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1. Rahmen Dresden

Gemaelde Galerie.
12  In der Dresdner Galerie haben alle Bilder der alten Sammlung

ganz gleiche Barockrahmen; diese haben in der Mitte der oberen

u. unteren Leiste eine länglich runde Cartouche, auf welcher

jetzt oben der Name, unten die Nummer auf weißem starken

Carton angebracht sind.

Die später erworbenen Gemälde haben verschiedene Rahmen.

42.  Eine bedeutende Anzahl alter Gemälde ist durch Glastafeln ge-

schützt. Um jedoch die Gemälde auch ohne Glastafeln sehen zu kön-

nen, sind diese Rahmen meist derart zerschnitten, daß

die Schnittlinie parallel mit dem inneren Rande, und 

etwa 3–10 ctm. von diesem entfernt geführt wurde,

43  wodurch ein äußerer und ein innerer Rahmen entstanden.

Der innere Rahmen, in welchem die Glastafel eingelassen

wurde, ist mit zwei Charnieren an der innen Seite, an der

dazu passenden Stelle des äußeren Rahmens verbunden, in der

Weise, daß man ihn wie einen Fensterflügel öffnen kann. In 

dem zweiten Seitentheil ist ein Schloß eingelaßen, damit

nicht Jedermann den Rahmen öffnen könne.

49.  Bei Nr. 1193, dem herrlichen Stillleben von W C. Heda. ist

der Rahmen von der Seite in senkrechter Richtung durch-

1. Rámy. Drážďany

Obrazárna.
12  V drážďanské obrazárně mají všechny obrazy 

ze staré sbírky zcela stejné barokní rámy; ty 

mají uprostřed horní i spodní lišty podlouhlou 

zaoblenou kartuši, na horní z nich je na silném

bílém kartonu uvedeno jméno, na spodním 

číslo.

Malby získané později mají různé rámy.

42.  Velký počet starých obrazů je chráněn 

skleněnými tabulemi. Aby se však obrazy 

daly prohlížet i bez skla, jsou rámy většinou 

rozříznuté tak, že linie řezu je vedena 

rovnoběžně s vnitřním okrajem ve vzdálenosti 

3–10 cm od něho. 

43  Vznikl tak jeden rám vnější a jeden vnitřní.

Vnitřní rám, do něhož je zasazeno sklo, 

je dvěma závěsy na vnitřní straně 

na vhodném místě spojen s vnějším 

rámem tak, že ho lze otevřít jako okenní 

tabuli. Do druhé postranní části je zapuštěn 

zámek, aby rám nemohl otevírat každý.

49.  U čísla 1193, nádherného zátiší od W. C. Hedy, 

je rám rozříznutý z boku kolmo 
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geschnitten, in eine vordere und rückwärtige Hälfte,

so daß der Scheid nur von der Seite sichtbar ist.

43.  Diese Glastafeln sind sehr unangenehm für den Beschauer

der sich selbst, und alle hinter ihm befindlichen Gegenstän-

de und Personen darin deutlich, wie in einem Spiegel,

44.  hingegen nur sehr wenig vom Bilde selbst sieht, dasselbe

niemals mit einem Blick erfaßen kann, sondern nur

nach u. nach einzelne Theile desselben so zu sagen zusam-

menführen muß.

Zur Conservirung sind diese Glastafeln jedenfalls ein vor-

treffliches Mittel, weil die Gemälde dadurch gegen mecha-

nische Beschädigung als auch gegen die schädlichen Einflüße des

Temperaturwechsels geschützt werden, |: die Glastafel darf die 

Bildfläche nicht berühren, sondern etwas entfernt gehalten wer-

den :|.

2. Rahmen Dresden.

Johanneum.
92/93  Rahmen bei den von L. Cranach im Jahre

1564 gemalten Bildnißen der Churfürsten August I. |: x 1526 +

1586 :| und dessen Gemalin, der

Churfürstin Anna, geb. 1532 gest.

1585

Nr. 84. Rahmen zu einem von L. Cranach im

J. 1564 gemalten Bildniße im Johanneum.

na přední a zadní část, takže řez 

je viditelný pouze ze strany.

43.  Tyto skleněné tabule jsou pro diváka velice 

nepříjemné, protože se v nich odráží zřetelně 

jako v zrcadle on sám i všechny osoby a předměty 

44.  nacházející se za ním, ale z obrazu samotného vidí jen málo, 

a navíc ho nedokáže nikdy obsáhnout jediným 

pohledem. Pozorovat se postupně dají jen jednotlivé 

části, které si divák musí takříkajíc v duchu propojit.

Ovšem co se týče uchování obrazů, představují 

tyto skleněné tabule vynikající způsob, jak malbu 

uchránit před mechanickým poškozením i škodlivými 

vlivy změn teploty, |: skleněná tabule se nesmí 

dotýkat povrchu obrazu, je třeba ji upevnit o 

kus dál :|.

2. Rámy. Drážďany.

Johanneum.
92/93  Rámy u podobizen kurfiřta Augusta I. |: x 1526 + 

1586 :| a jeho choti kurfiřtky

Anny, nar. 1532 a zemř. 1585, 

namalované roku 1564 

L. Cranachem 

Č. 84. Rám podobizny v Johanneu 

namalované L. Cranachem roku 1564
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Auch die kleinen Bildchen haben ähnliche Profile.

Rahmen vom Jahr 1586

u. v. J. 1733 siehe pag [keine Nummer angegeben] 

Herr Restaurator Böhm in Berlin ist nicht für die An-

wendung von Glastafeln. Sie finden auch weder in Ber-

lin, noch in München, Anwendung.

Bei der Pariser Weltausstellung im J. 1867 und der Wie-

ner im J. 1873 waren viele englische Gemälde durch Glas-

tafeln geschützt.

|: Die Engländer sind übrigens diejenigen, welche die größte

Sorgfalt auf die Erhaltung der Bilder verwenden. So

z.B. waren in der Wiener Weltausstellung 1873 die Mau-

ern mit Brettern verkleidet, und wurden jeden Abend gro-

ße dichte Vorhänge über die ganzen, mit Gemälden behäng-

ten Wände gezogen :|.

Bei meiner Suche nach guten, für alte Bilder geeigneten 

Rahmen habe ich in der Dresdner Galerie nichts Nachahmenswer-

tes gefunden.

Dagegen befinden sich im Johanneum einige Gemälde von 

L. Cranach d. J. mit alten Rahmen, die ich eben bereits mit-

getheilt habe.

In der Profilierung haben sie Ähnlichkeit mit dem von mir

als für unsere Zwecke als sehr geeignet empfohlenen Rahmen

unseres Bildes von Guffens |: E. C. Nr. 1992 :|.

I malé obrázky mají podobné profily.

Rámy z roku 1586

a z r. 1733 viz str [číslo neuvedeno]

Pan restaurátor Böhm z Berlína je proti používání 

skleněných tabulí. Nepoužívají se ani v Berlíně, 

ani v Mnichově. 

Na Světové výstavě v Paříži r. 1867 a na vídeňské 

roku 1873 bylo mnoho anglických maleb chráněno 

skleněnými tabulemi.

|: Právě Angličané však velmi úzkostlivě dbají na 

uchování obrazů. Například na Světové výstavě 

ve Vídni roku 1873 byly stěny pobity prkny a spolu 

s obrazy na nich zavěšenými každý večer celé 

zataženy silnými závěsy :|.

Během svého hledání kvalitních, pro staré obrazy 

vhodných rámů jsem v drážďanské obrazárně 

neobjevil nic hodného zmínky.

Naproti tomu se v Johanneu nachází několik obrazů 

od L. Cranacha ml. ve starých rámech, které jsem již 

popsal výše.

Jsou profilované podobně jako rám našeho obrazu 

od Guffense |: E. C. č. 1992 :|, který jsem doporučil 

jako velmi vhodný pro naše účely.
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123. 3. Rahmen. Berlin.

Gemaelde-Galerie.
Die neuen Rahmen der alten Bilder sind meist ähnlich pro-

filiert, wie unser Nr. 1992 von Guffens, und die bereits er-

wähnten Rahmen im historischen Museum zu Dresden.

In den Sälen der italienischen Schule sind durchgehend (?)

Goldrahmen, in jener der deutschen und niederlän-

dischen Schule sind viele schwarze Rahmen.

Der Auswahl der Profile ist eine sehr große Sorgfalt gewid-

met worden. Die schwarzen Rahmen sind von dem Tisch-

ler Th. Jost, Berlin, Kochstrasse, 25, aus durch und durch

schwarz gebeizten Birnholz angefertigt, wie ich höre, zumeist

171  nach alten Mustern, die Dr. Bad aller Orte zusammen

173. 129. gesucht hatte.

Die erstgenannte Art von Goldrahmen ha-

ben einige große Gemälde der

italienischen Schule zub. Nr. 112

von Lorenzo Costa Nr. 23 von

Vittorio Carpaccio Nr. 111

von Cosimo Tura, Nr 79

Luca Signorelli

131.   die neuen Rahmen der ältesten 

Italiener

Detail:

131.  Nr. 1079 von Taddeo Gaddi

Florenz um 1300–1366

bemalter erhöhter Rand, der vom Mittelbild durch gothi-

sche Spitzbögen getrennt.

123. 3. Rámy. Berlín.

Obrazárna
Nové rámy starých obrazů mají většinou podobný profil,

jako naše č. 1992 od Guffense, a již zmíněné rámy 

v drážďanském Historickém muzeu. 

V sálech, kde je vystavená italská škola, jsou všude (?) 

pozlacené rámy, v sálech s německou a nizozemskou 

školou je mnoho rámů černých.

Výběr profilů byl proveden s velkou pečlivostí. Černé rámy 

vyrobil truhlář Th. Jost, Berlín, Kochstrasse 25, z důkladně 

černě namořeného hruškového dřeva, jak jsem se doslechl,

171  většinou podle starých předloh, které Dr. Bad vyhledal

173. 129.  na různých místech.

Na začátku popsaný druh pozlacených rámů

 mají některé velké malby

 italské školy, např. č. 112

 od Lorenza Costy č. 23,

 od Vittoria Carpaccia č. 111

 od Cosima Tury, č. 79

 od Lucy Signorelliho

131.   nové rámy nejstarších 

Italů

Detail:

131.  Č. 1079 od Taddea Gaddiho

Florencie 1300–1366

pomalovaný vyvýšený okraj, od obrazu uprostřed 

oddělený gotickými lomenými oblouky.
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132.  Mehrere Bildchen in einem Rahmen durch kleine

gewundene Säulchen von einander getrennt.

Nr. 9  

Mantegna

147  

Die schon erwähnten schwarzen Rahmen sind sehr schön pro-

filiert, stilgerecht, und zugleich sehr zweckmäßig, da die Tä-

felchen daran gut angebracht werden können, ohne einen

störenden Eindruck zu machen.

Roger van der Weyden

Nr. 535 van Eyck.

Profil auch für Flügelbilder

angewendet

148   Gleiche Rahmen, aber von 

verschiedener Breite, ha-

ben Lucas Cranach, Krie-

gel, Memling, Aldegrever,

Georg Meu, Altdorfer, Am-

berger, Ludger, Tom Ring,

Schäufelein, van Bassen.

149.   Ahnlich Nr. 1216 B.

Westphälisch

und Nürnberger Meister um

1400.

Nr. 1207 u.sw.

132.  Větší počet obrázků v jednom rámu, 

které jsou od sebe odděleny vinutými sloupky.

Č. 9  

Mantegna

147  

Už zmíněné černé rámy jsou velmi krásně 

profilované, ladící, a zároveň velmi účelné, 

protože obrazy do nich lze snadno zasadit, 

aniž by to působilo rušivě.

Roger van der Weyden

č. 535 van Eyck.

Profil je použit také

u křídlových obrazů 

148   Podobné rámy, ale 

různě široké 

mají Lucas Cranach, Krie-

gel, Memling, Aldegrever,

Georg Meu, Altdorfer, Am-

berger, Ludger, Tom Ring,

Schäufelein, van Bassen.

149.   Podobně č. 1216 B.

 vestfálští

 a norimberští mistři 

 kolem roku 1400.

 Č. 1207 atd.
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150.   Diese Art der 

Umra[h]mung 

könnte bei den 

zwei von Herrn 

Ritter von Lan-

na gewidme-

ten Südböhmischen

Bildern ange-

wendet werden?

Derselbe, aber vollständige Rah-

men bei Jan Mostaert

1474–1555/56.

168.  Diese oben mitgetheilten Profile habe ich in der Galerie

ohne Maßstab gezeichnet; später habe ich mit Herrn 

Jost, dem Verfertiger dieser Rahmen, verhandelt, 

der mir 24 (gezeichnet) verschiedene Profile der von ihm

für die Galerie verfertigten Rahmen nebst Preisan-

gabe per Meter nach Prag schickte.

150.   Tento druh 

zarámování

by se dal použít

u dvou jihočeských

obrazů věnovaných

panem rytířem

von Lanna?

Podobný, ale úplný

rám u Jana Mostaerta

1474–1555/56.

168.  Výše zmíněné profily jsem v obrazárně 

nakreslil bez použití měřítka; později jsem s panem 

Jostem, výrobcem těchto rámů, domluvil, 

že mi pošle do Prahy 24 (nákresů) různých profilů 

rámů, které pro obrazárnu zhotovil, 

a údaj o ceně za metr.
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Rahmen. München

Neue Pinakothek.
8 II.  Nr. 1 von Feuerbach hat einen guten Rahmen ähn-

lich wie derjenige unseres Bildes von Guffens

E.C.No. 1992.

28 II.  Internationale Kunst-Ausstellung.

Unsere ? Süd-

böhm. Bilder

könnten viel-

leicht auf di-

se od. nach Art 

von Nr: [keine Nummer angegeben] der

Berliner Gale-

rie behandelt werden.

II 16. 

 National-Museum.

Altdorfer?

Bildniß des Pfalzgrafen nachmal.

Churfürsten Friedrich I. 

der Siegreiche

1425–1476.

Rámy. Mnichov

Nová pinakotéka.
8 II.  Č. 1 od Feuerbacha má pěkný rám, podobný

rámu našeho obrazu od Guffense

E.C. č. 1992.

28 II.  Mezinárodní výstava umění.

Naše (?) jihočes.

obrazy

by snadno

mohly být

pojednány podle

č: [číslo neuvedeno] 

berlínské obrazárny.

II 16. 

Národní muzeum.

Altdorfer?

Portrét falckraběte, později

kurfiřta Fridricha I. 

Vítězného

1425–1476.
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Alte Pinakothek

Auf beiden Seiten bemal-

te Seitenflügel

Sehr zweckmäßige, Nachah-

menswerte Einrichtung

um beide Seiten ab-

wechselnd sehen zu

können, ohne das

Mittelbild schließen

zu müßen.

Die beiden Achsen A-

B & C-D beweglich.

Die Angeln A-B. sind in

der Mauer, die anderen,

C u. D. im Rahmen be-

festigt.

II 59.   Nr. 34 von Albert Dürrer [Albrecht Dürer]

|: restaurirt von Hauser :|

hat einen neuen Rah-

men, gleich den alten 

Rahmen im Nationalmu-

seum.

Stará pinakotéka

Po obou stranách pomalovaná

boční křídla obrazu,

velmi účelné zařízení, 

vhodné k nápodobě,

lze střídavě pozorovat

z obou stran,

aniž by bylo třeba

zavřít prostřední

obraz.

Obě osy, A-

B & C-D, pohyblivé.

Závěsy A-B jsou

upevněné ve zdi, další, 

C a D., v rámu.

II 59.  Č. 34 od Alberta Dürrera [Albrechta Dürera]

|: restaurováno Hauserem :|

má nový rám, 

podobný jako starý 

rám v Národním

muzeu.
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Rahmen.  München
II 64.   165 u. 146. von P. F. 

  von Hamilton und

1418 von Ghering, ha-

ben neue, gute Rah-

men, ähnlich jenen in

der Berliner Galerie

|: italienische Schule :|

Nr. 346  Mille hat einen Rahmen wie unser Pieter

van Laar.

N. B.  in der Münchner alten Pinakothek sind nur

Gold-Rahmen.

Taefelchen. Dresden.

Gemälde-Galerie.
Die Täfelchen mit dem Namen der Meister sind durch-

gehends oben, die Nummern unten in der Mitte angebracht.

Die äußeren sind von eliptischer Form, bei einigen recht-

eckig, bei den moderneren Meistern vergoldet, die Nummern-

9.10 täfelchen von starkem Carton, mit Papier oder Wachslein-

wand überzogen. Dieselben werden ohne Rücksicht

auf Profilierung angehef-

tet.

Die Schrift, mitunter in 4

Zeilen ist dadurch zu klein,

und daher bei höher gehäng-

ten Bildern nicht leserlich.[

II. 34 Manche Täfelchen haben nur zwei Zeilen, ohne Angabe des Ge-

burts oder Todesjahres z.B.

Rámy.  Mnichov
II 64.   165 a 146. od P. F. 

  von Hamiltona a

1418 od Gheringa mají

nové dobré rámy,

podobné oněm

v berlínské obrazárně

|: italská škola :|

Č. 346  Mille má rám jako náš Pieter

van Laar.

N. B.  v mnichovské Staré pinakotéce jsou jen

pozlacené rámy.

Štítky. Drážďany.

Obrazárna.
Štítky se jmény malířů jsou všude umístěny 

nahoře, čísla obrazů uprostřed dole. 

Vnější jsou oválné, někdy čtverhranné, 

u modernějších umělců pozlacené, štítky

9.10 s čísly jsou z pevného kartonu, potažené papírem

či voskovým plátnem. Byly na rám připevněny

bez ohledu na jeho

profil.

Nápis, občas se 4 řádky, 

je vzhledem k tomu 

příliš malý a u výše zavěšených 

obrazů nečitelný.

II. 34 Na mnoha štítcích jsou jen dva řádky, např. bez údajů

o roku narození či úmrtí.
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Wenn von einem Meister mehrere Bilder vorhan-

den sind, so sind nur auf einem, oder einigen der-

selben die Geburts- und Todesjahre angegeben, bei

den übrigen aber nur kurz, wie oben der Name.

II. 27   Was die Zahlen der drit-

ten Zeile auf nebenstehen-

der Tafel zu bedeuten ha-

ben, ist mir nicht klar geworden.

[II.] 27   Nr. 2187 Bildniß des Königs 

Johann von Sachsen.

Oben die Tafel mit dem Namen

des Künstlers, und darüber

die sachsische Königskrone.

Es ist dies ein Übelstand, auf

den ich schon in meinem Wiener Bericht vom Jahre 1882 

hingewiesen habe, der nicht gut zu vermeiden ist, wenn

die Namen auf der oberen Leiste des Rahmens ange-

bracht werden.

90.  Nr. 1. |: 2ten Geschoße :| hat einen erhöhten Rand, wie unsere

Byzantinischen und 2. Südböhmischen Bilder und hat

keinen Rahmen.

II. 9.  Die beiden Täfelchen sind sans-gêne auf dem er-

höhten Rande angenagelt.

Die neu erworbenen Werke, die noch nicht im gedruckten 

Catalog aufgenommen sind, haben anstatt der Nummern

Täfelchen mit der Bezeichnung

An der Wand:

zwischen den

Bildern:

Když je vystaveno více obrazů od jednoho umělce,

jsou údaje o roce jeho narození a úmrtí uvedeny

jen na jednom nebo na některých z nich, na ostatních

pouze krátce, jako výše jen jméno.

II. 27  Co znamenají čísla

ve třetím řádku na vedlejším

obrazu, jsem nedokázal

rozpoznat.

[II.] 27  Č. 2187 Portrét krále 

Jana Saského.

Nahoře štítek se jménem

malíře, nad ním

saská královská koruna.

Jedná se o nešvar,

na nějž jsem upozorňoval již ve své zprávě z Vídně roku 1882 

a který se nedá snadno odstranit, totiž že

jména jsou uvedena na hořejší liště rámu obrazu.

90.  Č. 1. |: 2. poschodí :| má zvýšený okraj jako naše 

byzantské a 2. jihočeské obrazy a není 

zarámován.

II. 9.  Oba štítky jsou sans-gêne přitlučeny

na zvýšeném okraji.

Nově získaná díla, která ještě nejsou uvedena

v tištěném katalogu, mají místo čísel

štítky s popisem

Na stěně:

mezi

obrazy: 
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2. Taefelchen Dresden

Kunstausstellung.
116.  An jedem Bilde ein großer brauner Zettel, mit dem da-

rauf gedructen Namen des Künstlers, und einem auf-

geklebten weissen Zettel mit der Nummer

115. Die vom sächsischen Kunstvereine an-

gekauften Bilder haben aber grüne

Zettel mit Aufschrift. 

Die von Privaten angekauften Bilder haben schwarze

Zettel mit Golddruck, und reicher Randverzierung.

117. Die prämierten Arbeiten der Akademieschüller 

haben graue, andere gelbe Zettel mit Aufschrift in 7.

Zeilen.

II. 117 Außer diesen fünf verschiedenen Zetteln sind noch an-

gebracht an den Wänden:

Das berühren u.sw.

verboten 

Zur schnelleren Übersicht sind in einer Tafel an der Wand

die Nummern aller angekauften Kunstwerke einge-

schoben.

