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P I Ś M I E N N I C T W O

PRZEGLĄD ZAGRANICZNYCH CZASOPISM KONSERWATORSKICH*

MALTECHNIK, TECHNISCHE MITTEILUNGEN 
FÜR MALEREI UND BILDPFLEGE. München, wyd. 
Georg D. W. Callwey. Kwartalnik.

Rocznik 75 (1969)

Zeszyt 1, stron 25, ilustracje.

Redakcja, Zum 75 Jahrgang (Z okazji 75 rocznika), s. 1. 
W 1884 r. A. W. Keim założył w Monachium Deutsche 
Gesellschaft zur Förderung rationeller Malverfahren, 
с. V. Organem towarzystwa stało się czasopismo 
„Technische Mitteilungen für Malerei”, któremu w y
dawca monachijski В. Heller nadał przejrzystą, choć 
skromną formę graficzną. Profesor Akademii w Mo
nachium, Max Doerner, oraz kierownik Zakładu Ba
dawczego Wyższej Szkoły Technicznej, prof. A. Eib- 
ner, uparcie dążyli do wyeliminowania z produkcji 
materiałów o zdecydowanie złej jakości, a nawet 
szkodliwych własnościach, czemu dawali wyraz w łaś
nie na łamach „Technische Mitteilungen für Malerei”. 
Pod tym względem szczególną aktywnością odznaczał 
się M. Doerner i on też w  1942 r. dokonał zmian for
matu i zewnętrznej szaty czasopisma, nadając mu 
nazwę „Deutsche Zeitschrift für Maltechnik”. Ukazy
wało się ono tylko do września 1944 r. Dopiero 
w 1955 r., dzięki uregulowaniu problemów gospodar
czych i zwróceniu większej uwagi na zagadnienia 
sztuki pojawiło się znów czasopismo fachowe z tego 
zakresu. Ze względu na trudności materialne format 
pisma, nazwanego „Maltechnik, Technische M itteilun
gen für Malerei und Bildpflege” został znacznie 
zmniejszony, a liczbę kolorowych ilustracji poważnie 
ograniczono. Krąg odbiorców obejmuje 21 krajów. 
W związku z 75 rocznicą czasopisma redakcja składa 
podziękowanie wydawcy oraz wszystkim współpra
cownikom i czytelnikom „Maltechnik”.

H. A l t h ö f e  r, Hochwasserschäden auch in Vene
dig (Szkody powodziowe również w Wenecji), s. 2—6, 
4 il. Od kilku miesięcy historycy sztuki i konserwatorzy 
z różnych krajów starają się ustalić rozmiary szkód 
powstałych w  okresie powodzi od 4 listopada 1966 r. 
Zebrane dotychczas sprawozdania, wśród których 
znajdują się opisy stanu zachowania 15 000—20 000 
obiektów, powinny stać się podstawą podjętej przez 
UNESCO akcji ratowania miasta. Pod kierunkiem
F. Valcanovera i W. Woltersa z Instytutu Sztuki we 
Florencji rozpoczęto badania w  dzielnicy Canareggio 
(Madonna dell’Orto, S. Geremia, S. Maria dei Mira- 
coli, S. Giobbe, S. Marcuola itd). Straty obejmują za
równo obiekty nadające się jeszcze do konserwacji 
(uszkodzone i zniszczone malowidła i ołtarze), jak też 
powstanie stałego zagrożenia kościołów i pałaców. 
Główną przyczynę prawie wszystkich uszkodzeń sta
nowi wilgoć, która penetruje ściany do wysokości na
wet 6 m. Spora zawartość soli oraz różnego typu che
mikaliów spowodowała w  wielu wypadkach całko
wite zniszczenie marmuru, kamienia, metalu, drewna 
i płótna. Nawet w  niedawno restaurowanych kościo
łach tynk odpada ze ścian, marmur kruszy się pod 
dotknięciem dłoni, drewno gnije, a malowidła ścien
ne zamieniają się w  brudną, kleistą maź. Gdzienie

* S tały  przegląd zagranicznych czasopism  konserw atorskich  
obejm uje 11 w ydaw nictw , których zestaw  zam ieszczono  
w  z. 3 (62) rocznika XVI (1963) „Ochrony Z abytków ”, s. 69.

gdzie ze ścian wyziera wątek kamienny. Sam marmur 
ulega rocznie zniszczeniu z szybkością 6°/o. Określe
nie rozmiarów katastrofy może stanowić bolesną lek
cję dla konserwatorów, jak szeroki może być wach
larz niebezpieczeństw grożącym zabytkom. F. Val- 
canover rzucił hasło, aby każdy przyjaciel sztuki zło
żył datek na konserwację zabytków.

