RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA
Restaurování nástěnných maleb ve svatyni lačung, klášter
Diskit Gompa, Kraj Ladak, J&K Indie

II.mise, 2013

Lokalizace památky:
1. Místo: Údolí řeky Nubry
2. Klášter: Diskit Gompa
3. Objekt, jehož je restaurované dílo součástí: Svatyně lačung (Lachung)
4. Bližší určení místa popisem: Nástěnné malby svatyně lačung (Lachung)
Údaje o památce:
1. Název: Svatyně lačung (Lachung)
2. Druh památky: Nástěnná malba
3. Materiál, technika: Tempera na hliněné omítce
4. Autor a datace: Nesignováno, klášter byl založen Changzem Tserab Zangpo ve 14. století1,
podle interpretace mnichů, jsou malby ze stejného období
Údaje o akci:
1

http://en.wikipedia.org/wiki/Diskit_Monastery

1. Restaurovali: akad.mal.rest. Martin Martan, Mgr.art. Kateřina Prokopová
2. Předmět díla: Konsolidace, čištění, tmelení a retuše nástěnných maleb
3. Termín započetí a ukončení akce: Srpen 2013
Restaurátorský postup v roce 2012 (stručná rekapitulace)
První etapou celého restaurátorského zásahu v roce 2012 - pod vedením restaurátorů pana
Martina Martana a pana Romana Ševčíka - bylo zajištění maleb a jejich konsolidace.
Zmapování stavu před restaurátorským zásahem. Vyjmutí starých zcela nevyhovujících oprav,
lokální čištění, injektáž, fixáž a tmelení nástěnných maleb. Byl proveden transfer malby a
jeho osazení zpět na původní místo. V roce 2012 byly zajištěny především malby, které byly
v havarijním stavu.
1.

Popis díla před restaurátorským zásahem

Povrch maleb v lačungu byl pokryt vrstvami prachových a mastných depozitů, které silně
celý povrch maleb ztmavily. Jasné barvy na výjevech působily tmavě a ponuře. Lokálně byly
na povrchu barevné vrstvy stopy po zatékání a vyplavení jílu (markalak) na povrch maleb; jíl
tvořil strukturu na zcela hladkém povrchu. Následkem toho bylo nejen odplavení svrchní
vrstvy nečistot, ale také částečné poškození barevné vrstvy. V prostoru svatyně byly malby
poškozeny statickými trhlinami, které procházely přes celé výjevy. Dolní část maleb byla
v minulosti přetřena hlinkovou barvou okrového tónu, který působil tvrdě. Tento nátěr
respektuje výšku malovaného soklu, ale zvolený tón zde působil zcela cize. Hlavními motivy
restaurovaných maleb byly figury ochránců, drobné figury zvířat a různorodé ornamenty. Z již
restaurovaných postav ochránců můžeme určit pouze Green Tara, Sridevi a postavy
představitelů školy Gelug jehož zakladatelem byl Congkhapa (tibetský světec a filosof 13571419).
2. Restaurátorský postup v roce 2013
2.1. Konsolidace a injektáž nástěnných maleb
První etapou celého restaurátorského zásahu bylo lokální zajištění maleb a jejich
konsolidace. Vzhledem k rozsahu maleb a omezenému času pro restaurování, bylo na základě
dohody restaurátorů s představenými kláštera rozhodnuto, přistoupit k restaurování a ukázce
retuší pouze u části vybrané stěny svatyně, která se nachází vlevo od vchodových dveří
v rozsahu cca čtyř metrů čtverečních. V odhalených a vyčištěných defektech od zbytků
markalakové vrstvy byl povrch zpevněn 3% roztokem Primalu ve vodě. Zpevnění bylo
prováděno postupně několika nástřiky roztoku. Hloubková injektáž byla provedena za pomoci
roztoku v koncentraci 3% obsahu Primalu ve vodě.
2.2. Čištění
Z povrchu malby bylo nutné nejprve odstranit povrchové prachové nečistoty a vyplavené
stopy po markalaku. Na povrchové prachové nečistoty byla zvolena waschap houba tvrdosti
soft, která při jemném otěru povrchu maleb odstranila nejen tyto nečistoty, aniž by poškodila
originál, ale i částečně sejmula z povrchu vyplavené části markalaku. Větší zbytky markalaku
na povrchu malby bylo nutné opatrně odstranit mechanicky za pomocí hrotu skalpelu. Po
sejmutí těchto nečistot, bylo nutno přistoupit k dalšímu odstranění tmavých dehtových
mastných depozitů, které výrazným způsobem měnily barevnost maleb. Tyto mastné nečistoty
jsou následkem pálení olejových modlitebních svíček ve svatyni. Vzhledem k charakteru
malby, byla k odstranění těchto nečistot použita směs organických rozpouštědel, jejímž
nosičem byla methylcelulosa. Tyto nečistoty jsme za pomoci rozpouštědla velice opatrně
odstranili z povrchu maleb gázovými tampóny. Bylo tak možné sejmout tyto nečistoty
z povrchu maleb tak, aby došlo k navrácení jejich původního velice jasného koloritu malířské
výzdoby.
2.3. Tmelení