118. Diese vielen großen Zettel [beeinträchtigen] von verschieden-

er Farbe beeinträchtigen sehr die Wirkung der Bilder.

3. Taefelchen Berlin

Gemälde Galerie
Die Tafeln mit den Namen der Künstler sind in der 

Mitte der unteren, die Tafeln mit der Angabe des Gegenstan-

des u. zugleich der Nummer an der oberen Leiste des Rah-

mens angebracht. 

Katalog 50 Pfen.

an der Cassa.
ferner

2. Štítky Drážďany

Výstava umění.
116.  Na každém obrazu velký hnědý lístek s natištěným

jménem umělce a s nalepeným bílým lístkem 

s číslem.

115. Obrazy zakoupené saskými uměleckými 

spolky jsou však označené zelenými 

lístky s nápisem.

Obrazy zakoupené od soukromníků mají černé

lístky se zlatým tiskem, na okrajích bohatě zdobené.

117. Oceněné práce žáků akademie 

jsou označené šedými nebo žlutými lístky se sedmiřádkovým

nápisem.

II. 117 Kromě těchto pěti různých lístků jsou na stěnách

ještě tyto nápisy:

Dotýkati se atd.

Zakázáno

Pro lepší přehlednost jsou do zvláštní tabule na stěně 

zasunuta čísla všech zakoupených uměleckých 

děl.

118. Toto množství velkých různobarevných lístků 

[narušuje] velice narušuje dojem z obrazů.

3. Štítky Berlín

Obrazárna
Štítky se jmény umělců jsou umístěny 

uprostřed spodní lišty rámu, štítky s údaji o objektu 

a číslem uprostřed horní lišty.

Katalog 50 fen

u pokladny.a dále
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Diese Täfelchen mit dem Namen der meister sind von

4 mmte starkem Buchenholz in den beiden mitgetheilten 

Formen angefertigt und vergoldet; auf diesen Täfel-

chen sind etwas kleinere rechteckige Messingplatten

I. 126 mit 6. Messingstiften befestigt. Die Schrift ist auf diesen

Messingplatten eingeätzt, und die dadurch entstande-

nen Vertiefungen mit schwarzem Email ausgefüllt, da-

her unverwischbar.

Der Gesammt-Eindruck ist ein sehr ruhiger und vornehmer.

Die Täfelchen sind etwas zu klein, und die Schrift wird

dadurch bei den höher gehängten Bildern manchmal

sehr schwer zu lesen, umsomehr, als die Messingplatten 

175 in mancher Stellung glänzen, in anderer dunkel er-

scheinen. Es ist dies da der Fall, wo die Täfelchen nicht senk-

recht gestellt sind, – sie werden daher alle jetz[t] in senkrech-

ter Stellung neu befestigt.

In dem Saale der Spanier und Italiener, der noch in 

154. der alten Art eingerichtet ist, sind die Täfelchen in 

keiner bestimmten Ordnung, sondern wie’s paßt,

oder nicht paßt, angebracht. 

124 

129 Bei Unbekannten ist die Tafel mit der Nummer an der 

unteren Leiste, an Stelle des Täfelchens mit dem Na-

men des Meisters, die in diesen Fällen ganz ent-

fällt.

4. Taefelchen Berlin.

National Galerie.
158. Die Nummer, der Name des Künstlers, und der

Gegenstand, sind hier alle auf einer einzigen 

Tafel vereinigt, welche an der unteren Leiste

angebracht ist. Manchmal sind diese Tafeln

Tyto štítky se jménem umělce jsou vyrobeny ze

4 mm silného bukového dřeva v obou výše uvedených

tvarech a pozlacené; na nich jsou 6 mosaznými kolíčky

upevněny o něco menší čtyřhranné mosazné destičky.

I. 126 Nápis je do těchto mosazných destiček vyleptán 

a takto vzniklé prohlubně jsou vyplněné černým smaltem, 

takže se písmo nedá setřít.

Celkový dojem působí velmi klidně a důstojně. 

Štítky jsou snad příliš malé a písmo je 

u výše zavěšených obrazů občas 

velmi obtížně čitelné, o to více, že mosazné destičky 

se v některých polohách lesknou a v jiných

175 jsou zase zastíněné. Nastává to v případech, 

kdy štítky nejsou umístěny kolmo, a – proto budou nyní 

všechny nově upevněny v kolmé poloze.

V sálu se Španěly a Italy, který je ještě zařízen

154. postaru, nejsou štítky umístěny podle žádného 

předem daného pořádku, ale podle toho, jak se to 

zrovna hodí či nehodí.

124 

129 U neznámých autorů je štítek s číslem umístěn

na spodní liště rámu, na místě štítku se jménem

umělce, který v takových případech zcela chybí.

4. Štítky Berlín.

Národní galerie.
158. Číslo, jméno umělce a název díla jsou 

zde uvedeny společně na jediném štítku

upevněném na spodní liště rámu obrazu. 

Tyto štítky jsou občas
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161 oben, durch schräge, vorgeneigte Stellung

160 etwas im Schatten, daher die kleine Schrift

nicht gut leserlich.

Rundschrift bei den älteren Tafeln.

I. 161.  Die zu der den Grundstock bildenden Wagner‘

schen Sammlung gehörenden Kunstwerke sind noch als

solche mit einer zweiten, unten angebrachten Tafel,

bezeichnet, in welchem Falle die erstgenannte Tafel oben

angebracht wurde.

Vor figurenreichen Geschichtsbildern, hängen an der Barriere

die auf starkem Carton gespannten PHotographien oder

Conturen der Köpfe mit der Erklärung.

5. Taefelchen München

Alte Pinakothek
II. 29  Die Namentafel und darunter oder darüber

die Nummerntafel, beide auf der unteren Leiste

in der Mitte; die erste ist von vergoldetem Holze,

die zweite vom starken Carton.

161 nahoře umístěny nakřivo, jsou nakloněné

160  a poněkud ve stínu, takže malé písmo

není příliš čitelné.

Zaoblené písmo na starších štítcích.

I. 161.  Umělecká díla tvořící základ Wagnerovy sbírky

jsou označena ještě druhým, dole umístěným 

štítkem. V takovém případě je výše uvedený 

štítek umístěn nahoře.

Před historickými obrazy se stafáží jsou na

zábraně zavěšeny fotografie nebo obrysy hlav 

s vysvětlením, napjaté na pevném kartonu.

5. Štítky Mnichov

Stará pinakotéka
II. 29  Štítek s názvem a štítek s číslem, který je 

nad ním nebo pod ním, jsou oba umístěny 

uprostřed spodní lišty rámu. První je 

z pozlaceného dřeva, druhý z pevného kartonu. 
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Neue Pinakothek
II. 8 Hier sind keine Tafeln mit den Namen der Künstler.

Die Nummern sind auf bei allen, den größten und den 

kleinsten Bildern, gleich großen, 12 cm. breiten und 8 cm.

hohen, starken Carton mit schwarzer Farbe gedruckt.

Die Ziffern sind 5 cm. hoch.

Diese Tafeln haben eine sehr unangenehme, kalt rötliche 

(lila) Farbe.

Diese Nummern sind auch in bedeuten-

der Höhe gut zu lesen.

1. Eisenstangen, Gurten, Hacken. Dresden.

Gemaelde Galerie.
4. Beinahe in allen Räumen horizontale Eisenstangen, an denen 

die Bilder mittelst Gurten oder Eisenbänder aufgehängt sind. 

Kleinere Bilder hängen auf direct in den Wandeingeschla-

genen Nägeln, auch in solchen Räumen, wo unter dem

Gesimse Eisenstangen befestigt sind.

47. 

In den großen Sälen hängen die unteren

Bilder auf horizontalen starken Holz-

platten, die in die, in großen Abständ-

den |: etwa 1 Mtr :| durchlöcherten ei-

sernen Gurten eingehängt sind.

Die Bilder hängen senkrecht.

20 Alte Bilder hängen auf zwei Kloben, die in den Sei-

tentheilen des Rahmens eingeschraubt

und vor dem Aufhängen mit Krei-

de bestrichen werden, die dann

an der bestimmten Stelle der Wand

abgedruckt wird, um diese zu

bezeichnen, wo der Nagel, oder Hacken,

eingeschlagen werden soll. Die Klo-

ben sind deshalb an den Seitentheilen des Rah-

mens eingeschraubt, damit man sie mit den

Fingern fühlen kann, ohne das Bild locker lassen

zu müßen.

Nová pinakotéka

II. 8 Zde žádné štítky se jmény umělců nejsou.

Čísla jsou u všech obrazů, těch největších 

i těch nejmenších, černě natištěná na stejně 

velkých štítcích z pevného kartonu, 12 cm 

širokých a 8 cm vysokých.

Číslice jsou 5 cm vysoké.

Tyto štítky mají velmi nepříjemnou, studeně 

načervenalou (lila) barvu.

Tyto číslice jsou dobře čitelné i

ve značné výšce.

1. Železné tyče, popruhy, háky. Drážďany.

Obrazárna.
4. Téměř ve všech místnostech jsou vodorovné železné tyče, 

na nichž jsou zavěšeny pomocí popruhů či kovových pásků obrazy. 

Menší obrazy visí přímo na hřebících zatlučených 

do zdi, i v sálech, kde jsou pod stropní římsou upevněny 

železné tyče.

47. 

Ve velkých sálech visí spodní 

obrazy na vodorovných pevných 

dřevěných deskách, jež jsou ve velkém 

odstupu |: asi 1 metr :| zavěšené 

na kovových páscích s otvory.

Obrazy visí kolmo.

20 Staré obrazy visí na dvou skobách, 

které jsou zašroubované do boční strany 

rámu a před zavěšením se potřou křídou, 

která se pak otiskne na předem 

určené místo na zdi, čímž se naznačí, 

kam je potřeba zatlouct hřebík nebo 

hák. Skoby jsou do postranních částí 

rámů zašroubované proto, aby se daly 

nahmatat prsty, aniž by bylo nutno 

obraz odložit.
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20 Nur die Pastellbilder haben bewegliche Ringe

|: wie in unserer Sammlung Hoser.).

17 In manchen Sälen sind die horizontalen Eisenstan-

52 gen nicht benutzt, so z. B. im Saale O, dann im 

56 Holbein-Saal. In den neuen Cabinets keine Eisen-

stangen, die Mauern mehr oder minder zerlöchert.

53. In den Zimmern mit Seitenlicht hängen die Bilder

gegenüber dem Fenster mit dem oberen Theile ein-

wenig vorgeneigt, um das Spiegeln der Bilder

zu vermeiden.

Gemaelde Galerie.  Berlin
25 Die großen Gemälde hängen an ge-

lochten Eisenbändern, die Kleineren alle

an Nägeln, welche direct in die Wand

eingeschlagen oder eingeschraubt sind.

428 Nr. 38 von Luigi Vivarini , ein großes

schweres Bild auf Holz, ist unten noch

besonders durch 3 Stützen, die in der

Mauer befestigt sind, gesichert; – über-

hängend, so wie alle oberen, oder hoch hi-

nauf reichenden Bilder. Unten wegen dem Rost von

starken Hölzern etwa 5–8 cmtr von der Wand

entfernt. Die Bilder werden nicht von den Galerieaufsehern 

 sondern von

Zimmerleuten, die d. ganze (?) Jahr beschäftigt sind, abgenommen,  

oder aufgehängt.

2. Eisenstangen, Gurten, Hacken. Berlin
Die Eisenbanden haben Löcher in Abstanden von 10 cm

und hängen nicht direct an den run-

den horizontalen Stangen, sondern

180 an gekrümmten Ringen, die leicht

verschoben werden können, und den

Vortheil biethen daß die Bilder nicht so gar

weit von der Wand abstehen, als wenn die

Gurten einfach über die horizontalen Stan-

gen geworfen werden. Die kleinen Bilder werden gegen

Diebstahl geschützt durch an der Rückseite der Rahmen 

eingeschraubte Eisenbänder, jetzt werden dieselben an der

139 Wand angeschraubt, wie in Dresden.

20 Jen pastely mají pohyblivé kroužky 

|: jako v naší sbírce Hoser.).

17 V mnohých sálech se vodorovné kovové tyče

52 nepoužívají, např. v sálu O, a pak také

56 v Holbeinově sálu. V nových kabinetech žádné

kovové tyče, stěny více či méně děravé.

53. V místnostech s postranním světlem jsou 

obrazy zavěšeny proti oknu a horní část 

mají mírně nakloněnou dopředu, aby se 

zabránilo vzájemnému zrcadlení.

Obrazárna.  Berlín
25 Velké malby jsou zavěšeny na 

kovových popruzích s otvory,

menší všechny na hřebících, jež jsou 

zatlučeny či zašroubovány přímo do stěny.

428 Č. 38 od Luigiho Vivariniho, velký, těžký

obraz na dřevě, je vespod ještě dodatečně

zajištěn třemi oporami upevněnými ve zdi;

nakloněný dopředu jako všechny horní 

nebo vysoko zasahující obrazy.

Dole kvůli roštu z pevného dřeva oddálen 

asi 5–8 cm od stěny. Obrazy nesundávají  

ani nezavěšují zřízenci 

v obrazárně, ale tesaři, kteří tak pracují celý (?) rok.

2. Železné tyče, popruhy, háky. Berlín
Železné pásky mají otvory vzdálené od sebe 10 cm 

a nejsou zavěšeny přímo na oblých 

180 vodorovných tyčích, ale na zploštělých kroužcích,

jež se dají snadno posouvat a mají

tu výhodu, že obrazy nejsou od stěny 

vzdálené tolik, jako kdyby byly pásky jednoduše 

přehozeny přes vodorovné tyče. Menší obrazy jsou chráněny 

před krádeží kovovými pásky přišroubovanými na zadní straně

rámu, které jsou pak přišroubovány ke stěně podobně

139 jako v Drážďanech.



16

Eisenstangen, Gurten, Hacken. München.

Alte Pinakothek
4. Die Bilder hängen auf Nägeln, die in der Wand einge-

schlagen sind.

5. In den großen Sälen, so wie in den Cabinets sind die Bilder nicht

sehr hoch, in den letzteren etwas zu dicht gehängt.

55. Eine höchst zweckmäßige Vorrichtung zum Wenden der auf bei-

den Seiten bemalten Flügel Nr. 17a und 17. von Hans Holbain

wurde schon auf pag. [keine Seite angegeben] beschrieben.

Neue Pinakothek.
In allen Räumen unter dem Gesimse horizontale Eisenstangen,

7 die aber nicht überall benu[t]zt werden.

Im Saale IV. ist die eine dieser Stangen stark nach unten

gebogen, vermuthlich in Folge eines Versuches, ein unge-

wöhnlich großes und schweres Bild darauf zu hängen (Nr. 4?)

In manchen der kleineren Säle mit Oberlicht hängen die Bilder

an sehr schmalen Gurten, in anderen an breiteren Hanfgur-

ten, die in ähnlicher Art, wie in Berlin, nicht über die

horizontalen Stangen, sondern durch

einen an diesen befestigten Ring

gezogen sind.

Neue Pinakothek
Kleine Bilder sind angeschraubt an der Wand; die Schraube ist

versteckt unter der Nummer- oder Namentafel.

Internationale Kunstausstellung
27 Alle Bilder hängen auf schmalen Eisengurten, die bedeutend

schwächer sind als die im Wiener Künstlerhaus

von dem Hofmechaniker.

Einfache Hacken wie beim Kunsthändler

Schnell in Wien.

Nr. 476 Damenportrait von Dielitz

in Berlin ganze Figur in Lebensgrö-

ße, ein großes Bild hing allein an

4 Eisengurten.

Železné tyče, popruhy, háky. Mnichov.

Stará pinakotéka
4. Obrazy jsou zavěšené na hřebících, které jsou

zatlučené do stěny.

5. Ve velkých sálech, jakož i v kabinetech, nevisí obrazy nijak

vysoko, v kabinetech poněkud blízko u sebe.

55. Velmi účelné zařízení k otáčení křídel obrazu č. 17a a 17 

od Hanse Holbaina pomalovaného z obou stran 

bylo už popsáno na straně [strana neuvedena].

Nová pinakotéka.
Ve všech místnostech jsou pod stropní římsou vodorovné

železné tyče, nevy[u]žívají se však všude.

7 V sálu IV. je jedna z těchto tyčí nápadně prohnutá 

dolů, pravděpodobně následkem pokusu zavěsit na ni

neobvykle velký a těžký obraz (č. 4?)

V mnoha menších sálech se stropním světlíkem jsou obrazy

zavěšeny na velmi úzkých popruzích, v jiných na širokých

konopných popruzích, které, podobně jako v Berlíně,

nejsou přehozeny přes vodorovné tyče, ale protaženy 

skrze jeden z kroužků, jež jsou na nich

navlečeny.

Nová pinakotéka
Menší obrazy jsou přišroubované ke stěně; šroub je ukrytý

pod cedulkou s číslem nebo názvem.

Mezinárodní výstava umění
27 Všechny obrazy jsou zavěšeny na úzkých kovových popruzích,

které jsou nápadně tenčí než ty ve vídeňském Domě umělců

vyrobené dvorním mechanikem.

Jednoduché háky jako u obchodníka s uměním

Schnella ve Vídni.

Č. 476 portrét dámy od Dielitze

v Berlíně celá postava v životní

velikosti, velký obraz visel jen

na 4 železných popruzích.
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Cabinete mit Seitenlicht Dresden.

Gemälde Galerie

In den alten Cabineten Nr. 1 bis 21

bilden die Zwischenwände einen

rechten Winkel, mit der Fenster-

wand.

2  Die Wände reichen oben nur bis

56.  etwa 1 ½ Meter unterhalb des

Gesimses.

Die in den Corridors neu eingerichteten

Cabinete sind ebenso wie die alten

eingerichtet; die Zwischenwände reichen

auch nicht bis zur Decke, und bilden mit

der fensterwand einen rechten Winkel.

Die Thüren sind an der Fensterseite.

3  Berlin
28  Musterhaft zweckmäßig

und schön eingerichtet sind die Cabinets

mit Seitenlicht in der Gemälde Gale-

rie, in welchen Werke der deutschen u.

niederländischen Schulen aufgestellt sind.

Die Zwischenwände sind gegen die

Fensterwand etwa so schräg gestellt, wie ich es für die

Scherwände in dem  

Saale V. des Ru-

dolfinums bean-

tragt habe. Sie sind

aus gewellten Zink-

blech hergestellt, das

mit Holz verkleidet ist. Der Genter Altar, des van Eyck

ist in die Scherwand eingelaßen, damit die Flügel je-

derzeit von beiden Seiten gesehen werden können.

National Galerie.
Die Cabinete mit Seitenlicht bilden zusammen einen 

Umgang und einen Rundbau, gegen dessen Mittel-

punkt die Zwischenmauern gerichtet sind, so daß

Kabinety s postranním osvětlením Drážďany.

Obrazárna

Ve starých kabinetech č. 1 až 21

jsou příčky v pravém úhlu

ke stěně s oknem.

2  Příčky dosahují jen zhruba 1,5 metru

56.  pod stropní římsu.

Příčky v kabinetech nově vybudovaných

na chodbách jsou podobné jako v těch 

starých; rovněž nedosahují až ke stropu 

a svírají pravý úhel se stěnou s oknem.

Dveře jsou na straně s oknem.

3 Berlín
28  Vzorně účelné a nádherně vybudované

jsou kabinety se světlem dopadajícím

ze strany, jež se nacházejí

v obrazárně, kde jsou vystavena díla

německé a nizozemské školy.

Příčky jsou vůči stěně s oknem 

natočené poněkud šikmo, jak jsem 

o to žádal u příček 

v sále V. Rudolfina.

Tyto příčky jsou 

vyrobeny z vlnitého 

pozinkovaného plechu,

který je pokrytý

dřevem. Gentský oltář od van Eycka

je zapuštěný do této příčky tak, aby mohla 

být křídla kdykoli prohlížena z obou stran.

Národní galerie
Kabinety s postranním světlem společně vytvářejí

okrouhlou strukturu, kterou lze obcházet. Příčky 

směřují do jejího středu, takže společně se stěnou,
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diese mit der Fensterwand einen et-

was spitzen Winkel bilden, etwa wie

die neuen Cabinets im alten Museum.

Alte Pinakothek München
Die Zwischenmauern rechtwinklig zu der Fensterwand

an der Seite die Durchgangthüren.

In der Neuen Pinakothek die Zwischenmauern eben-

so, die Thüren aber neben der den Fenstern entgegen-

gesetzten Wand.

1.  Wände, deren Farben. Dresden.

Gemälde Galerie.
6 In den großen Sälen Papiertapeten mit Tuchstaub

88 Moirée-artig (dunkelroth).

56 In den Cabineten des ersten Stockes rothbraune Pa-

28 piertapeten, darunter Leinwand.

80 In dem Saale A der Sixtinischen Madonna, sehr breit

gestreifte Tapeten, Eisenviolett, mit dunkel Krapp la-

zirt.

4 In den neuen Cabinetten im Corridor, dann die Zim-

8 mer des zweiten Stockes mit gewöhnlicher Leimfarbe, |: ge-

16 dämpftes Ziegelroth :| angestrichen. Ohne Dessins.