В. К a 1 a n d, Das Antependium von Tresfjord  (Ante- 
pendium z Tresfjord), s. 6—17, 7 il. Ważną część staro- 
norweskiego malarstwa stanowią malowidła z ante- 
pendiów. Dekoracji tego typu zachowało się w  Norwe
gii stosunkowo dużo. Zmiany i nowe prądy w  sztuce 
nie docierały tutaj w  tak silnym stopniu, jak na po
łudniu Europy. Pomijając jednak względy geograficz
ne, można znaleźć w  norweskim charakterze narodo
wym tendencje do konserwatyzmu i nieniszczenia 
przedmiotów, które mogłyby się jeszcze przydać. Za
tem nawet w  burzliwym czasie reformacji bogaty in
wentarz średniowiecznych kościołów katolickich został 
w poważnym stopniu oszczędzony. Obecnie w  Norwegii 
istnieje około 30 antependiów ołtarzowych, które prze
trwały mniej lub wiecej szczęśliwie okres niszczenia 
obrazów (Bildersturm). Większość z nich znajduje się 
w muzeach Bergen i Oslo, natomiast niewielka liczba 
pozostała w  kościołach (np. w  kościele Tresfjord na 
Sunmöre). Artykuł zawiera opis badań i przebieg kon
serwacji antependium, które stanowi tablica maryjna 
(92X135 cm) datowana na 1 połowę XIV w. Znajdu
jemy tu: dokładny opis obiektu, rezultaty badań te
chnologicznych (mikroskopowych, mikrochemicznych, 
zdjęcia rentgenowskie itd.). uwagi dotyczące specyficz
nej techniki rysunku i wykonania nakładek metalo
wych. Zaobserwowano, że część zaprawy, które miały 
być pokryte farbą, izolowano za pomocą wysychają
cego oleju, którego cienka, przezroczysta warstwa w i
doczna jest na przekroju poprzecznym. Na podstawie 
zdjęć rentgenowskich stwierdzono, że wszystkie par
tie malowane mają podmalowanie sporządzone z b;eli 
ołowiowej zmieszanej z olejem, które w  częściach 
karnacji i fałd szat kładziono pastoso. Prawdopodob
nie miało ono służyć do zwiększenia intensywności 
użytych farb. Dokładnie zostały zbadane wszystkie 
użyte barwniki oraz spoiwo, które zidentyfikowano 
jako olej, z wyjątkiem czarnych i czerwonych kon
turów (spoiwo rozpuszczalne w  wodzie). Bvłby to więc 
ponadto ciekawy przykład wczesnego malowidła w y
konanego w  tej technice. Stan zachowania obiektu 
bvł, według opinii autora, jeszcze przed przystąpie
niem do konserwacji stosunkowo dobry, w ięc zabie
gi ograniczyły się do: dokładnego oczyszczenia całości, 
zdjęcia błękitnego przemalowania na ramach (mie
szanka — 200 cz. chlorku metylenu, 75 cz. alkoholu 
etvlowego, 75 cz. acetonu, 75 cz. benzenu i 75 cz. 
cykloheksanonu), uzupełnienia ubytków i fug kitem  
(3 cz. wosku, 1 cz. damary +  kreda) kładzionym na 
ciepło kauterem i wykonania retuszów farbami tem 
perowymi (Couleurs de Muzii, Lefranc). Na zakoń
czenie powleczono malowidło cienką warstwą pasty 
woskowej, łatwo usuwalnej olejkiem terpentynowym. 
Verband Deutscher Gemälderestauratoren (VDGR — 
Związek Niemieckich Konserwatorów Malarstwa). E. 
W i l l e m s e n ,  Bericht über die Jahrestagunp des 
VDGR (Sprawozdanie z rocznego posiedzenia VDGR), 
s. 17—18. Coroczne posiedzenie VDGR miało miejsce 
w Bötzingen w  dniach 12—15 września 1968 r. Tema
tem obrad były problemy związane z zawodem kon
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serwatora i znaczeniem jego pracy dla społeczeństwa. 
Poruszono również problemy wycofania z produkcji 
żywicy syntetycznej AW-2 oraz ewentualnego utwo
rzenia pomocy stypendialnej dla młodych konserwa
torów.

2. E. W i l l e m  s e n ,  Vorschau auf die Jahrestagung 
1969 (Program na posiedzenie w 1969 r.), s. 18. W
1969 r. coroczne posiedzenie VDGR odbędzie się w  
połowie października w Stuttgarcie, a zasadniczymi 
tematami obrad będą: problemy wykorzystania ogrze
wanych stołów próżniowych, utwardzanie drewna u
szkodzonego przez owady, ze szczególnym uwzględ
nieniem estetycznego aspektu zagadnienia.

3. E. W i 11 e m s e n, Tarif Verhandlungen für Restau
ratoren im öffentlichen Dienst (Pertraktacje w spra
wie płac dla konserwatorów w  służbie publicznej), 
s. 18—19. Krótki komunikat dotyczący rezultatów po
siedzenia w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (Bun
desinnenministerium) w  Bonn w sprawie regulacji 
zarobków konserwatorów.

Wiadomości techniczne.

Pytanie 122, s. 19. Dotyczy możliwości otrzymywania 
oleju orzechowego, często wzmiankowanego w  recep
tach starych mistrzów. Redakcja zwraca uwagę, że 
chodzi o olej z orzecha włoskiego, gdyż inne należą 
do grupy niewysychających. Z odpowiedzi wynika, że 
otrzymanie powyższego materiału stanowi i w NRF 
poważny problem.

Informacje o nowościach w  produkcji.

—red—, Farbige Filzschreiber nicht für künstlerische 
Zwecke! (Kolorowe „pisaki” nie nadają się do celów  
artystycznych), s. 20—21, 1 il. Nietrwałość składników  
użytych w farbach czyni popularne „pisaki” całkowi
cie bezużyteczne w  działaniach czysto artystycznych. 
Doświadczenie przeprowadzone na zestawie 10 próbek 
farb polegało na wystawieniu ich na działanie św ia
tła dochodzącego zza szyby w ciągu 9 miesięcy. Zdję
cie (s. 21) ukazuje, że prawie wszystkie kolory znik
nęły.

E. H a u p t ,  Handgeschöpfte, echte Büttenpapiere 
(Ręcznie wykonane autentyczne papiery czerpane), s.
22. Wiadomości o możliwości otrzymania w  Mona
chium specjalnie ważnego dla malarzy akwarelistów  
materiału — ręcznie wytwarzanego papieru czerpane
go, którego dostawcą jest obecnie firma W insor-New- 
ton.

Literatura fachowa.