Po odstranění všech povrchových nečistot jsme přistoupili k samotnému tmelení,
především k tmelení svislých spár a drobných defektů maleb. Před samotným tmelením jsme
opatrně omítkovou vrstvu jemně zvlhčili vodou, tak aby tmely dobře přilnuly k podkladu a
nedošlo k poškození maleb. Hlubší spáry a defekty jsme podtmelili směsí jemného markalaku
s příměsí polyamidového vlákna. Po vyschnutí této vrstvy byla místa dotmelena směsí
jemného markalaku velice jemné frakce, který byl rozmíchán ve vodě s přídavkem 2%
Primalu.
2.4. Fixace barevné vrstvy
Po vyschnutí tmelů, bylo přistoupeno k fixaci barvené vrstvy před retuší. K fixaci byl
použit Paraloid B 72 v minerálním rozpouštědle.
2.5. Retuš
Po úplném vyzrání tmelů a celoplošné fixáži jsme přistoupili k závěrečné fázi
restaurátorských prací, k retuši barevných vrstev. Míra retuší byla zohledněna k míře
zachovalé výzdoby nástěnných maleb. Retušovány byly především defekty, které nejvíce
znečitelňovaly malbu. Na místech, kde nebyla zachována nástěnná malba, byly provedeny
citlivé rekonstrukce podle obdobných obrazů božstev a motivů, vyskytujících se v ostatních
svatyních kláštera a také po souhlasu představených kláštera. Retuš byla provedena
přírodními pigmenty, jako pojidlo byl použit roztok 2% Primalu a 2% Klucelu G (tím je
zajištěna případná reverzibilita).
Stav před zahájením restaurátorského zásahu i postup restaurátorských prací byl průběžně
fotograficky dokumentován. V následujících letech budou restaurátorské práce pokračovat,
tak aby byla malbám a celé svatyni navrácena jejich původní krása a charakter.
3/Použitý materiál
3.1.Hloubková injektáž
Vapo-injekt, Aqua Bárta s r.o., Praha
Akrylátová disperze Primal ®SF016 - 3% roztok ve vodě
3.2. Čištění
Aceton 2%
Ethanol 10%
Propanol 5%
Methylceluloza
waschap houba tvrdosti soft
3.3.Tmelení
Polyamidové vlákno
Markalak
Akrylátová disperze Primal ®SF016 - 3% roztok ve vodě
3.4. Fixace barevné vrstvy
Paraloid B 72 v minerálním rozpouštědle
3.5. Retuš
Přírodní pigmenty (Deffner & Johann)
Směs akrylátová disperze Primal ®SF016 - 3% a roztok Klucelu 2%

V Praze dne 31.12.2013

akad.mal.rest. Martin Martan