39 Die Wände sind bis hinauf behängt.

 Berlin.

Gemälde Galerie.
121 Im ersten Oberlichtsaal, der Italiener, ist die Stofftapete

sehr gebrochen, roth und gemustert; Jede Wandfläche 

von Goldleisten eingefaßt. Lambris und Thüren-

einfaßung schwarz.

Bei den nach beiden Seiten beweglichen Glasthüren

Portièren oder Draperien von olive-grünen Sammt 

 oder Plüsche.

125 Die Tapeten im Saale der Italiener |: grobe Leinwand

mit Défarbe bemalt :| wird wieder entfernt, u.

an ihre Stelle eine dunkelrothbraune Stofftapete

v níž je umístěno okno, svírají 

poměrně ostrý úhel, asi jako

u nových kabinetů ve starém muzeu.

Stará pinakotéka Mnichov
Příčky v pravém úhlu ke stěně s oknem

na straně průchodních dveří.

V Nové pinakotéce jsou příčky 

podobné, dveře ale vedle stěny 

protilehlé oknům.

1.  Stěny, jejich barvy. Drážďany.

Obrazárna
6 Ve velkých sálech papírové tapety s textilními vlákny

88 připomínající moaré (tmavě červené).

56 V kabinetech v prvním poschodí červenohnědé

28 papírové tapety, pod nimi plátno.

80 V sále A se Sixtinskou madonou na tapetách 

velmi široké pruhy, ledově fialové, lakované 

tmavou červení.

4 V nových kabinetech na chodbě a také v místnostech

8 v druhém poschodí natřeno obvyklou klihovou barvou, 

16 |: tlumená cihlová červeň :| Bez vzoru.

39 Stěny jsou ověšeny obrazy až nahoru.

 Berlín.

Obrazárna.
121 V prvním sále se stropním světlíkem, s Italy, je látková 

tapeta velmi potrhaná, červená a vzorovaná; všechny 

stěny orámované pozlacenými lištami. Obložení a zárubně

jsou černé.

U skleněných dveří pohybujících se na obě strany

závěsy nebo drapérie z olivově zeleného sametu

nebo plyše.

125 Tapety v sále Italů |: hrubé plátno pomalované 

défarbe :| budou zase odstraněny a nahrazeny

tmavě rudohnědými látkovými tapetami.
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126. angewendet, von den ich zwei Muster mitgebracht

habe.

141 In den östlichen Cabinetten sind die Wände mit Jute-

Plüsch überzogen, u. zwar in einigen dunkelrothbraun,

von dem ich ein Muster mitgebracht habe, in den an-

dren dunkel gebrochen olive-grün.

142. Auch hier sind die Wandflächen mit schmalen Goldleisten

begränzt.

153. In dem einen der südlichen großen Oberlichtsaal |: Spa-

nier und Italiener :| gebrochen purpurroth, etwas in

grau, angenehmer Ton, groß gemustert, glatt und

169 rauh, Papiertapete. Hier, wie auch in der Nationalgale-

rie u. in Dresden, jede Wandfläche mit profilirten Gold-

leisten eingefaßt.

188 Alle Wände sind mit Brettern verkleidet, darüber kommen

dann die Stofftapeten.

In der Nationalgalerie sind die Goldleisten, welche die

Wandfläche einfassen, breiter und reicher profilirt als in

den anderen Galerien.

2. Wände, deren Farbe München

Alte Pinakothek.
4. Die alten, ursprünglichen Seidentapeten, die

Schon ganz verblichen waren, wurden entfernt;

jetzt sind die Wände mit Leimfarbe angestrichen,

22 einige Säle haben ein gutes Roth, die anderen

ein etwas zu stark gebrochenes Grün. (Muster) ? 

Neue Pinakothek
7 Im Stiftersaal die alten Papiertapeten, roth überstrichen,

mit Leimfarbe, das erhöhte Ornament bleibt sichtbar.

8. Saal II. ebenso;

[8.] Saal III. alte, abgeschossene Papiertapeten

9. Saal IV Papiertapete schlecht, fleckig, mit Leimfarben

überstrichen, das rauhe Ornament von Tuchstaub erscheint

dunkler, als der glatte Grund.

10.b. Kleine Säle mit Oberlicht, alte abgeschossene Tapeten,

11. 12 in den durch die Bilder geschützten Stellen, die ursprüng-

126. Přivezl jsem si s sebou dva vzorky těchto

tapet.

141 Ve východních kabinetech jsou stěny potaženy

jutovým plyšem, a sice v některých tmavě rudohnědým,

od kterého jsem si přivezl vzorek, a v dalších tmavě matně

olivově zeleným.

142. I zde jsou plochy jednotlivých stěn olemovány úzkými

pozlacenými lištami.

153. V jednom z jižních velkých sálů se světlíkem |: Španělé

a Italové :| lomená purpurová červeň, trochu do šeda,

příjemný odstín, velké vzory, hladké i drsné,

169 papírové tapety. Zde, podobně jako v Národní galerii

a v Drážďanech, jsou všechny plochy stěn ohraničeny

profilovanými pozlacenými lištami.

188 Všechny stěny jsou pokryté prkny, na kterých jsou

připevněny látkové tapety.

V Národní galerii jsou pozlacené lišty, jimiž jsou

orámované stěny, širší a bohatěji profilované než

ty v jiných galeriích.

2. Stěny, jejich barvy. Mnichov

Stará pinakotéka.
4. Staré původní hedvábné tapety, které už byly

hodně vybledlé, byly odstraněny; nyní jsou

stěny vymalované klihovou barvou,

22 v některých sálech je pěkná červeň, v jiných poněkud

příliš tlumená zeleň. (Vzor)?

Nová pinakotéka.
7 Ve Sále zakladatelů staré papírové tapety, červeně přetřené,

s klihovou barvou, vyvýšený ornament zůstal viditelný.

8. Sál II. podobně;

[8.] Sál III. staré, odřené papírové tapety

9. Sál IV Papírové tapety, špatné, skvrnité, přetřené

klihovou barvou, hrubý vzor z textilních vláken vypadá

tmavší než hladký podklad.

10.b. Malé sály se stropními světlíky, staré opotřebované tapety,

11. 12 na místech předtím zakrytých obrazy původní,
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12. liche, intensiv grüne Farbe: dunkelgrüner

13 Zinnober. Die verblichenen Stellen haben einen

angenehmeren Ton.

Internationale Kunstausstellung.
28 Die Wände einiger Säle mit grober 

rothbrauner Jute überzogen |: 180.

Cmtr breit. a Mtr 1.50 :| Bezugsquel-

len: Berenheimer [Bernheimer], Hoflieferant in

München

69 Deutscher Saal VI. (mit Fontaine). Wän-

de wie in Berlin, die kleinen Cabinette

mit Jute-Plüsch, hoch oben gehalten.

Rückseite der Portieren olivegrüne von Plüsche

70. Deutscher Saal, IX. (Knaus;) Wände breite Steifen

on Jute und Jute-Plusch, von gleichem Rothbraun, obe-

res drittel der Wand – oberhalb der horizonta-

len Stange – mit Leimfarbe angestrichen.

Lambris: Thüren dunkelgrau.

Saal IV. wie der vorgenannte, jedoch olivegrün.

1. Lambris und Barrieren Dresden

Gemälde Galerie.  Höhe der Lambris.
2. 28 in allen Oberlichtsälen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.85

5 in den Alten Cabinets 0.85

7 im 2. Stock in allen Sälen u. Zimmern 0.85

3. in den neu eingerichteten Cabinets im Corridor

ist der gemauerte Sockel der Wände |: 1.20

hoch :| an den Scherwänden nicht durchgeführt.

In allen diesen Räumen keine Barrieren, nur in

16 dem adaptirten Pavillon des alten Zwingers, den

ehemaligen Ateliers sind Barrieren, die direct in

den Scherwänden befestigt sind, in der Art, wie

sie von uns in den Cabinets des Saales V pro-

jectirt wurden.

Ausdrücklich erwähnt sei, daß die Höhe der

12. jasně zelená barva: tmavě zelená,

13 rumělka. Vybledlá místa mají příjemnější

odstín.

Mezinárodní výstava umění.
28 Stěny v některých sálech jsou potažené

hrubou červenohnědou pytlovinou |: 180

cm šířka, metr po 1,50 :| Obchodník

s látkou: Berenheimer [Bernheimer], dvorní

dodavatel v Mnichově

69 Německý sál VI. (s vodotryskem). Stěny jako

v Berlíně, malé kabinety odshora potažené 

jutovým plyšem.

Spodek závěsů olivově zelený, z plyše

70. Německý sál, IX. (Knaus;) Stěny široké pruhy

pytloviny a jutového plyše, podobně červenohnědé,

horní třetina stěny – nad vodorovnou tyčí –

natřená klihovou barvou.

Obložení: dveře tmavě šedé.

Sál IV. jako předtím, ale olivově šedá.

1. Obložení a zábrany Drážďany

Obrazárna.  Výška obložení.
2. 28 ve všech sálech se stropním světlíkem  .  .  .  .  .  . 0,85

5 ve starých kabinetech 0,85

7 v 2. patře ve všech sálech a místnostech 0,85

3. v nově zařízených kabinetech na chodbě

je zděný sokl stěn |: 1,20

vysoký :| na příčkách není provedeno.

Ve všech těchto prostorách žádné zábrany, jen

16 v adaptovaném pavilonu ve starém Zwingeru 

a v bývalých ateliérech jsou zábrany upevněné

přímo v příčkách takovým způsobem, jak jsme

je vyprojektovali pro kabinety v sále V.

Je třeba výslovně zmínit, že výška obložení
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Lambris in allen genannten Räumen, ganz

unabhängig von den Füllungen der Thüren oder

Thürstöcken – ist eben auch gar nicht nothwendig.

Königliche Gemäldegalerie. Berlin.
153  In dem ältesten südlichen Ober-

lichtsaal |: Spanier und Italiener)

sind noch gar keine Lambris.

Einfache, in der Wand befestig-

te Eisenstangen als Barriere in

der Höhe von   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,87

Abstand von der Wand 0,43

Papiertapete rauh und glatt,

gebrochen, trapproth.

Im etwas später einge-

121  richteten südlichen Ober-

124  licht saale an der östli-

chen Seite der großen

Säulenhalle, in welchem

sich Werke niederländischer Meister befinden,

Haben die Lambris die Höhe von  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,98

die Barrieren sind etwas niedriger, von Mes-

sin[g], leider nicht zum Abnehmen, was beim 

Aufhänger der Bilder sehr hinderlich. Abstand  0,70.

Lambris u. Barrieren in Berlin.
121. Im nördlichen ersten Oberlichtsaal der Italiener

sind die Barrieren hoch  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0,95

Abstand von der Wand 0,70

ve všech uvedených místnostech, zcela 

nezávisle na dveřních výplních a zárubních, 

vlastně vůbec není zapotřebí.

Královská obrazárna. Berlín.
153  V nejstarším jižním sále 

se světlíkem |: Španělé a Italové :| 

ještě vůbec žádné obložení není.

Jednoduché, ve zdi upevněné

železné tyče jako zábrany

ve výši   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,87 

Vzdálenost od stěny 0,43

Papírové tapety drsné a hladké,

lomená tmavá červeň.

V jižním sále se stropním 

světlíkem zařízeném o něco

121  později na východní straně

124  velkého sloupového sálu,

kde se nacházejí díla

nizozemských mistrů,

je obložení vysoké  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,98

zábrany jsou o něco nižší, z mosazi,

bohužel se nedají odstranit, což při 

zavěšování obrazů velmi překáží. Vzdálenost  0,70

Obložení a zábrany v Berlíně.
121. V severním prvním sále se stropním světlíkem, s Italy

jsou zábrany vysoké   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,95

vzdálenost od stěny  0,70
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Die Barrieren von Messing können mit Leichtigkeit abgenom-

men werden, einige Stangen derselben vor der Tapeten-

thüre können gehoben werden, wodurch sie übri-

gens schon einigemal beschädigt wurden. Es wer-

den diese 2. Tapetenthüren, die in die Neben-

räume |: Wirthschaftsräume :| führen, sehr viel be-

nützt. In diesen neuen Oberlichtsälen sind

die Lambris schwarz, ebenso die Thüre.

142 

14 Barrieren von Messing können leicht abgenommen

werden.

171. Dr. Bode hat auf seinen vielen Reisen ebenfalls Höhe

der Lambris und der Barrieren, so wie den Abstand

der Letzteren sorgfältig abgemessen.

Zábrany z mosazi se dají snadno odstranit,

některé tyče před tapetovanými dveřmi

lze zvednout, ale už přitom několikrát

byly poškozeny. Tyto 2. tapetované dveře, které

vedou do vedlejších místností |: zázemí :|,

se používají velmi často. V těchto nových sálech

se světlíkem je obložení černé a dveře také.

142 

14 Mosazné zábrany se dají velmi snadno 

odstranit.

171. I Dr. Bode na svých četných cestách pečlivě

měřil výšku obložení a zábran, jakož i jejich 

vzdálenost od stěny.
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National-Galerie.
159. 

Höhe der Lambris   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,71

Höhe der Barriere | Messing  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,97

Abstand der Barriere 0,42

An den Wänden gegenüber den Fenstern ist die

Barriere nur 0,14 entfernt von der Wand.

3 Höhe der Lambris und Barrieren München

4 Alte Pinakothek
Anstrich stumpfer

grünlicher Ton in den

Cabinetten, in den

19  Sälen roth.

21.  die Höhe des Sockels

correspondirt nicht

mit den Füllungen

der Thührstöcke. –

ist auch gar nicht noth-

wendig.

63.  In den neu einge-

richteten Sälen der

Spanier ist der Sockel

einfach ohne Füllun-

gen + Deckplatten hoch 0,86

Mit der 9 cmt. breiten

Goldleiste darü-

ber  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0,95

Basis   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,30

Národní galerie

159. 

Výška obložení    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   0,71

Výška zábran | mosaz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,97

Vzdálenost zábrany  0,42

U stěn proti oknům je zábrana vzdálená

od stěny pouze 0,14.

3 Výška obložení a zábran Mnichov

4 Stará pinakotéka
Malba v tlumeně

zeleném odstínu

v kabinetech,

19  v sálech červená.

21.  výška soklu

neodpovídá

výplním

v zárubních. –

a vlastně vůbec není

zapotřebí.

63.  V nově zařízených sálech

se Španěly je sokl

jednoduchý, bez

výplní + krycích

desek, výška  0,86

9 cm široká

zlacená lišta

nad tím  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,95

základna    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   0,30
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Neue Pinakothek.

Einfassungslinie hellbraun; glatt, nur bemalt geschmack-

los. Höhe des Sockels in den Cabinets  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,03

wie in der alten Pinakothek zu hoch.

Alle Thürstöcke hellgrau, Imitation von Marmor, Sockel

in jedem Saal anders gefärbt:

7 Saal II. Dunkelbraun, Füllungen: dunkelgrau, Basis:

schwarz, Einfaßungslinien? schwarz?   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1,48

8. Saal III Dunkelgrün, Füllungen etwas höher, grau ge-

brochen Basis? Einfassungslinien schwarz.

9. Saal IV. Sienna-braun

10  Basis – schwarz

Einfassungslinien schwarz.

9.b. Saal V. dunkelgrün, wie Saal III

10.b. Rottmann-Saal, Höhe des Sockels hoch    .   .   .   .   .   .   .   0,97.

Höhe der Lambris München
Internationale Kunst-Ausstellung 1883

27 Keine Barrieren.

Jedes Land hat seine Säle selbstständig eingerichtet,

daher die Höhe der Lambris ganz verschieden.

61. In dem Saal VI mit der Fontaine (deutsch)

sind die höchsten Lambris .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,00

|: grau, Thüren von Bronze)

27 Saal  56. International 0,92

[27] [Saal]  53 Spanien 0,84

Nová pinakotéka

Lišta rámující stěnu světle hnědá; hladká, pomalovaná, 

nevkusná. Výška soklu v kabinetech stejně  .  .  .  .  .  .  .  1,03

jako ve Staré pinakotéce příliš vysoká.

Všechny dveřní zárubně světle šedé, imitace mramoru, sokl

má v každém sále jinou barvu:

7 Sál II. tmavě hnědá, výplně: tmavě šedé, základna:

černá, lišty? černá? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,48

8. Sál III tmavě zelená, výplně o něco vyšší,

matně šedá základna? lišty černé.

9. Sál IV. hnědá siena

10  Základna – černá

Lišty černé.

9.b. Sál V. tmavě zelená, jako sál III

10.b. Rottmannův sál, příliš vysoký sokl  .  .  .  .  .  .  0,97.

Výška obložení Mnichov
Mezinárodní výstava umění 1883

27 Žádné zábrany.

Každá země si své sály vybavila sama,

proto je výška obložení v každém jiná.

61. V sálu VI s vodotryskem (německém)

je nejvyšší obložení .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,00

|: šedé, dveře z bronzu)

27 Sál 56. mezinárodní 0,92

[27] [Sál] 53 Španělsko 0,84
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27 Säle  2.3.4.5.9 Deutschland |: Knaus :| 0,80

[27] [Säle]  59. 60. 62 Italien

 schwarze Thüren, grüne Bronce 0,70

[27] [Saal]  61 Collection Steffens (England).

schwarz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,63

Die anderen deutschen Säle u. Cabinets haben kei-

ne Lambris, sondern nur gemalte Sockel,

hoch etwa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,20

Ebenso haben keine Lambris.

Frankreich |: Säle 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48 :|

Amerika |: [Säle] 58. 63 :|

Belgien |: Saal 55 :|

Holland |: [Saal] 54 :|

Schweden Norwegen Saal: 57 :|

In allen diesen Sälen sind die Bilder tiefer gehängt,

als in den erstgenannten mit Lambris ausgestatteten

Räumen, durchschnittlich etwa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,40

über dem Fußboden, nach Bedarf, insbesondere

die großen Bilder noch tiefer, so wie dies bis jetzt

bei uns in der Galerie und in der Kunstausstellung

nur wegen Mangel an Raum üblich ist.

In den Seitencabints durchgehends nur gemalte

Sockel in der Höhe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,70

Manche Bilder hängen aber auch ohne Berücksich-

tigung des gemalten Sockels.

Licht Dresden.

Gemälde Galerie.
3. In den Cabinets Seitenlicht, Höhe der Parapet-Mauer 1,50

55 Hohe, oben runde Fenster |: Doppelfenster :| lange weiße Vor-

hänge zum Verschieben, die nur eine Tafelhöhe haben.

13. Im zweiten Stock das Oberlicht in den flachen, horizontalen

11 Decken nicht sehr gut, da die obere Hälfte der Wände im

Schatten liegt.

37. Saal H |: Spanier u. Neapolitaner :| erscheint im Vergleich

zu dem Seitenlicht etwas düster, das Oberlicht sehr gedämpft,

die Oberlichtsäle etwas zu hoch.

Die beiden, nach dem Corridor und den Cabinets führenden

Thüren sind sehr ungünstig, weil das dadurch einfallende Licht

der Fenster, sich in dem gegenüber hängenden Bildern abspiegelt.

Die Glasdecken der Oberlichte sind nicht horizontal, sondern

27 Sály  2.3.4.5.9 Německo |: Knaus :| 0,80

[27] [Sály]  59. 60. 62 Itálie

 černé dveře, zelený bronz 0,70

[27] [Sál]  61 Steffensova sbírka (Anglie). 

černé  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,63

Ostatní německé sály a kabinety nemají žádné

obložení, jen natřené sokly,

vysoké zhruba .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,20

Obložení nemá ani.

Francie |: Sály 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48 :|

Amerika |: [Sály] 58. 63 :|

Belgie |: Sál 55 :|

Holandsko |: [Sál] 54 :|

Švédsko Norsko Sál: 57 :|

Ve všech těchto sálech jsou obrazy zavěšeny níže

než v oněch uvedených dříve, v nichž je obložení,

v průměru asi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,40

nad podlahou, podle potřeby, zejména větší

obrazy ještě níže, tak, jako je to až dosud u nás

v obrazárně a na výstavě umění obvyklé jen kvůli

nedostatku místa.

V postranních kabinetech jsou všude jen natřené

sokly vysoké .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,70

Mnohé obrazy jsou ale zavěšeny způsobem,

který natřené sokly nebere v úvahu.

Světlo Drážďany.

Obrazárna.
3. V kabinetech světlo ze strany, výška zdi parapetu 1,50

55 Vysoká, nahoře zaoblená okna |: dvojitá okna :| dlouhé bílé

odhrnovací závěsy, dlouhé pouze jako okna.

13. V druhém patře světlík v plochém vodorovném stropě,

11 není moc dobrý, protože horní polovina stěn je

zastíněná.

37. Sál H |: Španělé a Neapolitánci :| působí ve srovnání s bočním

světlem poněkud temně, světlo seshora je velmi tlumené,

sály se světlíkem poněkud vysoké.

Obojí dveře, které vedou na chodbu a ke kabinetům, jsou

velmi nevhodně umístěné, protože jimi dopadá dovnitř světlo

z oken a zrcadlí se v naproti pověšených obrazech.