K. W e h 11 e, recenzja książki: H. R u h e m a n n ,  
The Cleaning of Paintings (Problems and Potentiali
ties), London 1968.

Krótkie wiadomości.

—R—, Bilderskandal in Mainz (Skandal z obrazami 
w Moguncji), s. 22—23. I znów poważna liczba dzieł 
„starych mistrzów” została zakwalifikowana, po w y
konaniu prostych badań technologicznych, do niewąt
pliwych falsyfikatów. W aferę jest wmieszanych w iele  
osobistości z kręgów muzealnych, a także kilku han
dlarzy dzieł sztuki.
—R—, Aufdeckung von Fresken in Basel (Odkrycie 
fresków w  Bazylei), s. 24. Szwajcarscy konserwatorzy 
odkryli pod warstwą tynku kościoła p.w. św. Leonar
da w  Bazylei resztki malowidła ściennego datowanego 
na połowę XV w. Autor malowidła pochodził prawdo
podobnie z kręgu Konrada Witza. Choć stan zacho
wania dzieła jest zadowalający, wyłaniają się liczne 
problemy związane z konserwacją, 
dpa, documenta 4, s. 24.
Frekwencja na wystawie „Documenta 1968” w  Kassel 
wynosi już 220000 zwiedzających, czyli o 20000 więcej 
niż poprzednio (Documenta 3), i jest wyższa niż nawet 
na Biennale w Wenecji.

—R—, Monet vom Flohmarkt falsch! (Monet z „pchle
go targu” fałszywy), s. 25. Pod warstwą malowidła 
jeden z konserwatorów z Herzog-Ulrich Museum w  
Brunszwiku odkrył rzekomo dzieło Moneta, przed
stawiające motyw krajobrazu z okolicy dworca Saint 
Lazare. Obraz, zakupiony przypadkowo na „pchlim 
targu” w  Paryżu za 200 franków, dopiero teraz okazał 
się falsyfikatem. Nasuwa się pytanie, dlaczego pew 
nych podstawowych badań nie przeprowadzono w cze
śniej.
Konzentration bei den Holzschutzmitteln (Koncentra
cja produkcji środków zabezpieczających drewno), s.
25. Dwie najpoważniejsze wytwórnie substancji zabez
pieczających drewno przed atakami owadów — Deso- 
wag-Chemie GmbH (Düsseldorf), należąca do grupy 
Solvay i fabryka farb Bayer AG w Leverkusen — 
utworzyły spółkę pod nazwą Desovag-Bayer Holz
schutz GmbH w  Düsseldorfie.
K. W e h 1 te, Franz Lenk gestorben  (Zmarł Franz 
Lenk), s. 25. W wieku 71 lat zmarł znany malarz F. 
Lenk, autor licznych prac wykonanych tuszem, akwa
relą lub własnoręcznie przygotowywanymi temperami.

Zeszyt 2, stron 25, ilustracje.

T h. B r a c h e r  t, Fing er-Maltechnik Leonardo da 
Vincis (Technika malowania palcem Leonarda da 
Vinci), s. 33—45, 13 il. Treścią artykułu jest dokładne 
omówienie stosowanej przez Leonarda techniki malo
wania pewnych drobnych partii oorazów opuszkami 
palców. Siady linii papilarnych, widoczne jedynie na 
zdjęciach makro lub rentgenowskich, spotyka się i u 
innych malarzy, jak Bellini, Cima da Conegliano (kil
ka przykładów), Marco Basaiti (pojedyncze ślady), 
Bartolommeo Montagna z Vicenzy, Filippo Mazzola z 
Parmy i Andrea Previtati z Bergamo. Dokładne ślady 
odcisków palca występują na wcześniejszych pracach 
Leonarda, jak Chrzest Chrystusa, Sw. Hieronim, Ado
racja 3 króli, czy Ginevra dei Benci. Dopełnieniem  
rozważań autora są starannie dobrane zdjęcia.

U. R e u t h e r, Trennen eines Leinwandbildes von 
einer Holzfaserplatte (Oddzielenie obrazu na płótnie 
od płyty z włókna drzewnego), s. 45—48, 4 il. Nakłada
nie uszkodzonego malowidła na płótnie na różnego 
rodzaju sztywne płyty jest przedsięwzięciem mogą
cym spowodować przykre konsekwencje dla samego 
obiektu. W czasie kursu dla konserwatorów malarzy 
w  Instytucie Technologii Malarstwa w  Stuttgarcie 
wzięto na warsztat obraz na płótnie pędzla Albrechta 
Adama (1786—1862) datowany na 1832 г., przedstawia
jący nadwornego koniuszego wirtemberskiego, barona 
von Münchingen, na koniu, na tle krajobrazu. Przed 
laty obraz został nałożony na twardą płytę z włókna 
drzewnego i przyklejony klejem lakowym. W ciągu 
stosunkowo krótkiego czasu wystąpiły znaczne roz
warstwienia, dachówkowate wybrzuszenia i liczne 
drobne spękania, a także odspojenia warstwy malo
widła od zaprawy. Na powstanie niekorzystnych, sil
nych napięć miał bez wątpienia wpływ klej lakowy. 
Przy dalszych badaniach w  świetle UV ujawniły się 
liczne i rozległe przemalowania, pod którymi stwier
dzono znaczne, głęboko sięgające uszkodzenia. Zdjęcia 
rentgenowskie i późniejszy zabieg uwidoczniły ponad
to rysy i dziury w  płótnie. Aby warstwę malarską na 
nowo związać z podobraziem, należało przede w szyst
kim usunąć z odwrocia całość płvty oraz dokładnie 
oczyścić z warstwy użytego niegdyś kleju. Po zabez
pieczeniu lica bibułką japońską i dwiema warstwami 
delikatnej tkaniny (Vlieseline federleicht 25 weiss 
oraz Nesselgewebe), które sklejono masą woskowo-ka- 
lafoniową (3:1),  pocięto całość płyty piłą tarczową 
na małe prostokątne fragmenty, które usuwano dłu
tem i innymi przyrządami stolarskimi. Resztki kleju 
lakowego zeskrobywano skalpelem. Do umocnienia i 
związania warstwy malowidła i zaprawy użyto rów
nież masy woskowo-kalafoniowej, którą nakładano 
kauterem. Tą samą masą posłużono się przy założeniu 
Vlieseliny na odwrocie malowidła, co umożliwiło potem 
zdjęcie zabezpieczenia z lica. Wreszcie usunięto stare 
kity i przemalowania, a następnie całość zdublowano 
na podgrzewanym stole próżniowym.
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k. W e h l  te, Prüfung von Farben im DNA (Badanie 
kolorów według DNA), s. 49—50. Sprawozdanie z 23 
posiedzenia Komitetu do Spraw Materiałów Malar
skich, Stuttgart, 10 września 1968 r. Poruszono szereg 
problemów związanych z rolą koloru i farb w pro
cesie kształtowania się dzieła sztuki oraz dyskutowa
no nad właściwościami wytwarzanych obecnie m ate
riałów. Wciąż w iele poglądów w tej dziedzinie w y
maga uzupełnienia lub całkowitej zmiany.

