RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
„NALEZENÍ MOJŽÍŠE“
z inventáře Severočeského muzea v Liberci
vypracovaný
Moravskou gobelínovou manufakturou
ve Valašském Meziříčí
I. Lokalizace památky
Obec: Liberec
Adresa: Severočeské muzeum v Liberci
Název památky: tapiserie „Nalezení Mojžíše“

II. Údaje o památce
Autor: není znám
Původ: Francie Amiens
Datování: kolem roku 1630
Materiál/technika: osnova - vlněná příze, útek - vlněná a hedvábná příze /
klasická gobelínová (dostava 7 nití/1 cm)
Rozměry : 346 x 308 cm
III. Popis gobelínu
1. Popis stavu gobelínu před restaurováním:
Tapiserie je znečištěna. Restaurátorské zásahy byly provedeny v několika
časových vrstvách, jsou různé kvality a vykazují různý barevný posun. Největší
poškození útku je v hedvábných plochách a vlněných částech tkaných
především hnědými a béžovými tóny. Částečné odhalení osnovních nití ve větší
hustotě vykazuje cca 20% ploch. V některých místech především
v hedvábných plochách útek zcela chybí a dochází již k poškození osnovních
nití. Tapiserie je fixována pomocí proužků přišitých na podšívku.
2. Námět
Tapiserie „Nalezení Mojžíše“ tématicky čerpá ze Starého zákona kdy
novorozeně plující po řece je nalezeno egyptskými ženami. Figurální výjev
v pozadí s bujnou vegetací a sloupem s kanelurami naznačující blízkost
monumentální architektury. Velmi zdobný bordurový lem, po stranách širší než
dolním a horním okraji.
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IV. Základní koncepce restaurátorského záměru
Gobelín Nalezení Mojžíše má po celé ploše částečně degradované vlněné útky.
Nejzávažnější poškození se vyskytují především v hnědých a rezavých
plochách. V hedvábných plochách jsou ve velké míře útky vypadlé
s odhalenými osnovními nitěmi.V minulosti doplňované vypadlé útky vykazují
větší či menší barevný posun. Rozparky jsou místy rozevřené.

Restaurátorský postup
1) Fotodokumentace stavu tapiserie před i po restaurování
• Fotograficky zdokumentovat tapiserii v rozrastrovaných detailech.
• Provést detailní dokumentaci silně porušených míst a nekvalitních
doplňků s posunutou barevností, která budou rekonstruována
doplňováním útků a osnovních nití odpovídající kvality i barevnosti.
• Fotografovat u rozsáhlejších zásahů, především v místech, kde
budou doplňovány osnovní nitě a souvislejší plochy útků.
2.) Čištění
• Vzhledem ke kritickému stavu především hedvábných
doporučujeme čištění pouze citlivým odsátím přes silonovou síť.

ploch

3.) Vlastní restaurování
• Na restaurátorském stavu postupně doplňovat chybějící vlněné útky
přízí odpovídající kvality i barevnosti klasickou restaurátorskou
metodou neznatelné retuše.
• Použití integrální šité retuše přes podkladní tkaninu pouze zcela
výjimečně lokálně v místech v silně degradovaných hedvábných
plochách.
• Postupně nahrazovat zcela rozpadlou hedvábnou přízi útkem
odpovídající kvality i barevnosti.
• Doplnit silně narušené či chybějící osnovní nitě.
• Předcházející restaurátorské zásahy ponechat tam, kde příliš
nenarušují výtvarný účin a tkalcovskou čistotu gobelínu.
• Předcházející netechnické restaurátorské zásahy, které silně
narušují výtvarný účin odstranit a nahradit metodou neznatelné
retuše.
• Rozevřené nebo netechnicky sešité rozparky scelit restaurátorským
způsobem přízí odpovídající barevnosti.

5.) Závěrečné dokončovací práce
• Pro zavěšení použít systém pomocí suchého zipu na horní straně.
• Zadní stranu tapiserie opatřit podšívkou s fixací v bodech
v plošném rastru.
• Vypracovat restaurátorskou zprávu v listinné i elektronické podobě
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V. Náklady na vlastní restaurování
VI. Termín realizace
Doba restaurování: 20 měsíců
Ve Valašském Meziříčí 13. října 2020

Jan T. Strýček
Moravská gobelínová manufaktura, Husova 364/4
Valašské Meziříčí , e-mail: gobelin@gobelin.cz, tel. 602 280 509
restaurátor s licencí
MK ČR č.j. 10 225/94/S1 ze dne 25.8.1994
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RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
„ŠALAMOUN SE KLANÍ MODLÁM“
z inventáře Severočeského muzea v Liberci
vypracovaný
Moravskou gobelínovou manufakturou
ve Valašském Meziříčí
I. Lokalizace památky
Obec: Liberec
Adresa: Severočeské muzeum v Liberci
Název památky: tapiserie „Šalamoun se klaní modlám“

