 
d e  L ublin  dans le tra item en t de conservation d’un 
p o rtra it d u  Χ ΙΧ -e siècle, est ju sq u ’à présen t re la 
tivem ent la m ieux élaborée. La p e in tu re  de M akow
ski „Fête des. E n fan ts” (1931) é tan t donné sa struc
ture techn ique n e ttem en t spécifique, exigeait, d’autres 
m éthodes q u ’il a  fallu  m e ttre  au  po in t pour exécu
te r son rentoilage.

S u r ce tab leau  pe in t à  sec, d’une fac tu re  v a ria 
ble, où à coté des em pattem ents épais l ’a rtis te  avait 
laissé des fragm ents non pein ts de la to ile  du  fond 
ou les reco u v ra it de „glacis” tran sp a ren t, la con
serva tion  de la couleur n a tu re lle  du tissu consti
tu a it l ’une des conditions principales du  program m e 
des tra item en ts de conservation. A près tou te une 
série d ’essais ayan t pour but l'application des liants 
trad itionnels e t des résines artific ielles, l ’em ploi 
de la colle de farine  de from ent avec une légère 
addition de té rében th ine  vénitienne fu t reconnue 
comme le m eilleur des tra item en ts. Deux couches 
de gaze en  sty lon collées et séchées jouen t assez bien 
le rôle de couche de protection, grâce à leu r tran sp a
rence p erm ettan t de lire  les écrits au  revers du 
tab leau . Elles son t aussi faciles à  enlever. A fin de

rédu ire  l’influence de l’hum idité de l’atm osphère, 
la gaze a été enduite d ’une couche très  m ince de 
pate composée de  cire et de baum e canadien  en to 
luène. L ’é ta t général du  tab leau  avan t la conserva
tion é ta it trè s  m auvais: une hum idification  de lon
gue durée d e  la p a rtie  d ro ite  du  tab leau  conditionna 
l’usure de la to ile  du fond e t des pertes  de m atière 
dans sa structu re ; la colle anim ale don t fu t recou
v ert le tissu sub it des boursouflures e t un délavage 
partiel, ce qui provoqua une p erte  d ’adhésion de la 
couche p ic tu rale  au  support et sa dégradation . On 
a constaté des traces  de m oisissure in fec tan t le 
revers d u  tableau.

Les tra item en ts de conservation — o u tre  le ren 
toilage décrit ci-dessus ------ consistaient à désinfec
te r le revers du tab leau  à l ’àide du  parach lorom eta- 
crésol à  0,5°/» dissolu dans le toluène, à  protéger 
les bords des fragm ents écaillés p a r  une solution 
d ’alcool polyvinylique et à  ren fo rcer l’adhérence de 
la pein tu re  à la toile par la régénération  de la colle, 
après avoir préalab lem ent contrôlé la sensib ilité du  
tissu  à l’hum idité, enfin  ils consistaient à com pléter 
les couleurs qui, pour les d ifférencier de l’original, 
fu ren t étalées su r une couche de p répara tion  tein tée 
de la  couleur de la  to ile e t d ’une couleur de finis
sage à base d u  lian t d ’huile résineuse ou d’agglu- 
tin a n t d ’aquarelle sur les parties m inces du  glacis. 
Dans ce tab leau  m is en  exposition depuis 1963 on 
n ’a pas constaté de changem ents visibles dans la 
lisibilité des écrits ou dans l’adhérence du ren to ila 
ge à la toile.
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