Wiadomości techniczne.

Pytanie 124, s. 50. Dotyczy powtórnego używania za
malowanego już płótna. Redakcja zaleca stosowanie 
do tego celu mieszaniny zaprawy dyspersyjnej z lito
ponem i bielą tytanową.
Pytanie 125, s. 50—51. Jest to wyjaśnienie roli, jaką 
odgrywa w farbach tzw. ekstender. Pozwala on na 
oszczędniejsze, a więc tańsze posługiwanie się nie
którymi farbami lub wręcz zmienia ich właściwości — 
np. zieleń uwodnionego tlenku chromu z dodatkiem  
barytu pełniącego rolę ekstendera tworzy ciemną zie
leń, która nabiera silniejszych własności kryjących. 
Niektóre farby kazeinowe również wymagają takiego 
typu „wypełniacza”, aby zachować ich właściwą kon
systencję i zabezpieczyć je przed ściekaniem z palety. 
Dopuszczone do stosowania ekstendery zostały znor
malizowane (DIN 55911).
Pytanie 126, s. 51. Redakcja wyjaśnia sposób używa
nia caparolu jako zaprawy lub ewentualnie jako wer
niksu, nie zaleca natomiast malowania farbami dys
persyjnymi techniką akwarelową.

Informacje o produkcji.

K. W e h 11 e, Künstlerfarbenfabrik H. Neisch Co. 
liquidiert (Fabryka farb artystycznych H. Neisch Co. 
zlikwidowana), s. 51—53, 1 il. Wymieniona w tytule 
fabryka powstała w  Dreźnie w  1871 r. Z działalnością 
jej w  okresie rozkwitu związanych było w iele osobi
stości wywodzących się ze środowiska artystów mala
rzy, technologów i producentów materiałów malar
skich. Splot niepomyślnych okoliczności doprowadził 
zakłady do likwidacji w  1968 r.

E. H a u p t ,  Oil Painting Primer  (Zaprawa pod ma
lowidło olejne), s. 53. Wzmianka o wypuszczonym nie
dawno na rynek produkcie firmy Winsor/Newton, na
dającym się do gruntowania płótna lnianego, baweł
nianego, drewna, sklejki itp. Warstwa po nałożeniu 
schnie w ciągu kilku godzin, zachowuje elastyczność 
mimo wysokiego stopnia twardości. Malowidło z za
prawy można usunąć olejkiem terpentynowym. Samą 
zaprawę narusza dopiero mieszanina spirvtusu i olej
ku terpentynowego.
E. W i l l e m s e n ,  Jahrestagung 1969 des VDGR  (Rocz
ne posiedzenie YDGR w 1969 r.), s. 53—54. Krótka 
wzmianka o organizacji posiedzenia VDGR w Stutt
garcie między 12 a 19 październikiem br.

Literatura fachowa.

K. W e h 11 e, recenzja książki: H. A l t h ö f e  r, Re
stauriert und neu entdeckt, Düsseldorf 1968.

Krótkie wiadomości.

K. W e h 1 te, Edm. Steppes, ein Maltechniker  (Edm. 
Steppes technolog malarstwa), s. 54—55. Wzmianka 
o śmierci 96-letniego malarza i technologa z Mona
chium.
K. W e h 11 e, Prof. Roth 70 Jahre (Prof. Roth ma 70 
lat), s. 55. Komunikat zawiera szczegółowe wyliczenie 
zasług prof. Rotha, który mimo podeszłego wieku jest 
wciąż aktywny jako artysta i konserwator, 
red, Zum Mainzer Bilderskandal (O skandalu z obra
zami w  Moguncji), s. 56. W. „Maltechnik” 1969, nr 1 
została zamieszczona wzmianka o skandalu fałszer- 
skim w  Moguncji, którego szczegóły miały być oficjal
nie ogłoszone w  okresie odbywającego się akurat po
chodu karnawałowego. Do wprowadzenia jednak ta

