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Átvételi állapot 

A Hansági Múzeum XIX. sz.-i „Ismeretlen mester: Konyhai 
csendélet” c. kép (ltsz.: 63.4) díszkeretének mérete 106x118 
cm. Mozgalmas plasztikája sűrűn telerakott akantusz levelekből 
áll. Aranyozott felülete a legjobban kiálló részeknél fényarany, a 
többi részen már festett arany hatású. 
Első látásra is látszott, hogy a díszkeret felújításra szorul. Több 
helyen kivehetőek voltak a korábbi javítások nyomai, méghozzá 
elég nagymértékben. Az akkori hiányok kiegészítései nem 
mindig illeszkedtek be, sok helyen az eredetire is rámentek. Az 
aranyozott felületet is átkenték egy újabb réteggel. Mostanra 
repedések, meglazult darabok, elszennyeződött felület 
jellemezte a díszkeretet. 
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Restaurálás menete 

Legelőször a díszkeret eredeti felületét meg kellett szabadítani 
a később rárakódott anyagoktól. Ezek nemcsak elütöttek a 
keret eredeti formájától, de a későbbi „aranyozás” sem olyan 
minőségű volt, amit meg lehetett volna tartani. Így minimális lett 
csak a mégis megtartott korábbi pótlások mennyisége. Egyedül 
a keret egyik sarkát, ahol teljesen pótolták a plasztikát, kellett 
megtartani. Sajnos nem azért, mert annyira egyezett az 
eredetivel a megformázása (sokkal puhább és elmosódottabb 
lett), hanem teljesen kibonthatatlan volt, kőkemény anyagból 
készült. 

 

A felesleges részek eltávolítása közben derült ki, hogy egyre 
több rész van, ami még mindig későbbi pótlás, de eleinte nem 
volt feltűnő. A következő képek ugyanarról a sarokról készültek. 



 

 

A restaurálásnak ez a fázisa mechanikusan történt igen 
küzdelmes módon. 
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Tisztítás közbeni állapotok 

 

 



 

 

 



A jelentős mértékű pótlás anyaga gipsz. Helyenként a meglévő 
formáról újraöntve lett a hasonló forma kiegészítve. Helyenként 
magában újraformázva, felépítve egészült ki a plasztika. 

 

 

 



A hiányzó aranyozott felület, az eredetihez hasonlóan lett 
pótolva. A díszkeret plasztikája többféle aranyozási technikából 
áll. A legjobban kiugró részek ún. fényarannyal, a mélyebb 
részek már festett arannyal egészültek ki. A korábbi javításkor, 
a sok kiegészítés mellett, a javított aranyat jelentős mennyiségű 
ún. „patinával”, sötét tónussal is ellátták az egészen mély, 
homorú részeknél, de nem csak ott. A mostani helyreállításnál 
az arany kiegészítése csak minimális patinát kapott, mert az 
amúgy is mozgalmas plasztika nem igényli a további fokozást. 
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