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Drobė, aliejinė tapyba, 300 x 188 cm, LDM inv. Nr. T – 6185

Nežinomas XVIIa. (?) Lietuvos dailininkas



• Paveikslas nutapytas 
aliejiniais dažais, 
matmenys 274 x 192 cm. 

• Apie 1970 metus jo tapyba 
buvo profilaktiškai 
sutvirtinta, užklijuojant 
papirosinį popierių, kai 
kur marlę. Paveikslas ilgus
metus buvo saugomas
suvyniotas ant rulono.





• Paveikslo pagrindas - lininė 
drobė.

• Ankstesnių restauravimų metu
visa paveikslo nevaizdinė pusė
pertepta storu, nelygiu
impregnavimo masės sluoksniu. 
Dėl jo drobė sukietėjo, vietomis 
sulūžo, deformavosi.



• Ankstesnių restauravimų metu
ant autorinės drobės priklijuoti 
trys didesni ir du mažesni 
drobiniai lopai.

• Paveikslo šoniniai, viršutinis ir 
apatinis pakraščiai buvo 
sutvirtinti priklijuojant ir 
kiaurai per paveikslą 
prisiuvant gana plačias, 
drobines juostas.



• Nuėmus priklijuotas ir prisiūtas 
restauracines drobės juostas 
matome, kad paveikslo autorinė 
drobė susiūta iš šešių drobės 
dalių: 3 didelės drobės dalys 
susiūtos horizontaliomis siūlėmis, 
o pusapvalis viršus – iš 3 
mažesnių drobės dalių 
vertikaliomis siūlėmis. 

• Ankstesnių restauravimų metu
pakeistas paveikslo formatas, prie 
pusapvalio viršaus iš šonų prisiūti 
drobių fragmentai.

• Dalis siūlių iširę, tarp drobės dalių 
atsiradę tarpai.



Restauravimo programa:
• Atlikti biologinius, cheminius ir fizikinius tyrimus.
• Dezinfekuoti, elastinti. Pašalinti senas popieriaus ir marlės užklijas.
• Sutvirtinti grunto ir dažų sluoksnius.
• Nuo nevaizdinės paveikslo pusės pašalinti restauracinius lopus ir drobės 

fragmentus.
• Ploninti senos restauracinės impregnavimo masės sluoksnį. 
• Suklijuoti iširusias autorinės drobės sūles. Pagrindo drobėje atstatyti trūkstamus 

drobės fragmentus.
• Įklijuojant naujos drobės fragmentus atstatyti autorinį paveikslo formatą.
• Išlyginti paveikslo pagrindo deformacijas ištempiant jį ant darbinio stalo. 
• Dubliuoti ant naujos drobės.
• Paveikslą ištempti ant naujo porėmio.
• Užgruntuoti grunto ir dažų netekties vietas.
• Regeneruoti, ploninti seną laką. 
• Pasluoksniui ploninti ir šalinti užtapymus. Atidengti autorinę tapybą.
• Retušuoti. 
• Paveikslą nulakuoti dengiamaju apsauginiu lako sluoksniu.



Restauravimas



• Nuplovę seną profilaktinį 
užklijavimą konstatavome 
daugybę paveikslo pažeidimų.

• Ankstesnių restauravimų metu 
paveikslo formatas buvo 
pakeistas į stačiakampį: 
nupjautas viršutinės 
pusapvalės dalies kraštas 
(trūksta apie 12 cm pločio 
paveikslo fragmento), iš 
abiejų likusios pusapvalės 
dalies šonų prisiūti figūriniai 
drobės gabalai. 

• Paveikslo apačioje drobė 
nupuvusi (trūksta apie 24 cm 
pločio paveikslo fragmento 
per visą plotį). 



Paveikslo apačia



Paimti mėginiai cheminiams tyrimams



Nuimtas prie pusapvalio viršaus iš 
šonų prisiūtas neautorinis drobės 

fragmentas



Nuo nevaizdinės paveikslo pusės 
šalinami restauraciniai lopai ir drobės 

fragmentai



Ankstesnių restauravimų metu visa 
nevaizdinė pusė pertepta storu
impregnavimo masės sluoksniu



Ankstesnių restauravimų metu visa 
nevaizdinė pusė pertepta storu
impregnavimo masės sluoksniu



Senos restauracinės impregnavimo 
masės sluoksnio ploninamas



Senos restauracinės impregnavimo 
masės sluoksnio ploninamas



Senos restauracinės impregnavimo 
masės sluoksnio ploninamas



Senos restauracinės impregnavimo 
masės sluoksnio ploninamas



Įklijuoti naujos drobės fragmentai,  
atstatytas autorinis paveikslo formatas



Paveikslas pridubliuotas ant naujos 
drobės, ištemptas ant naujo porėmio



Paveikslas apšviestas UVspinduliais



Paveikslas apšviestas rentgeno 
spinduliais



Rasta ankstesnio restauravimo data  
1858m.



Rasta ankstesnio restauravimo data 
1858m.



Rentgenogramos fragmentas su data



Užgruntuotos grunto ir dažų netekčių 
vietos



Šalindami užtapymus, atidengdami 
autorinę XVIIa. tapybą radome 

ankstesnių restauravimų pėdsakus: 
keturis skirtingų spalvų gruntus, 

mažiausiai dvejus užtapymus, tarp jų 
storą, patamsėjusį lako sluoksnį. 



Pasluoksniui šalinami užtapymai. 
Atidengiama XVIIa. (?) autorinė tapyba



Pasluoksniui šalinami užtapymai



Pasluoksniui šalinami užtapymai



Pasluoksniui šalinami užtapymai



Pasluoksniui šalinami užtapymai



Pasluoksniui šalinami užtapymai



Pasluoksniui šalinami užtapymai



Pasluoksniui šalinami užtapymai



Restauravimo metu
Po užtapymų pašalinimoUžtapymai nepašalinti



Restauravimo metu

Po užtapymų pašalinimoUžtapymai nepašalinti



Restauravimo metu Po restauravimo



Prieš restauravimą

Rentgenograma

Po restauravimo



Prieš restauravimą Rentgenograma Po restauravimo





Prieš restauravimą Po restauravimo



Prieš restauravimą Po restauravimo



Prieš restauravimą Po restauravimo



Prieš restauravimą Po restauravimo



Ant žemės rutulio, kur rasta ankstesnio 
restauravimo data, užtapymų nešalinome, 

tik suploninome lako sluoksnį. 



Po restauravimo



Prieš restauravimą Po restauravimo



Po restauravimo



Paveikslą 2013 – 2016m. restauravo Prano Gudyno restauravimo centro 
restauratoriai:

Algimantas Vaineikis                                               
molbertinės tapybos kūrinių restauravimo ekspertas,

Birutė Miškinienė                 
aukščiausios kvalifikacinės kategorijos molbertinės tapybos kūrinių 

restauratorė,

Inga Petkutytė                             
aukščiausios kvalifikacinės kategorijos molbertinės tapybos kūrinių 

restauratorė,

Birutė Bražinskienė 
molbertinės tapybos kūrinių restauratorė 



Dėkojame už dėmesį !