kiej „atrakcji” nie doszło, wskutek wypowiedzi po
ważnego rzeczoznawcy i historyka sztuki z Zurychu, 
który miał stwierdzić, że wśród 35 obrazów znajdują 
się również oryginalne prace van Dycka, Velasqueza, 
Rubensa, Campina, Pachera, Wouwermana, de Mom- 
pera, Ostade’a, Poiła i Jana van Breughla. Do czasu 
uzyskania miarodajnego orzeczenia, wydanego przy 
pomocy także innych specjalistów redakcja powstrzy
muje się od zabierania głosu na ten temat, 
zt, Ein van Gogh entdeckt?  (Van Gogh odkryty?), s. 
56. Włoski dziennikarz i kolekcjoner nabył za 45 fun
tów w sklepie ze starzyzną prawdopodobnie auten
tyczny obraz van Gogha. Silnie pociemniałe, z sygna
turą van Gogha malowidło przedstawia dom wiejski. 
Znajdowało się w  bardzo złym stanie. Jest to, jak się 
wydaje, jedno z wcześniejszych dzieł mistrza. Nato
miast ze zdjęć rentgenowskich wynika, iż pod warstwą 
wierzchnią znajduje się wcześniejsze malowidło, 
przedstawiające pług ciągnięty przez woły. Podejrze
wa się tu również autorstwo van Gogha. Specjaliści 
z Instytutu Courtauld w  Londynie stwierdzili auten
tyczność obrazu niemniej konieczna jest jeszcze opinia 
ekspertów holenderskich, aby można było wciągnąć 
go na listę dzieł holenderskiego malarza. Obraz osiąg
nąłby wówczas cenę około 300 tys. marek, 
red, Fund antiker Farben (Odnalezienie starożytnych 
farb), s. 56—57. Na pokładzie wraku starorzymskiego 
statku w pobliżu Marsylii nurkowie pod kierunkiem  
francuskiego archeologa, prof. André Tchernia, odkryli 
resztki farb. Analizy wykazały, że w  ołowianych tub
kach znajdowała się biel ołowiowa, natomiast czerwo
ne okruchy okazały się realgarem. Wreszcie „błękitno- 
zielone kulki” to bez wątpienia caeruleum, barwnik 
dobrze znany w starożytności.
R, Fresken auf Reisen (Podróże fresków), s. 57. Nie
dawno zorganizowano wystawę w Nowym Jorku, na 
której około 370 000 zwiedzających mogło podziwiać 
słynne freski włoskie z XIII—XVI w. W marcu w y
stawę liczącą ok. 70 przykładów zdjętych malowideł 
ściennych zademonstrowano w Rijkmuseum w Am
sterdamie. Wypożyczenie ich stanowi jak gdyby re
wanż Włoch za pomoc krajów świata okazaną przy 
ratowaniu zabytków Florencji w 1966 r.
S, Preistreiberei im Kunsthandel (Podbijanie cen w 
handlu dziełami sztuki), s. 57. Malowidło Madonna z 
Dzieciątkiem i czterema aniołami, przypisywane mi
strzowi włoskiemu Duccio di Buonisegna (XIII w.), 
zostało nabyte przez brytyjską Galerię Narodową za 
150 tys. funtów, (licytację rozpoczęto od 2700 funtów). 
Dzieło Duccia nabył wcześniej z kolekcji pewnego 
zmarłego zbieracza amerykański handlarz dziełami 
sztuki mieszkający w  Londynie. Próba sprzedaży ob
razu do galerii sztuki w  Cleveland (USA) nie powio
dła się, ponieważ rząd brytyjski, chcąc umożliwić Ga
lerii Narodowej nabycie malowidła, nie wydał zezwo
lenia na jego wywóz za granicę.
S, Chagall im Vatikan  (Chagall w Watykanie), s. 57.
Z doniesienia styczniowego biuletynu Stowarzyszenia 
Artystów Szwajcarskich wiadomo, że Marc Chagall 
otrzymał zlecenie wykonania wielkiego witrażu w pa
pieskim pomieszczeniu audiencyjnym, znajdującym się 
obecnie w budowie.
R, Frans Hals бег Kerzenlicht (Frans Hals przy św ie
tle świec), s. 57—58. Muzeum Halsa w Haarlem rów
nież i w tym roku zorganizowało ekspozycję obrazów 
mistrza, oświetlonych jedynie blaskiem świec. Celem 
organizatorów było stworzenie widzom możliwości po
dobnego odbioru dzieła, jak w XVII w. 
pi, Videothek für Museen (Wideoteka dla muzeów), 
s. 58. O zastosowaniu urządzeń telewizyjnych do ce
lów dokumentacji muzealnych mówiono na między
narodowym seminarium UNESCO pt. „Telewizja 
i muzeum” w Essen.
E., Berner Museumsführer  (Przewodnik po muzeach 
berneńskich), s. 58. Ostatnio wydano w  Bernie prze
wodnik po miejscowych muzeach, który liczy tylko 
12 stron, lecz informuje wyczerpująco o godnych zwie
dzenia obiektach i miejscach, w  których się one znaj
dują.
I, Hundert Jahre Arbeit für Florenz (100-letnia praca 
dla Florencji), s. 58. Zniszczone w  czasie katastrofal
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nej powodzi (listopad 1966 r.) dokumenty z florenckie
go Archiwum Miejskiego będą odrestaurowane nie 
wcześniej, niż za 100 lat. Na ogólną liczbę 239 511 zo
stało dotąd uratowanych 1187.
p, Fälscher in USA (Fałszerze w  Stanach Zjednoczo
nych), s. 58. Malarz David Stein, który swoje obrazy 
sygnował nazwiskami znanych malarzy, jak Picasso, 
Chagall czy Matisse, wprowadzając w  błąd rutyno
wanych znawców, został skazany przez sąd w  Nowym  
Jorku na 5 lat więzienia. Większość falsyfikatów  
sprzedano znanym handlarzom dzieł sztuki.
R, Kunstauktion ohne Gebot (Aukcja dzieł sztuki bez 
licytacji), s. 58. W Norymberdze w  sali aukcyjnej nie 
podniosła się żadna ręka podczas licytacji, jakkolwiek 
chodziło o dzieła Rembrandta, El Greca i Renoira 
(łączna suma 8 min marek), które miały własne eks
pertyzy. Niewątpliwie na postawę biorących udział 
w aukcji wpłynęły ostatnie afery w Lucernie i Mo
guncji.