Skleněné stropy ve světlíku nejsou horizontální, ale
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13 pultartig, ein wenig in der Mitte gehoben, darin

bewegliche Glastafeln zum Lüften.

79 In dem Ecksaal, A. »Sixtinische Madonna« in dem großen

Fenster nur eine einzige große Tafel, über Manneshöhe durch

Vorhang verdeckt.

74. Herr Geller in Dresden theilte mir mit, daß im Leipziger

Museum das Oberlicht durch Hagel zerschlagen, Kupferstiche

und viele Bilder zerfe[t]zt worden sei[e]n, namentlich soll »Na-

poleon in Fontainbleau« von Delaroche ausgesehen haben

als wenn es aus einer Mitrailleuse beschossen worden wäre.

|: Dieses Bild wurde dann von Schirmer in Dresden sehr gut

restaurirt :|

Gemälde Galerie Berlin.
122 Der nördliche Oberlichtsaal der Italiener erscheint bei Sonnenschein

etwas düster, wegen der Schatten, die die große hohe Kuppel wirft.

In den 4 Ecken des 2ten Saales der Italiener hängen Schnüre, mit

denen man mit Leichtigkeit den Vorhang ober der Glasdecke

über je ein Viertel derselben vorziehen kann.

138 In einem der südlichen Oberlichtsäle ein leicht konstruirter Schirm-

153 rahmen, von Metallstäben, mit weißer Leinwand oder leich-

154 tem Schirting bespannt, der den Raum darunter nicht so voll-

139 ständig verdunkelt, wie ein dichterer Stoff.

141 In den östlichen neuen Cabineten Seitenlicht. In jedem Fenster

eine einzige große Tafel, in einem starken Rahmen mit An-

geln an der einen, und gutem französischen Verschluß an der

anderen Seite, so daß es bequem geöffnet werden kann. Das Licht wird 

gedämpft durch einen Vorhang

von lichtem Gaze. Außerdem können Rouleaux von stär-

kerem Stoffe von unten hinauf gezogen werden.

158. Nationalgalerie.
In den Cabinets sehr hohes Seitenlicht. Die Säle mit Oberlicht

vorne verschlossen.

Alte Pinakothek. München
 Die großen Säle mit Oberlicht aus zwei,

resp. drei, kuppelartig geformten

Lichtöffnungen, etwas zu hoch.

In den kleinen oberlichtsälen

besser; hier zwei Lichtöffnungen,

in der gewölbten Decke.

Glasdecken in der Mitte pult-

artig etwas erhöht, hier, wie überall, matt geschliffenes

weißes Glas.

13 vypouklé, uprostřed poněkud vyvýšené, a v nich

pohyblivé skleněné tabule na větrání.

79 V rohovém sálu, A. „Sixtinská madona“, je ve velkém 

okně jen jediná velká tabule, nad výší lidské postavy zakrytá

závěsem.

74. Pan Geller v Drážďanech mi sdělil, že v muzeu v Lipsku rozbily 

světlík kroupy, bylo přitom po[t]rháno mnoho mědirytů a obrazů,

jmenovitě „Napoleon ve Fontainbleau“ od Delarocheho vypadal,

jako by ho rozstřílela kartáčovnice.

|: Tento obraz byl pak skvěle restaurován Schirmerem 

z Drážďan :|

Obrazárna Berlín.
122 Severně položený sál se světlíkem, kde jsou Italové, působí ve 

slunečním světle poněkud ponuře kvůli stínu, který vrhá mohutná,

vysoká kupole. Ve všech 4 rozích 2. sálu s Italy visí šňůry, jejichž 

pomocí lze snadno zatáhnout jednotlivé čtvrtiny skleněného stropu 

závěsem.

138 V jednom z jižních sálů se světlíkem lehce konstruovaná rámová

153 zástěna z kovových tyčí potažená bílým plátnem nebo řídkou

154 tkaninou, která místnost pod sebou nezatemní do takové míry

139 jako hustěji tkaná látka.

141 Ve východních nových kabinetech boční světlo. V každém okně

jediná velká tabule, v pevném rámu se závěsy na jedné

a kvalitním francouzským zavíráním na druhé, aby se dalo

pohodlně otvírat. Světlo je 

tlumeno pomocí závěsů

z lehkého mušelínu. Navíc lze zezdola nahoru vytáhnout

rolety z pevnější látky.

158. Národní galerie.
V kabinetech velmi vysoký boční zdroj světla. Sály 

se světlíkem jsou vpředu uzavřené.

Stará pinakotéka. Mnichov
Velké sály se světlíkem ze dvou,

resp. tří kupolovitých oken,

poněkud vysokých.

V malých sálech 

se světlíkem

lepší; zde jsou dvě 

okna v klenutém stropě.

Skleněné stropy uprostřed

poněkud vypouklé, zde, jako všude, do matna obroušené 

bílé sklo. 
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21. In den Cabints mit Seitenlicht Rouleaux von

unter aufzuziehen von dunkelgrünem

groben Leinwandstoff, wie die Arbeitsröcke

unserer Amtsdiener.

64. In dem neu eingerichteten Oberlichtsaal |: Murillo

Plafond flach, Glasdecke ebenfalls flach, etwas

klein.

Heizung und Ventilation. Dresden.

Gemälde Galerie.
4. Die Röhren der Heißwasserheitzung liegen im Fußboden in

nach oben offenen Canälen, die mit einem durchbrochenen

Gitter von Gußeisen (von Rietschel und Henneberg in Berlin)

14 belegt sind. Die Enden dieser Canäle, in welchen 3. große Röhren

nebeneinander liegen, reichten ursprünglich bis an die Wand.

jetzt sind diese Enden in der Länge eines Feldes mit Blech-

platten geschlossen, so daß das jetzige Ende etwa 80–100 cmtr.

von der Bilderwand entfernt ist.

In den Heizkanälen des zweiten Stockes liegen acht kleinere

Röhren. In diesen Zimmern soll es bedeutend wärmer sein

als im 1ten Stocke.

I1.  Anlage der Heizkanä[le]

im Fußboden des gro-

ßen Abendlichtsaales

F im 1. Stock.

und in dem einem Cabinette mit Seiten-

licht

Zimmer des 

Gallerie 

Inspectors 

im I. Stock.

21. V kabinetech s postranním světlem rolety

vytahovací zezdola nahoru z tmavě zeleného

hrubého plátna, jako pracovní pláště našich

úředních posluhů.

64. V nově zařízeném sále se světlíkem |: Murillo 

plochý strop, skleněný strop rovněž plochý, 

poněkud malý.

Topení a větrání. Drážďany.

Obrazárna.
4. Trubky topení na horkou vodu jsou uložené v podlaze

v nahoře otevřených kanálcích vyložených litinovou mřížkou 

s otvory (od Rietschela a Henneberga z Berlína).

14 Zakončení těchto kanálků, v nichž jsou položeny 3 velké trubky vedle

sebe, původně dosahovala až ke stěně. 

Nyní jsou tato zakončení v délce jednoho pole uzavřená 

plechovými destičkami, takže současný konec je od 

stěny s obrazy vzdálen asi 80–100 cm.

Ve vyhřívacích kanálcích v druhém poschodí je osm

menších trubek. V těchto místnostech je údajně mnohem

tepleji než v 1. poschodí.

I1.  Umístění vyhřívacích kanál[ků]

v podlaze velkého sálu

s večerním světlem

F v 1. Patře

a v jednom kabinetu s bočním

zdrojem světla

Kancelář 

galerijního 

inspektora 

v 1. patře.
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Anlage der Heizkanäle im zweiten Stocke.

Im Zimmer No. 30

die Oeffnungen [Zeichnung] im Fußbo-

den des zweiten Stockes

gehen durch den Plafond des

unteren Stockwerkes, so daß

man durchsehen, respective

hinuntersehen kann, viel-

leicht weil unten keine Ventilation besteht, die Zimmer

des zweiten Stockwerkes aber bequem durch Klappen

in den Oberlichtern bequem geöffnet werden können,

um frische Luft herein und die verdorbene Luft hinaus-

zu lassen. Außer dieser unzureichenden Einrichtung sind in

den Wänden des zweiten Stockes viereckige Löcher durch-

geschlagen, die direct hinaus ins Freie führen.

Diese Ventilationsöffnun-

gen sind oberhalb der Lam-

bris durchgeschlagen, und

mit einer Art eiserner

Jalousien versehen.

Dazwischen durch sieht

man ins Freie |: das

Bild einem immerwäh-

renden Temperaturwechsel ausgesetzt :|. Im Sommer

107 sind in diesen Zimmern 28. Grad Reaumur.

Im Winter werden die Klappen des Glasdaches geschlos-

sen, und die oben erwähnten, ins Freie führenden

Öffnungen in der Mauer mit Stroh verstopft, dann aber

soll der Aufenthalt oben unerträglich und der Gesundheit

äußerst schädlich sein.

In dem alten, von Poepelmann erbauten Pavillon, in wel-

chem sich früher Ateliers befanden, wurden erst vor zehn

16 Jahren die 3 Säle O.P.Q. eingerichtet. Die Heizkanäle

16 im Fußboden anzulegen war hier aus baulichen Rück-

sichten nicht durchführbar. Die Röhren sind in aus der Wand

vorstehenden, aus Eisengittern construirten Kästen.

Um die darüber hängenden Gemälde vor der Hitze zu

schützen, ist unterhalb der Bilder ein breites, horizontal liegen-

des Brett befestigt.

Nach gleichen Prinzipen sind die Heißwasserheizungen angelegt

Uložení vyhřívacích kanálků v 2. patře.

 V místnosti č. 30

procházejí otvory [nákres] 

v podlaze ve druhém poschodí 

stropem spodního patra, takže 

je vidět skrze ně,

tedy seshora dolů,

možná protože dole není žádná ventilace, 

ale místnosti ve druhém poschodí mohou 

být pohodlně větrány vyklápěcími okny ve 

světlících, jež lze snadno otevřít, vypustit 

zkažený vzduch a vpustit čerstvý. Kromě tohoto

nedostačujícího zařízení jsou do stěn v druhém poschodí

proraženy čtyřhranné otvory, které vedou přímo ven.

Tyto větrací otvory

jsou proraženy nad obložením

a opatřeny jakousi 

kovovou žaluzií.

Mezi žaluziemi je vidět

ven. |: obraz je vystaven

neustálým změným teplot :|. V létě

107 je v těchto prostorách 28 stupňů Réamura.

V zimě jsou vyklápěcí okna ve skleněné střeše 

zavřená a výše zmíněné ven vedoucí otvory ve 

stěnách ucpány senem, pobyt nahoře je v té 

době nesnesitelný a nesmírně zdraví 

škodlivý.

Ve starém pavilonu, postaveném Poepelmannem,

kde se dříve nacházely ateliéry, byly teprve před desíti

16 lety zařízeny 3 sály O, P a Q. Vyhřívací kanálky

16 zde z konstrukčních důvodů nebylo možné zabudovat

do podlahy. Trubky jsou uloženy v krytech vyrobených

z železných mřížek, které jsou umístěny u paty stěny.

Aby byly obrazy zavěšené nad nimi chráněny 

před teplem, je pod obrazy upevněno široké, 

vodorovně ležící prkno.

Na podobných principech je vybudováno i teplovodné topení
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2ten in der Kupferstichsammlung

3ten im Museum der Gypsabgüsse, ferner im Johanneum

4te im Historischen Museum

5ten in der Gewehrgalerie

6ten in der kgl. Porzellan-Gefäßsammlung, ebenso

7ten in allen Sälen der Albrechtsburg in Meissen.

115 Im Museum der Gyps-Abgüße, in jenen Räumen des

alten Zwingers, die für diese Zwecke erst vor einigen

115 Jahren adaptirt wurden, liegen die Röhren in, aus Eisen-

gitter verfertigten Kästen.

13. Herr Kunsthändler Geller in Dresden erzä[h]lte mir, daß im

Leipziger Museum die Heizanlage sehr schlecht gewesen

sei; die berühmten Bilder von Calame sollen tiefe und

breite Risse in Folge der ausströmenden Hitze bekommen

haben.

Mir standen die Haare zu Berg bei dem Gedanken, daß trotz

meiner Warnung in meinem im März 1882 überreichten Bericht

nichts zu der Beseitigung der im Rudolfinum angelegten

Luftheizung gethan wurde, oder gethan werden konnte.

3. Heizungen und Ventilation Berlin.

Königliche Museen.
121. Die ursprüngliche Luftheizung wurde abgeschafft, und

an ihre Stelle die jetzt allgemein als zweckmässig aner-

kannte Heißwasserleitung eingeführt. Herr Franz Lipp-

mann, Director der königl. Kupferstichsammlung, sag-

te mir, daß die Anlage der Heißwasserheitzung höher,

dafür aber der Betrieb billiger kommt; man habe die

Erfahrung gemacht, daß Kupferröhren für die Gesundheit

zuträglicher als eiserne, die nach längerem Gebrauche

bedeutend leichter geworden sind, weil sie viel an der

Luft abgegeben haben.

108. In der Gemälde Galerie liegen die Röhren theils im Fußbo-

den, theils gewunden in Kästen, die sich innerhalb der

Lehne der ovalen Canapés befinden. In den Lambris

vergitterte Oeffnungen für die Ventilation. Im Sommer

werden die gußeisernen Gitter, mit denen die Heiz-

kanäle im Fußboden gedeckt sind, herausgenommen

und an ihrer Stelle Parquetten eingelassen; dies ist sehr

zweckmässig, da es sehr unangenehm ist, wenn man

auf die glatt abgetretenen Eisengitter treten muß.

2. ve sbírce mědirytů

3. v muzeu sádrových odlitků, dále v Johanneu

4. v Historickém muzeu

5. v galerii pušek

6. v královské sbírce porcelánových nádob, a též

7. ve všech sálech v Albrechtsburgu v Míšni.

115 V muzeu sádrových odlitků, v oněch místnostech starého

Zwingru, které byly pro tyto účely přizpůsobeny teprve

115 před několika lety, jsou trubky uloženy v krytech 

zhotovených z kovových mřížek.

13. Pan obchodník s uměleckými předměty Geller z Drážďan mi

vyprá[v]ěl, že systém topení v lipském muzeu byl velmi špatný;

na slavných obrazech od Calameho vznikly prý působením

proudícího tepla hluboké a široké praskliny.

Zježily se mi vlasy při pomyšlení, že navzdory mé zprávě, již

jsem předal v březnu 1882, nebylo nebo nemohlo být učiněno

nic pro odstranění teplovzdušného topení v Rudolfinu.

3. Topení a větrání Berlín.

Královská muzea.
121. Původní teplovzdušné topení bylo odstraněno a na jeho

místo umístěno dnes obecně jako účelnější uznávané

topení teplovodné. Pan Franz Lippmann, ředitel 

královské sbírky mědirytů, mi řekl, že vybudování 

topení na teplou vodu je nákladnější, ale jeho provoz je

levnější; byla učiněna zkušenost, že měděné trubky jsou

pro zdraví lepší než železné, které byly po delším používání

významně lehčí, protože jimi pronikalo více vzduchu.

108. V obrazárně jsou trubky částečně uloženy v podlaze,

částečně ohnuté v krytech, které se nacházejí 

v opěradle oválných pohovek. V obložení mřížkou 

zakryté větrací otvory. V létě budou mřížky z litiny, 

jimiž jsou zakryty vytápěcí kanálky v podlaze, vyjmuty 

a nahrazeny parketami; je to velmi účelné, protože 

našlapování na dohladka ošlapané kovové mřížky je 

velmi nepříjemné.
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141 In den neu eingerichteten Cabinets der altdeutschen

und altniederländischen Schulen, liegen die gewunde-

nen Röhren in der Fensternische in eisernen, durchbro-

chenen, etwa 120 cmtr hohen Kästen, die mit einer

Marmorplatte gedeckt sind.

Die Heizung kann regulirt werden.

160 Die Ventilationsöffnungen |: in den Lambris :| genügen im

155 Sommer nicht; wenn man nicht die Fenster ein wenig

öffnen könnte, würde man gar nicht bestehen können. Im

Winter strömt eine so scharfe Luft heraus, daß man die

Öffnungen schließen müße.

120 In der Antiken-Sammlung, im Erdgeschoß, habe ich kei-

ne Heizanlage bemerkt.

158 In der Nationalgalerie ebenfalls Heißwasserheizung.

Die Röhren liegen in über 2 Meter hohen eisernen Gitter-

kästen, die ebenfalls in der tiefen Fensternische situirt

sind.

Heizanlagen und Ventilation München.

Alte Pinakothek.
II 19 Gleich beim Baue wurden die Canäle für die Luftheizung ange-

[II] 20 legt. In jedem Cabinete ist eine kleine Öffnung, 21 centim. hoch

und ebenso breit, aus welcher die heiße Luft ausströmte.

Diese Oeffnungen sind mit etwas vorspringenden Klappen

versehen um die darüber hängenden

Bilder gegen die ausströmende heiße

Luft zu schützen. Diese Luftheizung, die

nur im ersten Jahre betrieben wurde,

wird seitdem nicht mehr benützt, weil sich dieselbe als

höchst schädlich für die Bilder erwiesen hat.

Herr Dr. Becker beabsichtigt anstatt der Luftheizung eine

Heißwasserheizung einzurichten, was ihm bis jetzt nicht

möglich war, weil kein Geld für diesen Zweck vor-

handen ist.

19. Von derselben Größe wie die Heizöffnung sind auch die

vergitterten Öffnungen für die Ventilation, die

ebenfalls in dem Sockel angebracht sind.

II 26. Die Thermometer, die früher ganz oben, unter dem Gesim-

se angebracht waren und mit Perspectiven (auf Feldtisch

befestigt) beobachtet wurden, sind jetzt in der Augenhöhe

an der Wand aufgehängt.

141 V nově zařízených kabinetech se starou německou

a starou nizozemskou školou se stočené trubky

nacházejí v okenních výklencích v kovových asi 120 cm 

vysokých krytech s otvory, zakrytých mramorovou

deskou.

Topení je možné regulovat.

160 Větrací otvory |: v obložení :| v létě nepostačují,

155 kdyby se okna nedala trochu pootevřít, nedalo by se 

uvnitř vůbec vydržet. V zimě dovnitř proudí tak mrazivý

vzduch, že je potřeba otvory uzavřít.

120 Ve sbírce antického umění v přízemí jsem si žádného

topení nepovšiml.

158 V Národní galerii rovněž teplovodné topení.

Trubky jsou uložené v přes 2 metry vysokých kovových

mřížkovaných krytech, které jsou rovněž umístěné

v hlubokých okenních výklencích.

Topení a větrání Mnichov.

Stará pinakotéka.
II 19 Kanály pro teplovzdušné topení byly vybudovány už během 

[II] 20 stavby. V každém kabinetu se nachází malý otvor, 21 cm vysoký

a stejně široký, z něhož proudil teplý vzduch.

Tyto otvory jsou opatřeny mírně dopředu vyčnívajícími

kryty, které mají chránit obrazy zavěšené nad nimi

před proudem teplého vzduchu. Toto teplovzdušné

topení, které bylo využíváno jen v prvním roce,

se od té doby už nepoužívá, protože se ukázalo,

že je pro obrazy nesmírně škodlivé.

Pan Dr. Becker má v úmyslu místo teplovzdušného

topení nechat zavést topení teplovodné, ale až doposud

se tak nestalo, protože se mu pro tento účel nedostávalo

prostředků.

19. Stejně velké jako otvory na vytápění jsou i mřížkou

zakryté větrací otvory, které jsou rovněž zabudovány

do soklu.

II 26. Teploměry, jež byly dříve umístěny až docela nahoře,

pod stropní římsou a teplota z nich byla odčítána pomocí

dalekohledů upevněných na stativu, jsou nyní zavěšeny 

na stěně ve výši očí.
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30 In der neuen Pinakothek wird nicht ge-

10. heizt |: besteht gar keine Heizanlage :|

In dem ganz ungewöhnlich strengen Winter

1879-1880, haben die Bilder nur insofer-

ne gelitten, als sie trüb wurden. Durch sanf-

tes Abreiben mit seidenen Tüchern aber, wur-

den sie wieder klar.

Separate Aufstellung. Dresden.

Gemälde Galerie
79. Durch separate Aufstellung ausgezeichnet ist nur

die »Sixtinische Madonna« von Rafaelo Santi.

Das ganze bildet einen vollständigen, u. schönen Al-

tar (Gold und oxidirtes Silber).

Altartisch mit dunkeltrapprothen Sammtdecke belegt.

Der ganze Aufbau ist etwas schräg gestellt, bildet einen

etwas spitzen Winkel mit der Fensterwand.

180. Die übrige Ausstattung ist beschrieben unter »Licht«, Wän-

de und Möbel.

An der Wand über dem langen Ruhesitz ist die in wei-

ßem Marmor von von Hähnel ausgeführte Büste Raffa-

elos, auf einem Säulenrumpf aufgestellt.

51 Zwar nicht allein im Zimmer, aber durch die ganze Anordnung

52 ausgezeichnet, ist die Madonna v. Hans Holbain d. J. u. mit ihr

noch einige der vorzüglichsten Werke der altdeutschen und

altniederländischen Schule. Die Wand auf welcher die Madonna

nebst 4. anderen Kunstwerken placirt ist, bildet einen altarar-

tigen Aufbau, dem einige Stufen vorgelegt sind.

