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imatge abans

num. inventari Pintura secció Art

matèria Metall (coure)

tècnica
Oli

tema Religiós

conservació Deficient

objecte Quadre  nº inv. (79264) sèrie

cronologia
1780 ca.

tipologia
títol

Sagrat Cor de Jesùs
autor,
taller Pasqual Calbó Caldés signat,

marques

estil,
cultura

propietari Museu de Menorca

restauracions

imatge després

examen organolèptic i diagnòstic
Retrat de Jesucrist de mig cos, amb una túnica vermella i mantell blau. S'observava una pèrdua  puntual de
capa   pictorica a petites zones repartides per tota la superfície degudes a petits punts d'oxidació del suport i
que ha fet botar la capa pictòrica.   També hi trobavem brutícia generalitzada, pols i una capa groguenca degut
a la oxidació dels vernissos acumul·lats damunt la capa pictòrica.

mides 34 x 25,4 cm.

marques, signatura

email



condicions indispensables després del tractament

20º - 25º T 55 - 60% HR

tel 971350955

entregat per Museu de Menorca data entrega 15/9/2015

data de tornada 12/11/2015inici tractament 25/9/2015 final tractament 9/11/2015

desinfecció/desacidificació

consolidació suport/estabilització

2- Consolidació de la capa pictòrica amb una capa de vernís. Puntualment  algunes de les bullofes més grans aparegudes
s'han tractades amb l'ajut d'una espàtula calenta per asentar el seu perímetre.
3-Algunes d'aquestes petites llacunes s'han estucat per tal d'anivellar la capa pictòrica i dissimular la pèrdua de capa
pictòrica.

fixació capa pictòrica

neteja

1- Neteja de la capa de vernissos  utilitzant diversos disolvents  neutralitzats amb white spirit. Després de la
neteja, la capa pictòrica del fons, presentava un clivellat generalitzat, segurament com a resultat  de
l'envelliment normal de l'obra d'art,

sistema de presentació/reintegració

4- Pel que fa a la presentació final, s'ha fet una reintegració pictòrica amb criteri  il·lusionista  a les zones estucades i petits
punts sensa estucar llimitant-se a l'estricte contorn d'aquestes.
5- Envernissament final amb vernís aplicat amb paletina i spray per tal d'igualar les brillantors.
6- Per l'enmarcament s'ha optat per treure el vidre que duia. Per tal de que la pintura no contacti directament amb el marc
s'hi ha col·locat un passepartout de Ph neutre i per protegir el revers de la pintura s'ha optat per  a utilitzar un suport rígit
de cartró inert (ph neutre  i sense àcid) de 2 mm. Finalment s'hi ha tornat a posar la protecció de fusta original, conservant
tota la documentació que duu i que fa referencia a la subasta on va esser adquirida la pintura.eventuals fallades postractament
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