Zeszyt 3, stron 25, ilustracje.

N. В г к i c, Bildträger alt-serbischer Ikonen  (I Teil) 
(Podobrazia staroserbskich ikon), Część I, s. 66—69, 
2 il. Autor, profesor Akademii Sztuk Pięknych w  Bel
gradzie, wprowadza nas wr skomplikowane problemy 
przygotowania drewnianych podobrazi pod malowidła 
ikonowe. Spotykamy tu uwagi na temat wyboru w łaś
ciwego gatunku drewna, jego obróbki, suszenia, prze- 
klejania i wykonywania wzmocnień.

A. B e r t i n e l l i ,  Trockenlegen feuchter Mauern 
(Suszenie wilgotnych murów), s. 69—74. 5 il. Problem  
zabezpieczenia murów z malowidłami ściennymi przed 
szkodliwym działaniem wilgoci jest wciąż aktualny. 
Często niezbędne staje się zdjęcie zagrożonego malo
widła i osadzenie go na nowym podłożu, a następnie 
umieszczenie go w muzeum, czy w  innym bezpiecz
nym miejscu. Nie można jednak zapominać, że fresk 
miał służyć jako dekoracja danego wnętrza i przede 
wszystkim należy ratować go „in situ”, wyjątkowo 
tylko decydując się na przeniesienie. Artykuł poświę
cony jest omówieniu metody zastosowanej, przez 
dr G. Massariego, polegającej na wykonaniu otworów 
w ścianie maszyną wiertniczą, a następnie wlaniu 
w szpary płynnej masy z żywicy poliestrowej, która 
bardzo szybko tężeje. Po raz pierwszy zastosowano 
z powodzeniem ów system w  1966 r. w  Rzymie, 
zabezpieczając niewielki kościół S. Maria della Neve 
z XVII w., w którym poziom zawilgocenia dochodził 
do 4 m. Metodę Massariego stosuje się również przy 
ratowaniu pojedynczych fresków, np. Perugina w  sali 
kapitulnej katedry przy klasztorze S. Maria Madda- 
lena de Pazzi oraz w Wenecji, w kościele S. Maria dei 
Miracoli.

K. W e h 11 e, Chinesische Tuschen (Chińskie tusze), 
s. 75—79, 2 il. Wyczerpujące z technologicznego punk
tu widzenia omówienie rodzajów oryginalnych tu
szów, ich składu, wartości i zastosowania w  twórczoś
ci artystycznej.

E. D e n n i n g e r ,  Pigmentuntersuchungen an den 
Malereien der Romanischen Holzdecke von St. Mi
chael zu Hildesheim (Badania pigmentów z malowideł 
drewnianego stropu romańskiego w kościele p.w. św. 
Michała w Hildesheim), s. 79—81, 9 il. Artykuł stano
wi wstępne zestawienie wyników badań barwników  
pobranych z podanego w  tytule obiektu. Całość ba
dań zostanie opublikowana w  najbliższym czasie przez 
tegoż autora na łamach „Niedersächsische Denkmal
pflege”.

S. S t o c k e r - D e g g e l l e r ,  Schutzmaske für Re
stauratoren  (Maska ochronna dla konserwatorów), 
s. 82—83, 1 il. Nie trzeba nikogo przekonywać o koniecz
ności używania przy licznych zabiegach konserwator
skich maski nie dopuszczającej szkodliwych oparów 
do dróg oddechowych. Reklamowana w  artykule m as
ka produkcji szwajcarskiej AOR—6051, odznacza się 
cenną zaletą: można w  niej wymieniać filtry w  za

leżności od rodzaju szkodliwej substancji, z którą kon
serwator ma w danym momencie do czynienia. Liczne 
wypadki zachorowań konserwatorów są następstwem  
tego wciąż zbyt lekko traktowanego zagadnienia.

K. W e h 11 e, Stockholm, s. 83—85. Kilka uwag na 
temat działalności Association Internationale de la 
Couleur, organizacji zajmującej się badaniami kolory
metrycznymi. Według autora zbyt rzadko zabierają 
na tym polu głos sami artyści malarze.

Wiadomości techniczne.

Pytanie 127, s. 85. Dotyczy zabezpieczenia odwrocia 
obrazów na płótnie przed zawilgoceniem, za pomocą 
sklejki lub płyty pilśniowej grubości 3—4 mm.
Pytanie 128, s. 85—86. Odpowiedź redakcji obejmuje 
zespół danych odnoszących się do niemieckiej normy 
kolorystycznej, tzw. Deutsche Farbenkarte DIN 6164. 
Pytanie 129, s. 86. Od kiedy produkuje się fabrycznie 
płótno malarskie? Prawdopodobnie pierwszy raz 
gruntowane maszynowo płótno zaczęto produkować 
w 1867 r., w firm ie Lefranc w Paryżu (założonej 
w 1720 r.).

Informacje o nowościach w  produkcji.

E. H a u p t ,  Budget-Oilcolors  (Budżet a farby olejne), 
s. 86. Nowy typ zestawu farb olejnych proponuje zna
na firma londyńska Winsor, Newton. Mimo stosunko
wo niewysokiej ceny, jakość ich jest bardzo wyso
ka.

Literatura fachowa.