30 V Nové pinakotéce se vůbec netopí

10. |: není tu vůbec žádný topný systém :|

Během zcela výjimečně tuhé zimy 1879–1880

utrpěly obrazy jen tím, že se zamžily. Byly jemně

otřeny hedvábnou látkou a opět získaly bývalý

jas.

Oddělený výstavní prostor. Drážďany.

Obrazárna
79. Odděleným výstavním prostorem se pyšní pouze

„Sixtinská madona“ od Rafaela Santiho.

Celek je tvořen úplným, nádherným oltářem

(zlato a oxidované stříbro).

Obětní stůl je pokryt tmavě rudým sametovým 

přehozem. Celá konstrukce je poněkud nakloněná

a svírá se stěnou s oknem dosti ostrý úhel.

180. Zbytek vybavení je popsán v části „světlo“, stěny 

a nábytek.

Na stěně nad podlouhlou lenoškou je busta 

Raffaela vytvořená z bílého mramoru von Hähnelem,

umístěná na sloupovitém podstavci.

51 Madona od Hanse Holbaina mladšího sice nemá

52 vlastní místnost, ale je zdůrazněna ostatními díly, 

některými z nejlepších prací staré německé a staré 

nizozemské školy. Stěna, na níž je Madona umístěna 

spolu s 4 dalšími uměleckými díly, vytváří oltáři podobnou 

konstrukci, před níž je několik stupňů.
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Die Farbe des Altars nicht sehr günstig. Nuß-

baumholz.

Depot. Aufschriften. Dresden.
Gemälde Galerie.
Die dem Publikum nicht zugänglichen Bilder des »Vor-

rathes« sind in dem mit dem Museum durch einen höl-

zernen Gang verbundenen nordöstlichen alten Pavillon

an Scherwänden aufgehängt, so daß sie zum Behufe

des Studiums gut besichtigt werden können.

 Berlin.
Das Depot ist jetzt oberhalb der neu eingerichteten östlichen

Cabinets derart eingerichtet, daß die große Mehrzahl auf ziem-

lich dicht gestellten Scherwänden aufgehängt werden

konnten. Der Raum ist hier viel beschränkter, als jetzt

auch die Bilder aus dem im Umbau begriffenen west-

lichen Flügel vorübergehend hier deponirt werden

müßen.

138 Außer den auf den Scherwänden aufgehängten Bil-

dern des Vorrathes, gibt es noch eine große Anzahl

zum Vorrath gehörende[r] Bilder, die ohne Blendrah-

men auf einander geschichtet sind. Es sind dies 

viele Hundert.

Kein Eingang Dresden.
Unter den Besuchern öffentlicher Sammlungen gibt

es außerordentlich viele Leute, deren Neugierde

durch den Anblick einer geschlossenen Thüre derart

gereizt wird, daß sie sich nicht enthalten können,

dieselbe zu öffnen, um zu sehen, was in dem be-

treffenden Raume sich befinde. – Die in solchen

Räumen Beschäftigten werden daher durch dieses

oftmalige Oeffnen der Thüren immerwährend gestört. –

Um diesen Störungen vorzubeugen, ist an der Thüre

27 des Directors Prof. Dr. Woermann die Aufschrift (eingera[h]mt)

Zur Direction. Kein Eingang.

  (Kein Eingang?? vielleicht doch?)

21. An der Thüre des Custos, Theodor Schmidt, ebenfalls in der 

Atelier   Dresdner Gallerie:

Der Eintritt ist nicht Klingt etwas unhöflich.

gestattet

L’entrée n’est pas

permis

Barva oltáře není příliš vhodná. Ořechové

dřevo.

Depozitář. Nápisy. Drážďany.
Obrazárna.
Obrazy, jež nejsou přístupné návštěvníkům, 

ve „skladu“, jsou zavěšeny na příčkách starého 

pavilonu, spojeného s muzeem dřevěným 

průchodem, aby se daly snadno prohlížet za 

studijními účely.

 Berlín.
Depozitář se nyní nachází nad nově zařízenými

východními kabinety a je zařízen tak, aby mohla 

být velká většina poměrně blízko u sebe stojících

příček ověšena obrazy. Prostor je tu mnohem 

omezenější, protože zde musely být deponovány 

i obrazy ze západního křídla, jež je v přestavbě.

138 Kromě obrazů ze skladiště zavěšených na příčkách

je tu ještě velký počet rovněž skladovaných 

nezarámovaných obrazů, které jsou naskládány

na sebe. Těch je tu mnoho set.

Vstup zakázán Drážďany.
Mezi návštěvníky veřejných sbírek je neobyčejně

mnoho lidí, jejichž zvědavost je tak podnícena pohledem

na zavřené dveře, že se nedokážou ovládnout a hned 

je musí otevřít, aby zjistili, co se v místnosti za nimi

nachází. – Osoby pracující v těchto místnostech

jsou proto neustále vytrhovány častým otevíráním dveří. –

Aby se těmto rušivým vlivům zabránilo, visí na dveřích

27 ředitele, Prof. Dr. Woermanna, nápis (v rámku)

Zur Direction. Kein Eingang.

(Vstup zakázán?? možná přece jen?)

21. Na dveřích kustoda Theodora Schmidta, rovněž 

Ateliér  v drážďanské galerii:

Vstup není Zní to poněkud nezdvořile.

dovolen

L’entrée n’est pas

permise

Übersetzg 

fehlt
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Der Zutritt ist nicht gestattet. An der Thüre des

L’entrée n’est pas permise Galerie-Inspec-

No admittance here. tors Gustav Otto

  Muller

120 In der Gemälde-Galerie an der Thüre des Directors

Dr. Julius Mayer und 

des Directors Dr. Wil- Director

helm Bode: Sprech-Stunde 1–2.

In München sind alle diese Räume abseits.

1 Moebel. Dresden.

Gemaelde Galerie.
6 In den großen Oberlichtsälen kreisrunde, gepolster-

111 te mit schön rothem gepressten Sammt überzogenen

11 Ruhesitze; ebenso in den größeren Zimmern des

zweiten Stockes.

Im Rafael-Saal und im Holbain-Saal, mit Sammt

überzogene lange und gepolsterte Ruhesitze.

In den kleineren Zimmern des 1. u. 2. Stockes Sesseln.

5. In den Thüren, die zu dem Ra-

fael-Saal und Holbain-

Saal führen sowie auch zwi-

schen den Oberlicht-Sälen u.

den Cabinets Portièren in der

157 Thüre. – Auf der Stiege Tepi-

che von Linoleum; auf der 

Hauptstiege in einem Stücke

|: locker gelegt, was sehr un-

angenehm ist : auf den Stie-

gen die zum zweiten Stock

führen, geschnitten in Stücken,

die nur auf die Stufen frei-

gelegt werden, ohne sich zu verschieben.

Gemaelde Galerie Berlin.
121 In jedem Oberlichtsaal ein vierseitiger Ruhesitz, deren

153 vier Lehnen den Kasten umschließen, in welchem sich

die gewundenen Kupferröhren der Heißwasserhei-

zung befinden. Diese gepolsterten Ruhesitze sind mit

Leder (?) überzogen.

Vstup není povolen. Na dveřích

L’entrée n’est pas permise galerijního inspektora

No admittance here. Gustava Otta

  Mullera

120 V obrazárně na dveřích ředitele

Dr. Julia Mayera a

ředitele Dr. Wil- Ředitel

helma Bodeho: Návštěvní hodiny 1–2.

V Mnichově jsou všechny tyto místnosti stranou.

1 Nábytek. Drážďany.

Obrazárna
6 Ve velkých sálech se stropními světlíky okrouhlé čalouněné

111 lenošky potažené krásným červeným lisovaným sametem;

11 stejně tak ve větších místnostech ve druhém

poschodí.

V Rafaelově a Holbainově sálu dlouhé

sametem potažené čalouněné lenošky.

V menších místnostech v 1. a 2. poschodí křesla.

5. Ve dveřích vedoucích do

Rafaelova sálu a Holbainova

sálu a mezi sály se stropními světlíky 

a kabinety jsou ve dveřích závěsy. –

157 Na schodech koberce z linolea;

na hlavním schodišti |: volně

položený jediný kus, což je velmi

nepříjemné: na schodech vedoucích

do 2. patra nařezané na kusy

volně položené na schody, aniž

by se posouvaly.

Obrazárna Berlín.
121 V každém sále se světlíkem čtyřboká lenoška,

153 jejíž čtyři opěradla obklopují kryt, pod nímž se

nacházejí vinuté měděné trubky topení na

teplou vodu. Tyto čalouněné lenošky jsou

potažené kůží (?).
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125 Die Aufsichtsbeamten sitzen niemals auf diesen

Canapès, sondern haben ihre eigenen Strohsesseln von

schwarzem Holz bei den Barrieren stehen, in der

Höhe der Thür, so daß sie zwei Säle bequem über-

sehen können.

155. Runde Spuckkästchen von weißem Porzellain in

Schalen von schwarze[m] Holz.

157. Auf allen Stiegen der Museen Tep[p]iche von Linoleum

die nicht im ganzen über alle Stufen gezogen, und

mit Eisenstäben gehalten, sondern in Stücken, die nach

der Größe der Auftrittsflächen jeder Stufe zugeschnit-

ten, auf jede einzelne Stufe nur gelegt werden.

Im Kupferstich-Cabinet ist der Fußboden in allen Sä-

len ganz mit Linoleum belegt.

Moebel München

Alte Pinakothek
In der Mitte der großen Oberlichtsäle einfache gepol-

sterte Doppelbänke mit Le-

dertuch oder Wachs-Leinwand

20. überzogen, von gleicher Farbe

wie die Wände der betreffen-

den Saales – In den Cabinets Sitze in der Fensterni-

sche.

In der neuen Pinakothek ähnliche, sehr einfache 

10 Ruhesitze.

9b. 

Dreieckige Spuckkästchen, die in die Ecke

passen

In der Internationalen Kunstausstellung

waren die Ruhesitze mit orientalischen Teppichen

belegt.

Geraetschaften. Dresden.
37 Anstoßend an die neuen Cabinete im Corridor

ist der Raum zum Aufbewahren der Geräthschaften.

Die Tapetenthüren in der diesen Raum abschlie-

ßenden Bretterwand ist höher als die höchsten Stu-

fenleitern.

125 Zřízenci na těchto lenoškách nikdy nesedí,

ale mají vlastní vyplétaná křesla z černého dřeva,

jež stojí vedle zábran u dveří, takže mají pohodlný

přehled po obou sálech.

155. Kulatá plivátka z bílého porcelánu v miskách

z černého dřeva.

157. Na všech schodištích v muzeích koberce z linolea,

které není nataženo přes všechny schody vcelku

a upevněno železnými tyčemi, ale nařezané na kusy

odpovídající velikostí ploše schodu, ty jsou na každý

jen položené.

V Kabinetu mědirytů je podlaha ve všech sálech

celá pokrytá linoleem.

Nábytek Mnichov

Stará pinakotéka
Uprostřed velkých sálů se stropním světlíkem jednoduché

čalouněné dvojité lavice potažené tenkou 

kůží nebo voskovaným plátnem

20. stejné barvy, jako jsou stěny

daného sálu – V kabinetech sedadla v okenních

výklencích.

V Nové pinakotéce podobné, velmi prosté 

10 lenošky.

9b. 

Trojhranná plivátka, která jsou tvarem

přizpůsobena rohu

Na Mezinárodní výstavě umění 

byly lenošky potažené orientálními

koberci.

Nářadí. Drážďany.
37 Vedle nových kabinetů na chodbě 

je místnost na ukládání nářadí. 

Tapetové dveře v prkenné stěně

ohraničující tuto místnost jsou vyšší než nejvyšší

dvojitý žebřík.
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Diese hohen Leitern haben nur an den senkrecht

abfallenden Seiten eine Brustwehr

die aus einem starken Brett, mit

abgerundeten Ecken besteht. Die Lei-

tern haben keine Räder (wie ander-

wärts) sondern sind unten mit dickem

Filz belegt, und werden geschoben,

ohne daß der Fußboden [geschoben resp.]

beschädigt wird. In der Regel blei-

ben die Bilder, die copiert werden,

an Ort und Stelle. Ausnahmsweise

werden kleinere Bilder abgenommen, und auf eine

Staffelei gestellt. In diesem Falle werden sie in

eine Kiste gestellt, in dessen [deren] vordere Seite eine Glastafel

eingesetzt ist, die mit einem Schlüssel abgesperrt wird.

Gemaelde Galerie Berlin
Die kleineren Gerätschaften werden im Nebenraume

unter[ge]bracht. Die großen Leitern, und die Tribünen

für die Copierenden müssen im ersten Geschoß des Stiegen-

hauses innerhalb der nach dem Lustgarten offenen

prachtvollen mit Fresken geschmückten Säulenhalle

stehen.

Tyto vysoké žebříky mají pouze 

na kolmých stranách zábradlí, 

které sestává ze silného prkna 

se zaoblenými hranami. Žebříky

nemají kolečka (jako jinde), ale

jsou dole podložené silným filcem

a posouvají se [posouvají resp.], aniž 

by poškodily podlahu. Obrazy, které

jsou kopírovány, zpravidla zůstávají

na místě. Menší obrazy jsou někdy

výjimečně sundány a postaveny na

stojan. V takovém případě jsou

umístěny do skříňky, v jejíž přední

straně je vsazená tabulka skla

a která je uzavřená na zámek.

Obrazárna Berlín
Menší nářadí je uloženo v postranních

místnostech. Vysoké žebříky a lešení 

určené pro kopisty musí stát v prvním

poschodí, v nádherné, freskami vyzdobené

sloupové síni otevírající se do upravené

zahrady.
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2 Geräthschaften München.
36. In der alten Pinakothek ist kein Raum zur Aufbe-

wahrung der Requisiten.

Ein großes, von Balken massiv gebautes Gerüst, das auf

Rädern läuft, mit Winden beliebig höher oder tiefer

gestellt werden kann, und dazu dient, daß beim Aufhän-

gen oder Abnehmen schwerer Bilder einige Männer sicher

und fest darauf stehen können, hat für gewöhnlich sei-

nen Platz in Gemeinschaft mit unterschiedlichen schmie-

rigen Staffeleien in den Logien, die mit Fresken

von Cornelius geschmückt sind.

34 Die Copien, die Staffeleien, die kleinen Hockerle

mit Malkasten, Paletten, Oelflaschen u.sw. bleiben alle

62 übern Sonntag an Ihrem Platze stehen, was einen um

36 so widerwärtigenden Eindruck macht, als auf den

63 Hockerln nicht Platz genug, und diverse Oelflascheln auf

die Lambris gestellt werden.

Die Copisten haben keine Wichsleinwand auf ihren

Plätzen, der Fußboden daher voll Oelfarben.

Der Terrazo-Fußboden hat sich nicht bewährt, da er an

62 den meist betreten[en] Stellen in der Nähe der Thüren auf

Staub zertreten wird. Dieser Staub wird dann durch

das Hin- und Hergehen auch auf dem Parquet-Fußbo-

den auch in Vorsaal und den letzten Saal der Spa-

nier übertragen, der ganz hellgrau erscheint.

45 Beim Anblick dieses Fußbodens fühlt man sich versucht

zu glauben, daß für die Reinlichkeit nichts gethan wird,

wenn man nicht die Goldrahmen sehen würde, von

denen der Staub so energisch, vermuthlich mit Tüchern,

abgewischt wird, daß auf den unteren Leisten vieler

Rahmen nicht durch [nur?] das Gold vollständig, sondern

auch die Grundirung abgewischt ist.

Garderobe Dresden
29 An der Außenseite der Eingangsthüre in der Durchfahrt,

im verglasten Rahmen

1. Regulativ für den Besuch.

2. Tafel mit Angabe der heutigen Besuchsstunden, und ob frei

oder gegen Zahlung

3. Tafel in deutscher, französischer und englischer Sprache,

Aufforderung die Schuhe zu reinigen.

2 Nářadí Mnichov.
36. Ve Staré pinakotéce naní na uložení nářadí a potřeb

žádné místo.

Velké, z masivních trámů postavené lešení, které se 

pohybuje na kolečkách a dá se posouvat libovolně 

vysoko čí nízko pomocí kladkostroje, slouží k tomu, 

aby se na něj při zavěšování nebo snímání těžších

obrazů bezpečně a pevně mohlo postavit několik

mužů, a jako obvykle stojí ve společnosti různých

špinavých stojanů v lodžiích vyzdobených freskami

od Cornelia.

34 Kopie, stojany, malé stoličky s krabicemi barev, 

paletami, lahvičkami olejů apod. zůstávají všechny

62 přes neděli stát na místě, což 

36 vytváří hrozný dojem, protože 

63 na stoličkách není dost místa a všelijaké lahvičky 

s oleji musí stát na obložení.

Kopisté nepodkládají svá místa voskovaným plátnem,

takže podlaha je celá umazaná od barev.

Podlaha z teraca se neuchovala, protože

62 na nejvíce zatížených místech poblíž dveří ji 

rozšlapali na prach. Tento prach se pak dál 

roznáší při přecházení i na parketovou podlahu 

do předsálí a do posledního sálu se Španěly, 

takže je světle šedá.

45 Při pohledu na tuto podlahu by člověk téměř 

věřil, že se tady vůbec neuklízí, 

kdyby neviděl pozlacené rámy, 

z nichž se odstraňuje prach tak energicky, zřejmě prachovkami, 

že spodní lišty mnohých 

rámů už nejsou pozlacené, ale 

odřené až na základní nátěr.

Šatna Drážďany
29 Na vnější straně vstupních dveří v průjezdu,

v zasklených rámech.

1. Pravidla pro návštěvníky.

2. Tabule s údaji o dnešních otevíracích hodinách a zda je 

vstup zdarma, nebo za poplatek.

3. Tabule v němčině, francouzštině a angličtině.

Výzva k očištění obuvi.
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80 Im Vestibule die Garde-

robe zum Aufbewahren

nicht nur von Schirmen,

u. Stöcken, sondern auch

von Kleidern einge-

richtet.

Taxe per Stk. 10 Pf.; jetzt

per Nummer

Kunstausstellung.
116 Beim Eingang und bei der

Garderobe große Aufschrift: »Es ist keinerlei Garderoben-

gebühr zu entrichten«

Gemälde Galerie Berlin.
In den königlichen Museen wird ausdrücklich keine

Garderoben-Gebühr verlangt, aber freundlich angenommen.

Neue Pinakothek München
10 Pfennige per Stück.

39. Alte Pinakothek
Vorgeschriebene Taxe per Stück 20 Pfennige.

Aborte In Dresden nicht bekannt.

Im Berliner Neuen Museum keine Spur von Tageslicht;

im Vorraum brennt eine Lampe; in der Thür des Ca-

binets eine ganz kleine Fenstertafel, daher beinahe to-

tale Finsterniß daselbst.

In der alten Pinakothek im Parterre sehr helle und gro-

ße Räume.

In der internationalen Kunstausstellung anstän-

dig eingerichtet, für die Benutzung des Pissoirs muß

eine Gebühr von [keine Zahl angegeben] Pf. ist gleich [keine Zahl 

angegeben] bezahlt werden.

Aufzug, Publikationen, Bezeichnung der Säle.

II 6. Neue Pinakothek
Durchfahrt mit ungewöhnlich hohen Thoren durchschneidet

in der Mitte das langgestreckte Gebäude.

80 Ve vestibulu je zařízena

šatna na uschování 

nejen deštníků a holí, 

ale i oděvů.

Poplatek za kus: 10 feniků;

nyní podle čísel

Výstava umění
116 U vchodu a u šatny

velký nápis: „Za použití šatny nepožadujeme

žádný poplatek“

Obrazárna Berlín.
V královských muzeích se v šatnách výslovně nepožaduje

žádný poplatek, je ale ochotně přijímán.

Nová pinakotéka Mnichov
10 feniků za kus.

39. Stará pinakotéka
Předepsaný poplatek za kus 20 feniků.

Toalety V Drážďanech neznámo kde.

V berlínském Novém muzeu žádné denní světlo;

v předsíni svítí lampa; ve dveřích kabinky

docela maličké okénko, takže uvnitř téměř

naprostá temnota.

Ve Staré pinakotéce v přízemí velmi světlé

a prostorné místnosti.

Na Mezinárodní výstavě umění slušně

zařízeno, za použití pisoáru se musí zaplatit

poplatek ve výši [číslo neuvedeno] feniků, 

tedy [číslo neuvedeno].

Vyzvedání obrazů, publikace, popis sálů.

II 6. Nová pinakotéka
Průjezd s neobvykle vysokými vraty protíná protáhlou

budovu v jejím středu.
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Die Thore, und die ganze Durchfahrt sind so

ungewöhnlich hoch, daß man auch die allergröß-

ten Bilder bequem hineinfahren kann.

Da die übrigen Thüren nicht dieselbe Höhe haben,

so ist es wahrscheinlich, daß aus der Durchfahrt die Bil-

der direct in den darüber liegenden Saal hinauf gezogen

werden können, durch eine Klappe im Fußboden

die ich nicht bemerkt habe, weil ich mich nicht erinnert

habe, dieselbe zu suchen.