II. Údaje o památce
Autor: není znám
Původ: Brusel
Datování: 17. století
Materiál/technika: osnova - vlněná příze, útek - vlněná a hedvábná příze /
klasická gobelínová (dostava 7,5 nití/1 cm)
Rozměry : 322 x 443 cm
III. Popis gobelínu
1. Popis stavu gobelínu před restaurováním:
Tapiserie je znečištěna. V minulosti byla několikrát restaurována. Poslední
konzervátorský zásah byl proveden v roce 1986 ve Státních restaurátorských
ateliérech Praha. Tapiserie je složena z několika fragmentů, které jsou sešity.
Některé chybějící části byly nahrazeny fragmenty z jiných gobelínů, některé
byly doplněny plošně dotkanou tkaninou, části bordurových lemů jsou
nepůvodní, okrajový lem tapiserie také chybí. Tapiserie je přibyta hřebíky přes
našitý krajový lem. V hnědých a béžových plochách jsou útky ve značné části
vypadlé se zcela odhalenými osnovními nitěmi. Doplněný útek vykazuje značný
barevný posun. Celková plocha poškození je 20 až 25%.
2. Námět
Tapiserie Šalamoun se klaní modlám“ námětově čerpá ze Starého zákona první
knihy královské, kapitola 11. Figurální kompozice, v popředí Šalamoun klečí
před sochou Molocha, žena u Šalamouna ukazuje k rukou modle, vpravo další
ženy se šperky, v pozadí vojáci, architektura paláce. Bohatá zdobná bordura
s koši květů, ovoce, rohy hojnosti, berani, pávi.
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IV. Základní koncepce restaurátorského záměru
Gobelín Šalamoun se klaní modlám má po celé ploše několik typů závažných
poškození. Metodou neznatelné retuše je třeba doplnit části s narušenou
osnovou a se zcela chybějícím útkem. U děr, které byly v minulosti
netechnickým způsobem scelovány podšitím fragmenty z jiných gobelínů, bude
vhodné postupovat individuálně. Chybějící části, do kterých byly aplikovány
fragmenty s podobnou hustotou osnovních nití a příbuzné barevnosti jako jsou
okolní plochy, budou pokud možno zachovány v současném stavu. Bude
provedeno pouze techničtější scelení s tkaninou původního gobelínu. Chybějící
nebo silně narušené útky hedvábných či vlněných částí je třeba doplnit přízí
barevností a kvalitou identickou s původním materiálem. Netechnicky sešité
a rozevřené rozparky je nutno restaurátorsky scelit. V hedvábných plochách se
značně degradovaným útkem bude lokálně použita integrální retuš přes
podkladní lněnou tkaninu. Před vlastním restaurováním je nutno odstranit
nažehlenou bavlněnou tkaninu fixovanou za tepla pomocí polymeru.
V maximální možné míře odstranit zbytky polymeru z rubové části gobelínu.
Tkanina byla lokálně nažehlována i ve dvou vrstvách. Vzhledem k tomu, že
byla tapiserie v 80. letech čištěna organickými rozpouštědly i ve vodní disperzi
a vzhledem k značně narušeným hedvábným i vlněným plochám tapiserie
doporučujeme, aby byla čištěna pouze citlivým odsáváním přes silonovou síť.

Restaurátorský postup
1) Fotodokumentace stavu tapiserie před i po restaurování
• Fotograficky zdokumentovat tapiserii v rozrastrovaných detailech.
• Provést detailní dokumentaci silně porušených míst a nekvalitních
doplňků s posunutou barevností, která budou rekonstruována
doplňováním útků a osnovních nití odpovídající kvality i barevnosti.
• Fotografovat u rozsáhlejších zásahů, především v místech, kde
bude doplňováno větší množství osnovních nití i stav v průběhu
restaurování.
2.) Čištění
• Citlivé odsátí přes silonovou síť
3.) Odstranění bavlněných tkanin nažehlených pomocí polymerů

4.) Vlastní restaurování
• Na restaurátorském stavu postupně doplňovat chybějící vlněné útky
a osnovní nitě přízí odpovídající kvality i barevnosti klasickou
restaurátorskou metodou neznatelné retuše.
• Použití integrální šité retuše přes podkladní tkaninu pouze lokálně
v místech v silně degradovaných hedvábných plochách.
• Postupně nahrazovat zcela rozpadlou hedvábnou přízi útkem
odpovídající kvality i barevnosti.
• Doplnit silně narušené či chybějící osnovní nitě.
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Předcházející restaurátorské zásahy ponechat tam, kde příliš
nenarušují výtvarný účin a tkalcovskou čistotu gobelínu.
Předcházející netechnické restaurátorské zásahy, které silně
narušují výtvarný účin odstranit a nahradit metodou neznatelné nebo
neutrální retuše.
Rozevřené nebo netechnicky sešité rozparky scelit restaurátorským
způsobem přízí odpovídající barevnosti.
Obnovit krajový bordurový lem.
5.) Závěrečné dokončovací práce
 Pro zavěšení použít systém pomocí suchého zipu na horní straně.
 Zadní stranu tapiserie opatřit podšívkou s fixací v bodech v plošném
rastru.
 Vypracovat restaurátorskou zprávu v listinné i elektronické podobě
V. Náklady na vlastní restaurování
VI. Termín realizace
Doba restaurování: 22 měsíců
Ve Valašském Meziříčí 13. října 2020

Jan T. Strýček
Moravská gobelínová manufaktura, Husova 364/4,
Valašské Meziříčí, e-mail. gobelin@gobelin.cz, tel. 602 280 509
restaurátor s licencí
MK ČR č.j. 10 225/94/S1 ze dne 25.8.1994
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