—R/w—, recenzja książki: W. F. V o 1 b a с h, J. L a - 
f o n t a i n e - D o s o g n e ;  Bysanz und der Christli
che Osten — Propyläen Kunstgeschichte,  Berlin 1968.

Krótkie wiadomości.

K. W e h 11 e, Dr A. M. de Wild, Naturwissenschaftler 
und Restaurator (Dr A. M. de Wild, przyrodnik i kon
serwator), s. 87—88. Zarys bogatej działalności znane
go konserwatora holenderskiego, który zmarł w  w ie
ku 70 lat.
—W—, Wechsel in der Staatsgalerie Stuttgart (Zmia
na w Galerii Państwowej w Stuttgarcie), s. 89. No
wym dyrektorem Galerii mianowany został dr Peter 
Beye.
(AP), Neuer Generaldirektor in München (Nowy dy
rektor generalny w Monachium), s. 89. Dotychczasowy 
dyrektor Niemieckiego Muzeum Narodowego w  No
rymberdze dr Erich Steingräber, objął stanowisko ge
neralnego dyrektora Bawarskich Zbiorów Malarstwa 
w Monachium.
pr, Schönberger für Steingräber in Nürnberg (Schön
berger na miejscu Steingräbera w  Norymberdze),
s. 89. Dyrektorem Niemieckiego Muzeum Narodowego 
w  Norymberdze mianowany został prof. A. Schönber
ger.
zt, Das Rembrandt-Jahr in Holland (Rok Rembrandta 
w Holandii), s. 89—90. Z okazji 300-letniej rocznicy 
śmierci Rembrandta (4 października 1669 r.) Rijkmu- 
seum w Amsterdamie przygotowało specjalną wysta
wę. Pokazanych będzie 20 najsłynniejszych płócien mi
strza oraz 120 rysunków.
AP, Peruginos „Madonna mit dem Goldfinken” ge
stohlen (Skradziono „Madonnę ze złotą ziębą” Peru
gina), s. 90. Z kościoła w  Pesaro złodzieje skradli jed
no z najsłynniejszych malowideł renesansu włoskiego, 
ocenione przez znawców na ok. 3,2 min marek.
Stg. Ztg., Unerlaubter Gemäldeexport (Niedozwolony 
wywóz malowideł), s. 90. Krótki komunikat o łama
niu przepisów wywozowych przez niektórych kolek
cjonerów dzieł sztuki w e Włoszech.

Zeszyt 4, stron 25, ilustracje.

N. В г к i c, Bildträger altserbischer Ikonen (II Teil) 
(Podobrazia staroserbskich ikon. Część II), s. 97—99.
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II część artykułu poświęconego technologii przygoto
wywania podobrazia pod malowidło ikonowe. Zawie
ra szereg cennych uwag autora dotyczących starych 
recept i ich wykorzystania przy wykonywaniu dzi
siejszych kopii.

J. G o e b e l ,  Musement, eine Gemeinschaftsausstellung 
niederländischer Museen (Musement, wspólna wystawa 
muzeów niderlandzkich), s. 99—100. Od 19 czerwca do 
13 lipca w Irene-Halle przy placu targowym w Utrech
cie trwała wystawa zorganizowana przez 150 nider
landzkich muzeów. Równocześnie dyskutowano nad 
problemami związanymi z organizacją muzeów, a 
szczególnie z konserwacją zabytków.

A. E. A. W e r n e r ,  Neue Werkstoffe für Konservie
rungszwecke (Nowe materiały do celów konserwator
skich), s. 100—106, 5 il. Jeszcze do niedawna konser
wator dysponował jedynie materiałami naturalnymi 
(wosk, kleje roślinne i zwierzęce, żywice naturalne), 
a więc wybór odpowiedniego środka był znacznie 
ograniczony. Postępy chemii w  ostatnim czasie w  za
kresie substancji wysokocząsteczkowych umożliwiły 
wprowadzenie na rynek licznych środków syntetycz
nych, które już okazały się przydatne do celów kon
serwatorskich. Nie pełnią one bynajmniej roli zastęp
czej wobec materiałów naturalnych, lecz mają sw ois
te cechy, dzięki którym stają się często niezastąpione. 
W artykule omówione zostały pod kątem właściwoś
ci i przydatności w konserwacji dwa materiały syn
tetyczne: tzw. rozpuszczalny nylon (biały proszek pod 
nazwą handlową CALATON CB) i kit silikonowy. 
Zdjęcia ilustrują rezultaty zabiegów przeprowadzo
nych za pomocą tych środków.

K. H. С u n o, Gestaltungsexperimente mit flüssigen 
Werkstoffen (Eksperymenty twórcze z tworzywami 
płynnymi), s. 107—113, 7 il. Artykuł przedstawia moż
liwości uzyskania szerokiej gamy efektów malarskich 
typu abstrakcyjnego za pomocą akwareli, różnego 
typu tuszów i roztworów gum („Victoria”, „Conti
nental” w tubach).

Wiadomości techniczne.

Pytanie 130, s. 114. Redakcja podaje dogodny sposób 
oprawiania pasteli, polegający na naklejeniu z od
wrotnej strony szyby cienkich pasków (3—4 mm) tek
tury, które stworzą warstwę izolacyjną, oddzielającą 
płytę szklaną od powierzchni pasteli. Szybę należy 
wkładać w  ramy lekko zwilżoną, aby uniknąć w y
tworzenia ładunku elektrycznego, powodującego przy
ciąganie cząstek pasteli do szkła. W celu zapobieże
nia wytwarzania się plam wywołanych przez mikro
organizmy nie żyjący już konserwator. A. M. de Wild 
zalecał stosowanie filtru tekturowego nasyconego 25% 
roztworem tymolu w  96% alkoholu. Między odwro- 
ciem obrazu a filtrem umieścić należy warstwę pa
pieru parafinowanego.
Verband Deutscher Gemälderestauratoren (Związek 
Niemieckich Konserwatorów Malarstwa VDGR).