Verkauf von Publikationen Dresden.
In der Mitte des Vorsaales ein mit Glaswänden

eingeschlossenes kleines Bureau, in welchem die von der

Galerieverwaltung veranstalteten Publikationen

verkauft werden.

Die Vorräthe sind in den Kästen, die an 3 Seiten des Saa-

les längs den Wänden aufgestellt sind.

125 Berliner Galerie. In einem kleinen Oberlichtsaal

dessen 4 Ausgänge mit nach beiden beweglichen Glas-

thüren nach der Rotunde, dann nach dem Verbin-

dungsgang des neuen Museums, sowie links nach dem

italienischen, rechts nach den germanischen Schulen

führen, der somit einen Vorsaal bildet, den jeder

Besuch passiren muß, befindet sich die Verkaufsstelle

der Berliner Photographischen Gesellschaft, deren

Publikationen an den Wänden ausgestellt sind.

Die Bezeichnung der Säle ist an den Lambris er-

sichtlich u. zugleich die Bezeichnung der Wände.

Die großen Oberlichtsäle sind mit großen Buchstaben,

die Wände mit Nummern, die Cabinete dagegen

mit Nummern, und die 4 Wände mit kleinen 

Buchstaben bezeichnet z. B.

Die Bezeichnung der Wände geht von rechts nach links,

4 besser wäre es wohl, von links nach rechts da man

11 unwillkürlich in dieser Richtung geht, wenn man

Vrata i celý průjezd jsou tak neobvykle

vysoké, že jimi lze provézt pohodlně

i sebevětší obrazy.

Jelikož další dveře už tak vysoké nejsou,

je pravděpodobné, že obrazy lze po

přivezení vyzvednout přímo do sálu

nacházejícího se v patře pomocí zvedacích

dvířek v podlaze, kterých jsem si nevšiml,

protože jsem si neuvědomil, že bych

je měl hledat.

Prodej publikací Drážďany.
Uprostřed předsálí je malá kancelář s prosklenými

stěnami, kde se prodávají publikace vydávané

správou obrazárny.

Publikace jsou uložené ve skříních stojících po třech

stranách sálu podél stěn.

125 Berlínská obrazárna. V malém sálu se světlíkem,

z něhož vedou skrze skleněné dveře, pohybující

se na obě strany, čtyři východy, do rotundy, pak

do spojovací chodby k novému muzeu, dále doleva

k italské škole a doprava ke germánským školám,

takže vzniká předsálí, kterým musí každý návštěvník

projít a kde se nachází prodejna Berlínské fotografické

společnosti, jejíž publikace jsou vystaveny na stěnách.

Popis sálů je k vidění na obložení 

spolu s popisem jednotlivých stěn. 

Velké sály se světlíkem jsou označeny velkými písmeny, 

stěny číslicemi, oproti tomu kabinety 

číslicemi a 4 stěny malými

písmeny, například:

Popis stěn je uveden zprava doleva,

4 zřejmě by bylo lepší zleva doprava, protože

11 se podvědomě vydáváme tímto směrem, když
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den nächstfolgenden Buchstaben oder die nächste

Ziffer sieht.

Katalog, Eintritt, Dienerkleidung
Der Catalog der Dresdner Galerie ist nicht bequem ein-

gerichtet, weil nicht nach dem Alphabet, sondern nach

den Unterabtheilungen der Schulen z. B. die Italieni-

sche mit 6. Unterabtheilungen, was aber mit der An-

ordnung mit den Räumen nicht übereinstimmt, da

in einem Saale 2–3 Unterabtheilungen, u. ander-

seits von demselben Meister die Werke in verschiede-

nen Räumen, und in verschiedenen Stockwerken

zu sehen sind.

Sehr angenehm ist die Mittheilung im Cataloge von

wem und wann die Bilder restaurirt wurden;

ebenso höchst interessant die diesbezüglichen Daten in

der Einleitung.

Eintritt Berlin
140 Am Sonntag werden alle königl. Sammlungen

erst nach 12. Uhr geöffnet, u. werden um 3 Uhr

geschlossen.

113 Alle Sammlungen des Berliner Museums sind

unentgeltlich geöffnet u. täglich (Montag, den

Reinigungstag ausgenommen) in den Wintermo-

naten von 10-3, in den 6. Sommermonaten von 10–4

156 Uhr |: Im Winter kommt nach 2 Uhr keine Seele mehr,

der Besuch ist von dieser Stunde an wie abgeschnitten.

113 Die königl. Museen bleiben geschlossen: – am Mon-

tage jeder Woche, am ersten Festtage des Oster-

Pfingst- und Weihnachtsfestes, am Neujahrstage, Char-

freitag, Bußtage & Himmelfahrtstage.

Kinder unter 10. Jahren werden gar nicht, Unerwach-

sene nur in Begleitung älterer Personen zugelassen.

182 Die ältere Pinakothek ist täglich mit Ausnahme

der Samstage geöffnet, von 9–3 Uhr.

Die neuere Pinakothek viermal die Woche von

8 bis 12. und von 2 bis 4.

Kleider der Galerie Aufseher.
In Dresden dunkelgrüner Rock mit Umschlagkragen

uvidíme další písmeno abecedy nebo následující

číslici.

Katalog, otevírací doba, oděv zřízenců
Katalog drážďanské obrazárny není sestaven účelně,

jelikož není seřazen podle abecedy, ale 

podle podskupin jednotlivých škol, například italská

má 6 podskupin, což ovšem neodpovídá 

rozmístění obrazů v místnostech, jelikož 

v jednom sálu najdeme 2–3 podskupiny, ale 

na druhou stranu jsou díla jednoho mistra umístěna 

v různých sálech a poschodích.

Velmi příjemné je v katalogu sdělení, 

kdy a kým byly obrazy restaurovány; 

podobně nesmírně zajímavé jsou s tím související 

údaje v úvodu.

Otevírací doba Berlín
140 V neděli všechny královské sbírky otevírají

až po 12. hodině a zavírají se ve 3 hodiny.

113 Všechny sbírky berlínského muzea jsou otevřené

zdarma a denně (kromě pondělka, kdy se uklízí)

v zimních měsících od 10 do 3, v letních měsících

156 od 10 do 4 |: V zimě tu po 2. hodině není živá duše,

po této době už nepřichází vůbec nikdo.

113 Královská muzea jsou uzavřena: – každý týden

v pondělí, v první svátek velikonoční, letniční

a vánoční, na Nový rok, na Velký pátek, v Den

pokání a modlitby & ve Svátek nanebevstoupení

Páně.

Dětem do 10 let není vstup povolen vůbec,

mládeži jen v doprovodu starších osob.

182 Starší pinakotéka je otevřena denně s výjimkou

sobot, od 9 do 3 hodin.

Novější pinakotéka čtyřikrát týdně

od 8 do 12 a od 2 do 4.

Oděv zřízenců obrazárny.
V Drážďanech tmavozelený plášť s přehnutým límcem
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Abzeichen? Grüne Mütze, mit kgl. Wappen?

Zur Arbeit blaue Leinwandbluse.

In Berlin schwarzer Frack mit breiten Schößen,

und niedrigen Stehkragen, eingefaßt mit

breiter weiße[r] Borte, darauf das kgl. Wappen;

keine Mütze. Zur Arbeit langer schließender Rock

von rohem Zwillich.

In München. Hellblauer Frack mit breiten Silber-

borten. Mütze von derselben Farbe, und breite[r]

Borte, Beinkleider und Weste verschieden – ganz

nach Belieben.

Sicherheits-Vorkehrungen. Dresden.

Gemälde Galerie.
Bei dem Brande des Hoftheaters war die Gemälde-Galerie in

größter Gefahr; trotzdem, daß der Wind glücklicherwei-

se von Westen, also in der Richtung von der Galerie

ab, gegen das Theater wehte, zersprangen dennoch

54 viele Fensterscheiben. Seit jener Zeit sind die Fenster

der Cabinette mit Dra[h]troullaux versehen, die aufge-

rollt zwischen den Doppelfenstern angebracht

sind, jedoch nur bei Feuersgefahr herabgelassen

werden.

53. In dem Saale A, in welchem die Sixtinische Madonna

separat aufgestellt ist, dann in den großen Sälen

mit Seitenlicht, werden die großen Fenster jeden

Tag mit Fensterläden von Dra[h]thgeflecht geschlossen,

welche bis an die Decke reichen, und auf Rollen

laufend, leicht gehandhabt werden können.

81 Außer dem Hausmeister oder Castellan wohnt

54 in dem Galerie-Gebäude gar Niemand. Zwei

72 Aufseher aus der Porzellansammlung versehen

den Dienst als Nachtwächter, außerdem sind

von außen Militär-Wachposten.

Bei der Heizung (mit heißem Wasser) wird die größ-

te Vorsicht angewendet.

An verschiedenen Punkten, in den Galerie-Räu-

men selbst sind Hydranten, so z.B. im Saale

80 der Rafael’schen Madonna, dann im 2ten

Stocke und an anderen Orten, die ich nicht

selbst gesehen habe.

Odznak? Zelená čapka, s král. znakem?

Na práci modrá plátěná halena.

V Berlíně černý frak s širokými šosy

a nízkým stojatým límcem, lemovaný 

širokou bílo[u] portou, na ní král. znak;

žádná čapka. Na práci dlouhý zapínací plášť

z hrubého cvilinku.

V Mnichově. Světle modrý frak s širokými

stříbrnými portami. Čapka stejné barvy, širší

porty, kalhoty a vesta různé – zcela

podle libosti.

Bezpečnostní opatření. Drážďany.

Obrazárna.
Při požáru Dvorního divadla hrozilo obrazárně

ohromné nebezpečí; přestože vítr naštěstí vál

ze západu, tedy pryč od obrazárny, směrem

k divadlu, přesto popraskalo mnoho okenních

54 tabulí. Od té doby jsou okna kabinetů opatřena

drátěnými roletami, které jsou umístěny svinuté

mezi dvojitými okny a spouštějí se jen při

nebezpečí požáru.

53. V sále A, kde je samostatně vystavena Sixtinská

madona, a ve velkých sálech se světlíkem

jsou velká okna každý den uzavírána okenicemi

z drátěného pletiva, které dosahují až ke stropu

a dá se s nimi snadno pohybovat, protože jsou 

navinuty na válečcích.

81 Kromě domovníka nebo správce už neobývá

54 budovu obrazárny vůbec nikdo. Dva zřízenci

72 ze sbírky porcelánu slouží také jako noční

hlídači, a navíc jsou venku vojenské hlídky.

Vytápění (horkou vodou) se děje s tou

největší opatrností.

Na různých místech v samotných prostorách

obrazárny jsou hydranty, například v sálu

80 s Rafaelovou Madonou, dále ve 2. poschodí

a na jiných místech, která jsem 

osobně neviděl.
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7. Thermometer.

Gemälde-Galerie Berlin
Das electrische Thermometer von H. Rösicke in

Berlin zeigt der Feuerwehr die Temperatur des be-

treffenden Saales an.

H. Rösickes Prozent-Hygrometer zeigt den Frühlingsgrad

der Luft an. Im Museum wohnt niemand anders,

als der Castellan mit einem Hausdiener, u. zw. im ge-

wölbten Erdgeschoß, 2 Nachtwächter versehen, den

Dienst abwechselnd, von 6-12 und von 12 Uhr

Nachts bis 6 Uhr Morgens. Jeder bekommt eine Mark.

Controlluhren sind an bestimmten Plätzen.

Sicherheits-Vorkehrungen. Berlin.
144 In mehreren Sälen befindetsich in einer Ecke hin-

ter Glas ein Feuerautomat, daneben die groß-

und deutlich gedruckte Instrukzion nebst dem be-

treffenden Theil des Grundrißes, auf welchem der

nächste Feuerhahn verzeichnet ist.

Daneben hängt an einem Metallkettchen ein et-

wa 20 cmt. langer Eisenstab, mit welchem man

im gegeben[en] Falle das Glas zerschlagen muß.

Die Feuerhähne mit sehr starken Wasserschläuchen

befinden sich an verschiedenen Punkten der Ge-

bäude in Mauernischen, die mit einer Thür von

Eisenblech verschlossen sind. In dieser Thür ist eine

kleine Glastafel eingesetzt, hinter welcher der Schlüssel

sichtbar, mit welchem, nach der Zertrümmerung

der Glastafel die Thür aufgesperrt werden kann.

Daneben hängt eine groß u. deutlich gedruckte

Instrukzion. Von beiden Instructionen habe

ich je 1. Exemplar mitgebracht.

154. Thermometer

165 National-Museum.
Telegrafen Glocke hinter dem herabgenommenen

Bilde Nr. 220 von Adolf Menzl.

Alte Pinakothek München.
51. In der alten Pinakothek wohnt Niemand.

7. Teploměry.

Obrazárna Berlín
Elektrický teploměr H. Rösickeho z Berlína

ukazuje hasičům teplotu v příslušném

sále.

Procentní hygrometr H. Rösickeho ukazuje stupeň

jarnosti vzduchu. V muzeu přebývá pouze správce

s jedním sluhou, a sice 

v klenutém přízemí, a dva noční hlídači 

se střídají, od 6 do 12 a od půlnoci do 6 hodin

ráno. Každý dostává jednu marku. Kontrolní hodiny

jsou na předem určených místech.

Bezpečnostní opatření. Berlín.
144 V několika sálech se nachází v rohu za sklem

hasicí přístroj a vedle něho velkým, zřetelným

písmem vytištěné pokyny a příslušná část

půdorysu, na němž je zakreslen nejbližší hydrant. 

Vedle visí na kovovém řetízku asi 20 cm dlouhá

kovová tyč, kterou je v případě potřeby nutné

rozbít sklo.

Hydranty s velmi pevnými hadicemi se nacházejí

na různých místech budovy ve výklencích ve zdi,

jež jsou uzavřeny dveřmi z železného plechu. Do

techto dveří je vsazena skleněná tabulka, za níž je

vidět klíč, jímž se po rozbití tabulky skla dveře dají

odemknout.

Vedle visí pokyny vytištěné velkým, dobře čitelným

písmem. Od obojích pokynů jsem si jeden exemplář

přivezl.

154. Teploměry

165 Národní muzeum.
Požární zvonek za sundaným obrazem

č. 220 od Adolfa Menzla.

Stará pinakotéka Mnichov.
51. Ve Staré pinakotéce nebydlí nikdo.
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52. Der Hausmeister wohnt in einem kleinen Häus-

chen, in dem die Pinakothek einschließenden

Garten.

Der Portier wohnt in der Stadt, ist aber während

den öffentlichen Besuchsstunden anwesend.

Es darf überhaupt kein Licht angezündet werden

Geraucht darf nicht werden, indeß wird dieß vom

Director und von dem Conservator in eigenem

Zimmer nicht beachtet.

53. Unter König Ludwig mußten auch sämmtliche Beamten

um 3 Uhr, nach Schluß der öffentlichen Besuchsstunden,

die Pinakothek verlassen, wodurch sie sehr in ihrer

Arbeit gestört waren.

Kein Nachtwächter, die im Inneren den Dienst ver-

sehen würden, sondern von Außen Militär-Wachpos-

sten.

Personale. Dresden.

Königl. Gemaelde Galerie.
Bei einem Bestande von 2920 Oelgemälden &

Temperas, dann 184 Pastellbildern 147 Miniaturen

pag. 105 besteht die Verwaltung aus:

1. Director: Prof. Dr. Carl Woermann

1. Custos: Theodor Schmidt

1. Inspector: Gustav Otto Müller

1. Conservator: Carl Müller

1. Galerie Sekretär: Wilhelm Krause

1. Portier

10 (?) Diener

2. Nachtwächter

Besuchtage:

freier Eintritt:  4. Tage der Woche

50 Pfe. [Eintritt]  2. Tage.

1.50 [Pfe.] [Eintritt]  1. Tag (Reinigungstag).

Im Vestibule verkauft der Portier die Eintrittskarten (?) 

In der Garderobe zahlt man 10 Pf. per Stück. (?) 

Am Samstagen wird der Fußboden gereinigt und

gestäubt.

Der Fußboden, eichene Parquetten, ist gewichst.

52. Domovník obývá malý domek, 

který stojí v zahradě obklopující 

pinakotéku.

Vrátný bydlí ve městě, během doby, kdy je 

otevřeno pro veřejnost, je však přítomen.

Používání otevřeného ohně je přísně zakázáno.

Kouřit se nesmí, ovšem ředitel a konzervátor 

na to ve svých pracovnách neberou žádný

ohled.

53. Za krále Ludvíka museli navíc všichni úředníci 

ve 3 hodiny, po skončení otevírací doby pro

veřejnost, pinakotéku opustit, což velmi narušovalo

jejich práci.

Žádný noční hlídač, který by byl činný uvnitř, jen

vojenské hlídky venku.

Personál. Drážďany.

Královská obrazárna.
Ve sbírce je 2920 olejomaleb & temper, 

dále se zde nachází 184 pastelů 147 miniatur 

str. 105 a správa se skládá z:

1. ředitel: Prof. Dr. Carl Woermann

1. kustod: Theodor Schmidt

1. inspektor: Gustav Otto Müller

1. konzervátor: Carl Müller

1. tajemník galerie: Wilhelm Krause

1. vrátný

10 (?) zřízenců

2. noční hlídači

Návštěvní dny

vstup zdarma: 4. dny v týdnu

50 fe. [vstupné] 2. dny.

1.50 [fe.] [vstupné] 1. den (úklidový den).

Ve vestibulu prodává vrátný vstupenky (?)

V šatně se platí 10 feniků za kus. (?)

V sobotu se čistí podlaha a utírá se 

prach.

Podlaha, z dubových parket, je navoskovaná.
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Gemaelde Galerie. Berlin.
Bei einem Stand von 1878 Inventarsnummern

|: von denen etwa rund 1200 ausgestellt sind) an sechs

öffentlichen Besuchstagen in der Woche:

138 1. Director |: Dr. Phil. Julius Mayer, 6000 Mark Gehalt,

Wohnungsgeld :| ? 

136 1. Directoriats-Assistent |: Dr. Phl. Wilh. Bode, 3000 Mark

Gehalt, Wohnungsgeld) ?? 

1. zweiter Assistent |: Dr. Scheibler – Gehalt? :|

135 1 Restaurator: |:  Böhm, Gehalt 3600 Mark, Woh-

138  nungs Geld per 300 Mark, noch nicht

168  weil noch nicht definitiv angestellt :|

Kanzleibeamte ? 

Bibliothekar ? (gemeinschaftlich ? :|

Sachverständigen Commission:

Prof. Begas

[Prof.] Dr. H. Grimm

Geh.R.R. Director Dr. Jordan

Prof. Stangenberg

Stellvertreter:

A. v. Beckerath

Prof. G. Richter

168 8–10 ? von den 40. Aufsichtsbeamten, davon der

älteste, der Kanzlei zugetheilter 1560 Mark (520 Thaler)

die der II Classe 1080 Mark (360 Thaler)

[die der] III [Classe] 960 [Mark] (320 [Thaler] )

156 2. von den 12 Nachtwächtern der Museen mit

1. Mark pr. 6 Stunden.

? Zimmerleute

? Arbeiter

Personale Berlin
145. Herr Restaurator Böhm hat, wenn er im

Auftrage der Regierung auswärts geschickt wird,

6. Stunden Arbeitszeit; was darüber ist, wird

besonders vergütet, oder kann von ihm für sei-

ne eigenen Arbeiten verwendet werden.

178 Die »Aufsichtsbeamten« oder »Unterbeamten« wie

hier die Galeriediener offiziell genannt werden,

sind ausgediente Unteroffiziere, die nichts

Obrazárna. Berlín.
Sbírka čítá 1878 inventárních čísel 

|: z nichž je zhruba 1200 vystaveno) během šesti 

návštěvních dnů pro veřejnost v týdnu:

138 1. ředitel |: Dr. Phil. Julius Mayer, plat 6000 marek,

peníze na nájem bytu :| ? 

136 1. asistent ředitele |: Dr. Phil. Wilh. Bode, plat 3000

marek, peníze na nájem bytu) ?? 

1. druhý asistent |: Dr. Scheibler – plat? :|

135 1 restaurátor: |: Böhm, plat 3600 marek, peníze 

na nájem 300 marek, ještě ne

168 protože není ještě není definitivně zaměstnán :|

úředníci v kanceláři ? 

knihovník ? (společně ? :|

Komise odborníků:

Prof. Begas

[Prof.] Dr. H. Grimm

tajný rada ředitel Dr. Jordan

Prof. Stangenberg

Zástupci:

A. v. Beckerath

Prof. G. Richter

168 8–10 ? ze 40. dozorčích úředníků, z nichž

nejstarší přidělenec v kanceláři 1560 marek (520 tolarů)

úředníci II třídy 1080 marek (360 tolarů)

[úředníci] III [třídy] 960 [marek] (320 [tolarů] )

156 2. ze 12 nočních hlídačů v muzeích mají

1. marku za 6 hodin.

? tesaři

? dělníci

Personál Berlín
145. Pan restaurátor Böhm má, když je 

z pověření vlády vyslán na cestu, 

pracovní dobu 6 hodin; co je navíc, je 

odměňováno zvlášť, nebo může

tento čas využít pro svou vlastní práci.