E. W i l l e m s e n ,  Ordentliche Hauptversammlung  
und Arbeitstagung 1969 in Stuttgart (Posiedzenie zwy
czajne i zjazd roboczy VDGR, Stuttgart 1969 r.), s. 
115—116.

Literatura fachowa.

— w —, recenzja książki: praca zbiorowa, Weltge
schichte der Malerei. Lausanne 1968, Verlag Editions 
Rencontre.

Krótkie wiadomości.

K. W e h l  te,  Otto Dix, s. 117—119, 1 il. Zarys dzia
łalności artystycznej znanego malarza i konserwato

ra, który zmarł w wieku 78 lat. Jego ulubionym ro
dzajem twórczości było malarstwo monumentalne.

K. W e h 1 1 e, Jonas Akesson, ein namhafter Por
trätmaler  (J. Akesson wybitny malarz portrecista), 
s 119—120, 1 il. Powoli zanika moda na wykonywanie 
portretów, w ięc tym bardziej poszukiwani są dobrzy 
malarze specjalizujący się w  tym gatunku malarstwa 
i dysponujący solidnym rzemiosłem. W Bjärred nie
daleko Malmö żyje znakomity portrecista J. Akesson, 
znany również poza granicami Szwecji. We wrześniu 
artysta święcił swoje 90 urodziny.
zt., Umfangreicher Kunstdieb stahl in Bayern  (Poważ
na kradzież dzieł sztuki w Bawarii), s. 120. Z posiadłości 
barona von Levinskiego w Steinekirch skradziono dro
gocenne przedmioty o wartości 250 000 marek. Złodzie
je włam ali się do pałacu i zabrali obraz Maertensa de 
Vossa, nauczyciela Rubensa (wartości przynajmniej 
50 000 marek), oraz złote (m.in. starożytne) monety, 
wartościowe zegary, świeczniki, naczynia srebrne, 
miedziane i cynowe.
Z, Bildfälscher-Affäre in München (Afera z fałszerza
mi obrazów w Monachium), s. 120. Według ostatnich do
niesień zaaresztowano cztery osoby podejrzane o fał
szerstwo, a następnie sprzedaż obrazów „starych mis
trzów”.
10, Abbrucharbeiter finden gestohlene Gemälde (Przy 
pracach rozbiórkowych robotnicy znajdują skradzione 
malowidła), s. 120—121. Dzięki ostrożności dwóch an
gielskich robotników pracujących przy rozbiórce do
mu cała kolekcja pierwszorzędnych dzieł Picassa i 
innych znanych współczesnych malarzy nie znalazła 
się na śmietniku lub w ogniu. Obrazy należały do lon
dyńskiego kolekcjonera, sir Rolanda Penrose, który 
parę lat temu został okradziony; prawdopodobnie 
wskutek zagrożenia ze strony policji, złodzieje umieś
cili malowidła w  przypadkowej piwnicy-graciarni. 
Całość znaleziska określono sumą ok. 3 min marek, 
pr, Goya von Trödelmarkt (Goya z targu starzyzną), 
s. 121. Zakupiony za 8 marek na targu w  niewielkim  
miasteczku w  Anglii obraz okazał się oryginalnym  
dziełem Goyi. Malowidło, według opinii ekspertów  
kanadyjskich, niemieckich i włoskich, mogło powstać 
ok. 1770 r. w  Rzymie.
E, „Einführung in die Farbmetrik” (Wprowadzenie do 
kolorymetrii) s. 121. W dniach 17—18 listopada w Aka
demii Technicznej w  Wuppertal odbędzie się cykl 
wykładów prof, dr inż. Manfreda Richtera z Berlina, 
jako wstęp do badań kolorymetrycznych, 
red, Ein Spitzweg 54 000 DM (Spitzweg za 54 ООО ma
rek), s. 121. Na 2 międzynarodowej aukcji dzieł sztu
ki nad Jeziorem Bodeńskim niewielkie malowidło 
Carla Spitzwega, pochodzące z prywatnych zbiorów, 
osiągnęło w  trakcie licytacji podwójną, w stosunku 
do wywoławczej, cenę.
—R—, Ikonenmalerei in Deutschland (Malarstwo iko
nowe w Niemczech) s. 121. We wrześniu pojawiła się 
w prasie wzmianka o pochodzącym z Sofii malarzu 
bułgarskim Szelechowie, który obecnie mieszka w  Bi- 
berach (Górna Szwabia) i wykonuje ikony ściśle wed- 
dług starych przepisów i recept. 59-letni artysta w ie
dzę malarską uzyskał od belgradzkiego malarza ikon 
Sofronowa. Redakcja chce nawiązać kontakt z Sze- 
lechowem i ewentualnie uzyskać jego opinię na te
mat artykułu (patrz „Maltechnik” 1969, nr 3 i 4) 
dotyczącego podobrazi staroserbskich ikon.
—R—, „Silikatfarbe” (als Begriff) (Farba silikonowa 
jako pojęcie), s. 122. Kilka uwag redakcji na temat 
klasyfikacji i normalizacji farb silikonowych.

K. W e h 11 e, Prof. Hans Theo Richter  + , s. 122. N ie
oczekiwanie nadeszła wiadomość o śmierci 67-letniego 
znanego malarza i grafika, profesora Wyższej Szkoły 
Sztuk Pięknych w  Dreźnie.

Władysław Szyszko
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