178 „Dozorčí úředníci“ nebo „podúředníci“, jak se zde

oficiálně říká zřízencům v galerii, 

jsou poddůstojníci ve výslužbě, kteří nemají 
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anderes zu thun haben, als in ihrem betreffenden

Revier auf und abzugehen, und Acht zu geben, am

Montag nach dem Auskehren und Wichsen des Fuß-

Bodens, die Bilder und deren Rahmen mit

einem langen Federwisch abzustäuben.

143 Beim Abnehmen und Aufhängen der Bilder, das von

79. Zimmerleuten besorgt wird, helfen sie mit.

Mit dem Auskehren, Einlaßen, und Bürsten des Fuß-

bodens haben sie nichts zu thun. Dies wird von

den Arbeitern besorgt, u. zwar werden alle Rahmen

täglich nach vier Uhr mit Sägespänen mittelst eines

doppelt so breiten Borstewisches als wir ihn haben,

ausgekehrt, an jedem Montag aber alle Säle und

Cabinette (eingelassen u. gebürstet.)

Außer den öffentlichen Besuchsstunden |: im Sommer von

10-4 Uhr, im Winter von 10–3 Uhr an Sonntagen

178 von 12-3 :| sind die Aufsichtsbeamten freie Herren,

wohnen wo es ihnen passt, haben mitunter noch

Stellen als Hausbesorger oder andere Beschäfti-

gungen, zu denen ihnen genug Zeit übrig bleibt,

und wodurch sie ihr Einkommen erhöhen.

3 Personale. München.
Bei einem Stande von 1560 Bildern und sechs.

öffentlichen Besuchstagen in der Woche:

1. Director |: Prof. Dr. von Weber :|

2. Conservatoren |: A. Zwengauer u. Bar. v. Pechmann :|

2. Regeneratoren & Restauratoren: |: Anton Frey

und Alois Hauser :|

? Kanzleibeamte

? Bibliothekar

1. Portier

1. Hausmeister (im Garten).

8 (?) Aufseher (oder Galerie Diener).

46. Ich sah einen Galeriediener auf dem für die

Besucher bestimmten Canapée eine Stunde lang

sitzen und die Zeitung lesen, ohne auch nur

aufzusehen.

 

nic jiného na práci, jen přecházejí sem a tam 

po místnostech, které jim jsou svěřeny, a dozírají na to,

aby byly v pondělí po umytí a navoskování 

podlah obrazy i jejich rámy

oprášeny dlouhým péřovým oprašovadlem.

143 Pomáhají také při sundávání a zavěšování obrazů,

79. což je povinnost tesařů.

Se zametáním, voskováním a drhnutím podlahy

nemají nic společného. To zajišťují dělníci, a sice

všechny místnosti jsou denně po čtvrté hodině 

vydrhnuty pomocí pilin a dvakrát širšího kartáče,

než máme my, a každé pondělí všechny sály 

a kabinety (navoskovány a vydrhnuty).

Kromě návštěvních hodin pro veřejnost |: v létě od

10 do 4 hodin, v zimě od 10 do 3 hodin v neděli od 12

178 do 3 :| si dozorčí úředníci dělají, co chtějí, bydlí,

kde se jim zachce, zároveň pracují jako domovníci

nebo v jiných povoláních, na která jim zbývá dostatek

času a díky nimž si přilepšují k platu.

3 Personál. Mnichov.
Při sbírce čítající 1560 obrazů a šesti návštěvních

dnech pro veřejnost týdně:

1. ředitel |: Prof. Dr. von Weber :|

2. konzervátoři |: A. Zwengauer a baron v. Pechmann :|

2. regenerátoři & restaurátoři: |: Anton Frey

 a Alois Hauser :|

? úředníci v kanceláři

? knihovník

1. vrátný

1. domovník (v zahradě).

8 (?) dohližitelů (nebo galerijních zřízenců).

46. Viděl jsem jednoho galerijního zřízence, jak

hodinu vysedával na pohovce určené pro

návštěvníky a četl noviny, ani jednou přitom

nezvedl hlavu.
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Wohnungen der Beamten.
Gemälde-Galerie. Dresden.
Die Beamten u. Diener wohnen in Privathäusern,

in der Stadt wo es ihnen eben paßt.

Ebenso die Beamten u. die Aufsichts oder

Unter Beamten in Berlin.

140 Herr Dr. Phil. Julius Meyer, Director der Gemäl-

de Galerie der königl. Museen wohnt S.W. Hafen-

platz, 10 (beim Potsdamer und Anhaltschen

Bahnhof, etwa eine Stunde entfernt)

Herr Dr. phil. Wilhelm Bode, Directorial-Assistent

an der Gemälde-Galerie, und Director . . .

wohnt N.W. In den Zelten, 16 II. 9.10. ebenfalls et-

wa eine Stunde entfernt, hinter dem Thier-

garten.

Herr W. Böhm, erster Restaurator an den kgl.

Museen, wohnt am nächsten, etwas ¼ Stunde, im

Centrum, Oberwasserstraße, 12.

156. Auch die Aufsichtsbeamten (oder Galerieaufseher)

wohnen oft eine Stunde entfernt, haben meist

noch eine Nebenbeschäftigung als Hausmeister

oder dergleichen.

II 44  München.
Von den 4. Conservatoren haben zwei, die

Herren Zwengauer und Baron v. Pechmann, ab-

wechselnd den einzigen Schlüssel der Eingangs-

thür der Pinakothek in Verwahrung.

51 Wie schon erwähnt (bei den Sicherheits-Vor-

52 kehrungen) wohnt in der alten Pinakothek

gar niemand.

1.  b.

Die ersten Restauratoren der Dresdner
Galerie.

Palmaroli.  Schirmer.  Renner.
Das Verzeichniß der kgl. Gemälde-Galerie zu

Dresden von Julius Hübner 1880 enthält in

der geschichtlichen Einleitung sowie in den Anmer-

kungen bei den einzelnen Gemälden, viele, sehr

interessante Nachrichten über die Restauratoren u.

ihre Thätigkeit an der genannten Galerie.

Obydlí úředníků.
Obrazárna. Drážďany.
Úředníci a zřízenci bydlí v soukromých domech,

ve městě nebo kde jim to zrovna vyhovuje.

Stejně tak dozorčí úředníci nebo podúředníci

v Berlíně.

140 Pan doktor filozofie Julius Meyer, ředitel obrazárny

královských muzeí, bydlí J.Z. Hafenplatz 10 

(u Postupimského a Anhaltského nádraží, 

asi hodinu cesty)

Pan doktor filozofie Wilhelm Bode, asistent ředitele

obrazárny, a ředitel. . .

bydlí S.Z. In den Zelten, 16 II. 9.10. rovněž asi 

hodinu cesty odtud, za zoologickou zahradou.

Pan W. Böhm, první restaurátor královských

muzeí, bydlí nejblíže, asi čtvrt hodiny cesty,

v centru, Oberwasserstraße 12.

156. I dozorčí úředníci (nebo zřízenci v galerii)

často bydlí až hodinu cesty odtud a obvykle 

mají ještě vedlejší zaměstnání, jako domovníci

nebo podobně.

II 44  Mnichov.
Dva ze 4 konzervátorů, pánové Zwengauer

a baron v. Pechmann, mají střídavě v péči

jediný klíč ke vstupním dveřím pinakotéky.

51 Jak už bylo zmíněno (u bezpečnostních

52 opatření), Starou pinakotéku neobývá

vůbec nikdo.

1. b. 

První restaurátoři drážďanské
 obrazárny.
Palmaroli.  Schirmer.  Renner.
Soupis sbírek královské obrazárny v Drážďanech

od Julia Hübnera 1880 obsahuje v historickém

úvodu i v poznámkách k jednotlivým obrazům

mnoho velmi zajímavých údajů o restaurátorech

a jejich činnosti ve zmíněné obrazárně.
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pag. 75 In der ersten Zeit des Bestehens der Galerie

wurde das Restauriren, welchem damals eben kei-

ne besondere Sorgfalt gewidmet wurde, von 

den Hofmalern Benedikt Kern und Dietrich, u.

Galerie-Inspector Riedl besorgt. »Dietrich ins-

besondere war bekannt dafür, daß er die schad-

haften Stellen, wenn auch nicht ohne bewunderns-

werthes Geschick, doch ohne alle Schonung des

Vorhandenen, übermalte.«

Im Jahre 1826 »fanden sich die Regierung, und

die Verwaltung der Sammlung nach reiflicher

Erwägung bewogen, den damals berühmtesten

der lebenden Restauratoren, den Italiener

Palmaroli aus Rom zu berufen, um ihn mit

der Reinigung und Wiederherstellung der be-

sten Bilder zu beauftragen. Er begann seine

Thätigkeit am 25. August 1826 mit einer der schwie-

rigsten Aufgaben, mit dem Bilde von Carofalo

Madonna mit Sct. Petrus, Georg und Bruno, das

vielfach beschädigt war, und von ihm zur vollen

Zufriedenheit wieder hergestellt wurde.«

Es ist dies Nr. 161 im Saal D. Wand 3., hoch 2,81 Mt.

u. breit 1,48. lebensgroße Figuren. Die Restauri-

rung hatte aber keine nachhaltige Wirkung, denn

schon 12. Jahre später, im Jahre 1838, mußte es durch

pag 134. Restaurator Renner vom Holz auf Leinwand über-

tragen werden.

»Von da ab |: 1826 :| erfolgte eine Reihe von Restau-

rationen der bedeutendsten Bilder, unter de-

nen sich auch die Sixtinische Madonna Rafaels

befand.

Mit besonderer Geschicklichkeit bewerkstelligte

Palmaroli bei einigen Bildern das sogenannte

»Rentoiliren« oder Unterspannen mit neuer

Leinwand, einer Geschicklichkeit, welche bald mit

manchem anderen Kunstgriff auf die hiesi-

gen Angestellten überging, den später auch

in ma[n]chen Fällen sogar die Übertragung der

Bilder auf eine ganz neue Leinwand vor-

trefflich gelungen ist. Es machte sich nämlich,

auch als Palmaroli seine Thätigkeit beendet

hatte, doch eine fortgesetzte Überwachung

str. 75 V počátcích existence obrazárny měli restaurování,

jemuž se tehdy nevěnovala žádná zvláštní péče,

na starosti dvorní malíři Benedikt Kern a Dietrich

a galerijní inspektor Riedl. „Zejména Dietrich byl

známý tím, že poškozená místa sice s obdivuhodnou

obratností, ale zcela bez ohledu na původní

malbu přemalovával.“

V roce 1826 „dospěla vláda po delším rozvažování

k rozhodnutí povolat z Říma nejslavnějšího

z tehdejších restaurátorů, Itala Palmaroliho, a

pověřit ho vyčištěním a obnovením nejlepších obrazů.

Zahájil svou činnost 25. srpna 1826 jedním

z nejtěžších úkolů, Carofalovým (Garofalovým) obrazem 

Madona se svatým Petrem, Jiřím a Brunem,

jenž byl na mnoha místech poškozen a Palmarolim

k všeobecné spokojenosti znovu obnoven.“

Jedná se o č. 161 v sále D, stěna 3, 2,81 m vysoký

a 1,48 m široký obraz, postavy v životní velikosti.

Restaurování však nemělo trvalý účinek, neboť

už o 12 let později, roku 1838, musel obraz být

str. 134. restaurátorem Rennerem přenesen ze dřeva

na plátno.

Poté |: 1826 :| následovala řada restaurování

těch nejvýznamnějších obrazů, mezi které 

patřila také Sixtinská madona od Rafaela.

U některých obrazů provedl Palmaroli 

s neobyčejnou zručností „rentoaláž“ čili podtažení 

novým plátnem. Tuto dovednost si brzy spolu 

s dalšími triky osvojili tehdejší zaměstnanci,

kterým se později v mno[h]a případech skvěle 

podařilo dokonce přenést obrazy na úplně nové 

plátno. I poté co Palmaroli ukončil své působení, byla

totiž nadále nutná kontrola
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aller Beschädigungen und Verunstaltungen der

Bilder, und eine ebenso fortgesetzte Ausbesserung

derselben nothwendig.

Die Prinzipien der Restauration als eines für

sich bestehenden Kunstzweiges, insbesondere die größ-

te Gewissenhaftigkeit der Original-Malerei, so-

weit dies nur irgend möglich, Beschränkung nur

auf das geradezu Fehlende, die Wahl der dazu

geeigneten Art und Weise der Behandlung und

dauerhaften Farben u. s. w. wurden immer-

mehr ausgebildet, zu einer Art von System er-

hoben, und an allen bedeutenden Sammlun-

gen zur praktischen Geltung gebracht. An un-

serer Sammlung wurden diese schwierigen

Arbeiten schon seit längerer Zeit von den dazu

angestellten Inspectoren Renner (gest. 1869) und

Schirmer (gest. 1870) mit dem lobenswer-

testen Eifer, und oft überraschendem Er-

folge ausgeführt und somit die Ungunst

des Klimas, dem Kohlenruß in der Atmosphäre und

dem zerstörenden Einfluße der Zeit, alle Künste der

Erhaltung beharrlich entgegengestellt.

Außerdem noch als eines der wirksamsten

Mittel gegen alle die genannten Übelstände

bewährten sich ebenfalls die freilich oft auch der

Beschauung ungünstigen Glastafeln, welche in

neuerer Zeit bei den besten, und der Sorgfalt

bedürftigsten Bildern angewendet worden sind,

und es dürften sich dieselben auch fernerhin als

bester Schutz erweisen, und um so nötiger er-

scheinen, wenn man bemerkt, daß auch Bilder,

nicht weniger wie Menschen, je älter, um so

hinfälliger, dann auch verdoppelter Sorgfalt und

Pflege bedürfen.«

Anmerkung auf Pag. 77.

»Palmaroli, welcher seinen Sohn aus Rom mitgebracht

hatte, um sich durch ihn bei seinen Arbeiten helfen zu

lassen, bekam täglich einen sogenannten Luis

neuf oder Carolin als Honorar, (monatlich 187 Thl 

= 280 FöN) außerdem noch ein anständiges

Kostgeld, Wohnungsmiethe, und in der letzten

všech poškození a poničení na 

obrazech a jejich další vylepšování.

Principy restaurování coby samostatného uměleckého

odvětví, zejména co nejsvědomitější zachování

původní malby, pokud to bylo jen trochu možné,

omezení zásahů jen na ty potřebné, výběr vhodného

způsobu ošetření, trvalých barev a podobně, byly

stále častěji vyučovány, povýšeny na jakýsi systém

a prakticky využívány ve všech významných sbírkách.

V naší sbírce byly tyto obtížné práce už delší dobu

prováděny tím pověřenými inspektory Rennerem

(zemřel 1869) a Schirmerem (zemřel 1870), již

s chvályhodným úsilím a často překvapivými

úspěchy a vytrvale čelili nepřízni podnebí, sazím

v ovzduší a ničivému zubu času veškerým svým

restaurátorským umem.

Navíc se jako jeden z nejúčinnějších prostředků

proti všem uvedeným obtížím osvědčily také

tabule skla, které ztěžují pozorování, v dnešní

době se používají u nejlepších, největší péči

vyžadujících obrazů a jsou i nadále považovány

za nejlepší způsob ochrany, která je velmi důležitá,

neboť čím jsou obrazy, stejně jako lidé, starší,

tím více vyžadují dvojnásobnou péči a ochranu.“

Poznámka na str. 77.

„Palmaroli, který si s sebou z Říma přivezl svého

syna, aby mu pomáhal při práci, dostával denně

jako honorář takzvaný Luis neuf či karolínskou 

zlatku, (měsíčně 187 tolarů = 280 FöN), a navíc

slušný příspěvek na výdaje a nájemné a v poslední
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Zeit eine monatliche Zulage von 40. Thalern. Die

Reise von Rom und zurück wurde ihm mit jedes-

mal 300 Thaler vergütet, und als sein Auf-

enthalt, der erst nur auf wenige Monate,

veranschlagt war, sich über den Winter

verlängerte, wurden reichliche Winterkleider

für Vater und Sohn, Heizung, und sogar ein

Taschengeld, wobei des Theaterbillets ausdrücklich

gedacht wird, von dem naiven Italiener in

Anrechnung gebracht. Am Ende seines Aufenthal-

tes in Dresden, der von Juni 1826 bis Ende Au-

gust 1827 gedauert hat, beliefen sich die Ausgaben

für ihn auf 5513 Thaler. (= 8269 f 50 Ön [?]) exclusive

einige Hundert Thaler an Utensilien.

Doch hatte Palmaroli wirklich fleißig und tüchtig

gearbeitet, und in dieser verhältnißmäßig sehr

kurzen Zeit nicht weniger als 54 Bilder, worun-

ter sehr große, zur Zufriedenheit hergestellt. Ein Gna-

dengeschenke von 50 Dukaten aus der Privat-

kasse Sr. Majestät des Königs, nebst der großen gol-

denen Medaille für Künste etc. bezeugten die Aner-

kennung seiner Verdienste am besten thatsächlich.

Außer den Galeriebildern hatte Palmaroli so-

gar noch das große Hauptaltarbild der Katho-

lischen Kirche von Mengs und zwei kleine Altar-

bilder desselben Meisters in der kurzen Zeit seines

hiesigen Aufenthalts restaurirt.«

Schirmer geb. 1. Juni 1808 zu Greifswald in Pom-

mern, ging nach Kopenhagen, und später nach

Dresden, wo er die schwierige Kunst der Bil-

derrestauration übte. Seit 1. Jänner 1834 an

der Galerie angestellt + 1876.

Durch Palmaroli restaurirt

Nr. Höhe Breite

1 42 Florentinisch Maria mit dem Kinde 1827 0,73 0,59

2 55 Sarto, Verlobung der h. Catharina 1826 1,67 1,24

3 70 Vanni, Heilige Familie 1826, uv. Renner 1,24 1,05

4 80 Santi Raffaelo, Madonna di San Sisto 1826 2,65 1,96

5 83 Santi Raffaelo, Madonna della  

Sedia

 

0,74

 

0,73

době také měsíční přídavek 40 tolarů. Za cestu

do Říma a nazpět dostal pokaždé 300 tolarů, a když

se jeho pobyt, původně plánovaný jen na několik

měsíců, protáhl až přes zimu, otec i syn dostali

dostatek zimního oblečení, otop a dokonce

kapesné, najdeme i výslovnou zmínku o lístcích

do divadla, které naivní Ital také vyúčtoval.

Na konci pobytu v Drážďanech, který trval od

června 1826 do konce srpna 1827, byly celkové

výdaje za něj 5513 tolarů (= 8269 f 50 Ön [?]),

nepočítaje několik set tolarů za potřeby.

Palmaroli však pracoval skutečně pilně a obratně

a během této poměrně krátké doby obnovil

k všeobecné spokojenosti ne méně než 54

obrazů, některé velkých rozměrů.

Zvláštní odměna 50 dukátů ze soukromé

pokladnice Jeho Veličenstva a velká zlatá

medaile za dovednost apod. vskutku

nejlépe ukazuje uznání jeho schopností.

Kromě obrazů v obrazárně restauroval

Palmaroli za krátkou dobu svého tehdejšího

pobytu dokonce ještě velký oltářní obraz 

v katolickém kostele od Mengse a dva malé

oltářní obrazy od téhož mistra.“

Schirmer nar. 1. června 1808 v pomořanském

Greifswaldu, odešel do Kodaně a později do 

Drážďan, kde se vycvičil v obtížném umění 

restaurování obrazů. V obrazárně zaměstnán 

od 1. ledna 1834

+ 1876.

Restaurováno Palmarolim

Č. Výška Šířka

1 42 Florentinský Marie s dítětem 1827 0,73 0,59

2 55 Sarto, Zasnoubení sv. Kateřiny 1826 1,67 1,24

3 70 Vanni, Svatá rodina 1826, Rennerem 1,24 1,05

4 80 Santi Raffaelo, Madona ze San Sista 1826 2,65 1,96

5 83 Santi Raffaelo, Madonna della Sedia 0,74 0,73
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6 92 Penni Erzengel Michael 2,05 1,23

7 93 [Penni] H. Georg 2,08 1,24

8 161 Tisio (Garofalo) Maria mit dem 
Kinde, umgeben von Engeln, und 
Petrus, Bruno, Georg 1825 (dann 
1838 durch Renner) von Holz auf Lein-
wand übertragen. (Das erste von 
Palmeroli restaurirte Bild der Dres-
dner Galerie.

9 168 Allegri (Correggio) Maria mit dem Kinde, 
Franciscus, Antonius, Johann d. T. und 
Catharina 1827

2,94 2,40

10 169 Derselbe, Maria mit dem Kinde, Sebastian, 
Geminianus, Rochus. Zuerst von 
Flaminio Torre, dann von Pal-
meroli, zuletzt 1858 d. Schirmer

2,69 1,59

11 171 [Derselbe], Die Nacht von Correggio, 
1827, durch Schirmer 1858

2,59 1,88

12 173 [Derselbe], Der Arzt des Correggio, 1827 
von Schirmer 1857 

0,83 0,69 ½ 

13 187 Scarella, Flucht nach Aegypten 0,54 0,79

14 188     Maria mit dem Kinde 1826 0,54 0,79 ½ 

15 231 Catena Maria u. s. w. 5 Heilige 1826 
und von Renner

0,93 1,37

16 240 Barbarelli Jacob und Rachel 1827 
rentoilirt

1,47 2,52

17 241 [Barbarelli] Anbetung der Hirten 1827 
von Schirmer 1856

1,01 1,47

18 248 Vecellio Zinsgroschen 0,75 0,56

250 [Vecellio]  Maria m. d. Kinde & Josef 
Alfons I. Lucrezia Borgia & Sohn 1826

1,17 1,60

19 252 [Vecellio] Weibl. Bildniss in rothlicher 
Kleidung 1826

1,01 0,88

20 253 [Vecellio] Vornehme Frau in Schwarz 1,02 0,87

21 255 [Vecellio] Jung. weißgekleidete 
Blonde mit Fächer 

22 256 [Vecellio] Lavinia 1826 1,01 0,86

23 257 [Vecellio] (?) Venezianerin 1826 1,35 0,90

24 258 Copie Venus und Armor – Spiegel 1827 1,16 1,01

6 92 Penni Archanděl Michael 2,05 1,23

7 93 [Penni] Sv. Jiří 2,08 1,24

8 161 Tisio (Garofalo) Marie s dítětem obklopená 
anděly a Petr, Bruno, Jiří 1825 (pak 
1838 Rennerem) přeneseno ze
dřeva na plátno. (První obraz 
restaurovaný Palmarolim z drážďanské
galerie.

9 168 Allegri (Correggio) Marie s dítětem, 
František, Antonín, Jan Křt. a 
Kateřina 1827

2,94 2,40

10 169 Týž, Marie s dítětem, Šebestián, 
Geminianus, Roch. Nejprve 
Flaminiem Torrem, pak Palmerolim, 
naposledy 1858 Schirmerem

2,69 1,59

11 171 [Týž], Noc od Correggia, 
1827, Schirmerem 1858

2,59 1,88

12 173 [Týž], Lékař od Correggia, 1827 
Schirmerem 1857 

0,83 0,69 ½ 

13 187 Scarella, Útěk do Egypta 0,54 0,79

14 188  Marie s dítětem 1826 0,54 0,79 ½ 

15 231 Catena Marie atd. 5 světců 1826 
a Rennerem

0,93 1,37

16 240 Barbarelli Jakub a Ráchel 1827 
rentoalováno

1,47 2,52

17 241 [Barbarelli] Klanění pastýřů 1827 
Schirmerem 1856

1,01 1,47

18 248 Vecellio Daň císaři 0,75 0,56

250 [Vecellio] Marie s dítětem & Josef
 Alfons I. Lucrezia Borgia & syn 1826

1,17 1,60

19 252 [Vecellio] Portrét ženy v červenavých 
šatech 1826

1,01 0,88

20 253 [Vecellio] Vznešená žena v černém 1,02 0,87

21 255 [Vecellio] Mladá světlovláska v bílém
s vějířem

22 256 [Vecellio] Lavinia 1826 1,01 0,86

23 257 [Vecellio] (?) Benátčanka 1826 1,35 0,90

24 258 Kopie Venuše a Amor – zrcadlo 1827 1,16 1,01
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25 267 Palma  Christuskind an dem Schosse, der  
heil. Maria hl. Joh. Jos. Katharina  
1827 von P.[almaroli] u. Renner. 1838  
durch Schirmer

0,76 1,06

26 280 Paris Bordone Apollo 0,99 0,82

27 289 Bembi Lazarus 1827 1,32 2,01

28 292 Morone Männl. Bildniß. Leinw. 
auf Holz gezogen 1826

1,10 0,78

29 310 Leand. da Porte Bildniß 1827 0,93 1,08

30 314 Robusti Mann u. Jüngling 1826 0,98 1,20

31 316 [Robusti] (?) Der Sturz der gefallenen Engel 
1838 restaur. u. rentoilirt

3,18 2,20

32 318 [Robusti] Frauen mit Musikinstrument 1,41 2,12

33 326 Caliari Hochzeit zu Canna [Kana] rentoil. 1827 2,05 4,51

34 327 [Caliari]  Maria mit d. Kinde, zwischen 
Johann d. T. u. Hieronymus.  
Glaube, Liebe und Hoffnung  
geleiten die Familie Cacina  
vor ihren Thron. 1827 durch  
Schirmer 1856

1,65 4,16

35 330 [Caliari] Findung Moses 1827 1,76 2,75

36 335 [Caliari] Emaus 1,19 1,81

37 340 [Caliari] (Caliari) Daniel Barbaro 1,33 1,02

38 349 Fasolo Venezianerin 1827 1,33 1,10

39 352 Porta Leichnam Jesu 1826 1,07 0,87

40 538 Reni Venus auf einem Ruhebette 1,35 1,76

41 547 [Reni] Jesu Christus m. d. Dornenkrone 0,48 0,36 ½ 

42 587 Barbieri Veronica 1827 0,79 0,67

43 596 Ciguani Joseph & Potiphars Weib 1827 u. von 
Renner

1,00 0,98

44 671 Merales Ecce Homo 1826 0,39 ½ 0,32 ½ 

45 730 Caspar Dughet Flache Landschaft, von Palmaroli 
& Renner

0,73 0,99

46 731 [Caspard Dughet] Thurm auf einer Anhöhe 0,74 ½ 0,99

47 733 [Caspard Dughet] Landschaft, kleiner Ort auf 
Thalwand

0,64 ½ 0,89

48 741 Courtois Ein Heer in Schlachtordnung 0,63 1,16

49 1095 Arthois Landschaft m. Ferne. Unter Palma[rolis] 
Leitung durch Renner 1826

0,83 1,17

50 1296 Wyck Alchim. in sein. Laborator. 1827 0,38 ½ 0,55 ½ 

51 1776 Mieris Willem Ariadne & Bacchus. Unt. Pal.
[marolis] Leitung durch Renner 1826

0,59 ½ 0,75

25 267 Palma  Jezulátko na klíně sv. Marie, 
sv. Jan Jos. Kateřina  
1827 P.[almarolim] a Rennerem. 1838  
od Schirmera

0,76 1,06

26 280 Paris Bordone Apollón 0,99 0,82

27 289 Bembi Lazar 1827 1,32 2,01

28 292 Morone Portrét muže. Plát. 
přenesené na dřevo 1826

1,10 0,78

29 310 Leand. da Porte Portrét 1827 0,93 1,08

30 314 Robusti Muž a mladík 1826 0,98 1,20

31 316 [Robusti] (?) Pád padlého anděla
1838 restaur. a rentoalováno

3,18 2,20

32 318 [Robusti] Ženy s hudebními nástroji 1,41 2,12

33 326 Caliari Svatba v Canně [Kana] rentoal. 1827 2,05 4,51

34 327 [Caliari]  Marie s dítětem, mezi 
Janem Křt. a Jeronýmem.  
Víra, Láska a Naděje  
vedou rodinu Cacinových 
před svůj trůn. 1827  
Schirmerem 1856

1,65 4,16

35 330 [Caliari] Nalezení Mojžíše 1827 1,76 2,75

36 335 [Caliari] Emauzy 1,19 1,81

37 340 [Caliari] (Caliari) Daniel Barbaro 1,33 1,02

38 349 Fasolo Benátčanka 1827 1,33 1,10

39 352 Porta Boží tělo 1826 1,07 0,87

40 538 Reni Odpočívající Venuše 1,35 1,76

41 547 [Reni] Ježíš Kristus s trnovou korunou 0,48 0,36 ½ 

42 587 Barbieri Veronika 1827 0,79 0,67

43 596 Ciguani Josef & a žena Putifarova 1827  
a Rennerem

1,00 0,98

44 671 Merales Ecce homo 1826 0,39 ½ 0,32 ½ 

45 730 Caspar Dughet Plochá krajina, Palmarolim  
& Rennera

0,73 0,99

46 731 [Caspard Dughet] Věž na pahorku 0,74 ½ 0,99

47 733 [Caspard Dughet] Krajina, vesnička v údolí 0,64 ½ 0,89

48 741 Courtois Vojsko chystající se k boji 0,63 1,16

49 1095 Arthois Krajina s výhledem. Pod Palma[roliho] 
vedením Rennerem 1826

0,83 1,17

50 1296 Wyck Alchym. ve své laborat. 1827 0,38 ½ 0,55 ½ 

51 1776 Mieris Willem Ariadna & Bakchus. Pod Pal.[maro-
liho] vedením Rennerem 1826

0,59 ½ 0,75
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Durch Schirmer restaurirt

Höhe Breite

1 46 Lippi  Maria mit dem Christus- 
Kinde, auf Leinwand ü- 
bertragen (1864)

0,48 0,37 ½ 

2 160 Tisio gen. Garofalo Maria vor dem Kin-
de knieend 1856

2,43 1,25

3 169 Alegri (siehe Palmaroli Nr. 10) 1858 2,69 1,59

4 171 [Alegri] dto. 1858 2,59 1,88

5 172 [Alegri]  Maria m. d. Kinde a. d.  
Throne, Gemianus, Joh. d. T.,  
Petrus u. Georg  
zuerst v. Hartmann dann 
S.[chirmer] 1858

2,83 1,88

6 173 [Alegri]  Arzt 1827 v. Palmaroli  
1857 v. Schirmer

0,83 0,69 ½ 

7 174 [Alegri] Margaretha 0,68 ½ 0,53

8 195 Amerighi Zigeunerin & Landsknechte 
1860 (?)

1,37 2,03

9 234 Croce  Laurentius 1861, Parquetirt  
und restaurirt

0,64 0,79

10 236 Cima da Conegliano Christus segnend 1837 1,59 0,77

11 237 [Cima da Conegliano] Darstellung im Tempel
1839

1,06 1,46

12 241 Barbarelli  Anbetung der Hirten 1827  
Palmar. 1856 S[chirmer]

1,01 1,47

13 243 [Barbarelli]  Pietro Aretino 1861 Über- 
malung abgenommen

0,91 0,73

14 262 Copia n. Vecellio  Venus schlafend. Zu den  
Füßen der Venus saß Amor,  
welcher so beschädigt war,  
daß man die Über- 
reste ganz hinweggenommen.

1,08 1,74

15 267 Palma  Christuskind a. d. Schoß  
der Maria Joh. Josef u.  
Katharina 1827 durch  
Palmaroli & Renner 1838  
durch S[chirmer]

0,76 1,06

16 268 [Palma] Die 3. Schwestern 1838 0,89 1,23

17 278 Licini Venezianerin 1861 0,99 0,83

18 313 Robusti  Maria m. d. Kinde Cath.  
& Admiral 1853 (?)

1,02 1,55

Restaurováno Schirmerem

Výška Šířka

1 46 Lippi Marie s malým Ježíškem, 
přeneseno na plátno (1864)

0,48 0,37 ½ 

2 160 Tisio zv. Garofalo Marie klečící
před dítětem 1856

2,43 1,25

3 169 Alegri (viz Palmaroli č. 10) 1858 2,69 1,59

4 171 [Alegri] dtto. 1858 2,59 1,88

5 172 [Alegri]  Marie s dítětem  
na trůně, Gemianus, Jan Křt.,  
Petr a Jiří  
nejprve Hartmannem pak 
S.[chirmerem] 1858

2,83 1,88

6 173 [Alegri] Lékař 1827 Palmarolim 
1857 Schirmerem

0,83 0,69 ½ 

7 174 [Alegri] Markéta 0,68 ½ 0,53

8 195 Amerighi Cikánka & lancknechti 
1860 (?)

1,37 2,03

9 234 Croce  Vavřinec 1861, Parketováno  
a restaurováno

0,64 0,79

10 236 Cima da Conegliano Žehnající Kristus 1837 1,59 0,77

11 237 [Cima da Conegliano] Obětování v chrámu 
1839

1,06 1,46

12 241 Barbarelli  Klanění pastýřů 1827  
Palmar. 1856 S[chirmerem]

1,01 1,47

13 243 [Barbarelli]  Pietro Aretino 1861  
Přemalba odstraněna

0,91 0,73

14 262 Kopie podle Vecellia  Spící Venuše. U nohou  
Venuše seděl Amor,  
jenž byl tak poškozený,  
že zbytky byly odstraněny 
úplně.

1,08 1,74

15 267 Palma  Ježíšek na Mariině  
klíně, Jan, Josef a  
Kateřina 1827  
Palmarolim & Rennerem 1838  
S[chirmerem]

0,76 1,06

16 268 [Palma] Tři sestry 1838 0,89 1,23

17 278 Licini Benátčanka 1861 0,99 0,83

18 313 Robusti  Marie s dítětem Kateř.  
& admirál 1853 (?)

1,02 1,55
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19 325 Caliari Anbetung der Könige 1837 2,05 4,48

20 327 [Caliari]  Maria mit dem Kinde  
u.s.w. Familie Cocina  
1827 durch Palmaroli 1856

1,65 4,16

21 328 [Caliari] Kreuztragung 1857 1,61 4,09

22 329 [Caliari]  Der Hauptmann zu Ca- 
parnaum 1857

1,77 2,75

23 498 Venezianisch Verlobung der H. Katharina 
 1853?

0,87 0,79

24 510 Paccacini Bachus 1839 3,31 4,76

25 1465 Wouwermann 1861 0,70 0,99

26 1487 [Wouwermann]  1855 0,77 0,98

27 1492 [Wouwermann]  1872 0,38 0,31

28 1599 Hondecoeter Vogelkonzert 1,63 2,14

29 1913 L. Cranach d. A. Der schlafende Waldriese  
 1861

1,89 2,59

30 1914 [Lucas Cranach d. Ä.] Der erwachte  
[Waldriese] [1861

1,88 2,61

31 1947 L. Cranach d. J. Tochter d. Chf. Anna 0,40 0,28

Durch Renner restaurirt

1 70 Vanni Hl. Familie v. Palma-
roli 1826 u. v. Renner

1,24 1,05

2 161 Tisio Garofalo  Maria mit dem Kinde.  
1825 durch Palmaroli,  
1838 durch Renner von Holz 
auf Leinwand übertragen.

2,81 1,48

3 231 Catena Maria m. Hl. Palmaroli und Renner 1826

4 249 Vecellio Maria m. d. Kinde 1839 1,38 1,93

5 267 Palma Hl. Familie mit heil. Joh-
ann u. Katharina

0,76 1,06

6 596 Cignani Josef & Potiphars Weib 
Palmaroli & Renner 1827

1,00 0,98

7 613 Viani Venus Amor 0,29 0,37

8 730 Caspar Dughet Flache Landschaft von 
Palmaroli & Renner

0,73 0,99

9 1095 Arthois  Landschaft mit Fern[e].  
unter Palmarolis Lei- 
tung 1826

0,85 1,17

10 1776 W. Mieris  Ariadne und Bacchus  
unter Palmarolis  
Leitung 1826

0,59 ½ 0,75 ½ 

19 325 Caliari Klanění tří králů 1837 2,05 4,48

20 327 [Caliari]  Marie s dítětem  
atd. rodina Cocinů  
1827 od Palmaroliho 1856

1,65 4,16

21 328 [Caliari] Nesení kříže 1857 1,61 4,09

22 329 [Caliari]  Setník 
z Kafarnaua 1857

1,77 2,75

23 498 Benátský Zasnoubení svaté Kateřiny 1853? 0,87 0,79

24 510 Paccacini Bakchus 1839 3,31 4,76

25 1465 Wouwermann 1861 0,70 0,99

26 1487 [Wouwermann] 1855 0,77 0,98

27 1492 [Wouwermann] 1872 0,38 0,31

28 1599 Hondecoeter Ptačí koncert 1,63 2,14

29 1913 L. Cranach st. Spící lesní obr 1861 1,89 2,59

30 1914 [Lucas Cranach st.] Probuzený 
[lesní obr] [1861

1,88 2,61

31 1947 L. Cranach ml. Dcera kurf. Anny 0,40 0,28

Restaurováno Rennerem

1 70 Vanni Svatá rodina Palmarolim 1826
a Rennerem

1,24 1,05

2 161 Tisio Garofalo  Marie s dítětem.  
1825 Palmarolim,  
1838 Rennerem přeneseno  
ze dřeva na plátno.

2,81 1,48

3 231 Catena Marie se sv. Palmaroli a Renner 1826

4 249 Vecellio Marie s dítětem 1839 1,38 1,93

5 267 Palma Svatá rodina se sv. Janem
a sv. Kateřinou

0,76 1,06

6 596 Cignani Josef & žena Putifarova Palmaroli & 
Renner 1827

1,00 0,98

7 613 Viani Venuše Amor 0,29 0,37

8 730 Caspar Dughet Plochá krajina Palmarolim & 
Rennerem

0,73 0,99

9 1095 Arthois  Krajina s výhled[em].  
pod vedením Palmaroliho 1826

0,85 1,17

10 1776 W. Mieris  Ariadna a Bakchus  
pod Palmaroliho  
vedením 1826

0,59 ½ 0,75 ½ 
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Jetzige Restauratoren. Dresden.
72 Kunsthändler Geller hält nicht viel von den Restau-

ratoren; Schmidt nennt ihn einen »Verputzer«, u.

meint, daß er die Bilder »Zerrestaurire«, der vom

74 Hagel zerfetzte Napolion von Delaroche im Leizi-

ger Museum, wurde von Schirmer (+ 1. 5. 1876) restau-

rirt.

75 Wenn Geller etwas braucht, so wendet er sich an Re-

staurator Böhm in Berlin, oder für altdeutsche

Bilder an William Kemlein in Weimar. Inspec-

tor Gust. Müller in Dresden restaurirt ebenfalls.

81 Aussage eines Galerie-Aufsehers:

Custos Schmidt genießt kein Vertrauen als Restaurator;

man sagt, »daß die Bilder besser hinunter |: in Schmidts

Atelier im Parterre :| als hinauf kommen; obwohl

viele schadhafte Bilder da wären, so könne man

sich nicht entschließen, ihm dieselben anzuvertrauen.

82 Der Aufseher Carl Müller von Haus aus Tischler,

hat schon bei Schirmer |: einem Schüler des er-

sten aus Rom gekommenen Restaurators, Pal-

maroli :| der ein vorzüglicher Restaurator

war, geholfen, besagte das Parquetiren & ren-

toiliren, und soll das Gemälde von Meytens

Nr. [keine Nummer angegeben] im Saal [keine Nummer 

 angegeben] neue Erwerbung selbstän-

dig restaurirt haben.«

83 Ein zweiter Aufseher sagt ebenfalls:

»Müller verstehe das Rentoiliren & Parquetiren

sehr gut, und male auch.«

»Restaurator Böhm in Berlin kam von Dres-

den nach Berlin, und wird hier sehr ge-

rühmt.«

91 Friedr. Victor v. Schubert nennt als vorzüglichen

Restaurator Bueso in Brussel, Rue des esca-

liers 14.

109 Herr Galerie Inspector Gustav Müller hat mir

ebenfalls den obengenannten Carl Mül-

ler dringend empfohlen, der seiner

großen Verdienste wegen zum kgl.

Conservator ernannt worden sei,

weile augenblicklich in München,

um sich mit Restaurator Hauser

Současní restaurátoři. Drážďany.
72 Obchodník s uměním Geller nemá o restaurátorech

nijak vysoké mínění; Schmidta nazývá „leštičem“ 

a myslí si, že obrazy „zrestauruje na kusy“,

74 Napoleon od Delarocheho v lipském muzeu,

zničený krupobitím, byl restaurován Schirmerem

(+ 1. 5. 1876).

75 Když Geller něco potřebuje, obrací se na berlínského

restaurátora Böhma, nebo u staroněmeckých obrazů

na Williama Kemleina z Výmaru. Inspektor Gust. 

Müller z Drážďan rovněž restauruje.

81 Vyjádření jednoho ze zřízenců v galerii:

Kustod Schmidt jako restaurátor nepožívá důvěry;

říká se, že „obrazy přicházejí dolů |: do Schmidtova

ateliéru v parteru :| v lepším stavu, než se vrací nahoru; 

přestože tam bylo mnoho poškozených obrazů, 

nakonec se rozhodli, že mu je nesvěří.

82 Zřízenec Carl Müller, vyučený truhlář,

pomáhal už u Schirmera |: žáka prvního restaurátora

povolaného z Říma, Palmaroliho :| který byl skvělý 

restaurátor, ovládal zmíněné parketování a rentoaláž 

a prý sám restauroval nově získané dílo, Meytensův 

obraz č. [číslo neuvedeno] v sálu [číslo neuvedeno].“

83 Jiný zřízenec rovněž říká:

„Müller se v rentoaláži & parketování vyzná

skvěle, a v malbě také.“

„Restaurátor Böhm z Berlína tam přišel

z Drážďan a je v Berlíně velmi uznávaný.“

91 Friedr. Victor v. Schubert považuje za skvělého

restaurátora Buesa z Bruselu, Rue des esca-

liers 14.

109 Pan galerijní inspektor Gustav Müller 

mi rovněž naléhavě doporučoval výše

zmíněného Carla Müllera, který byl

za svoje velké zásluhy jmenován

královským konzervátorem a právě

se zdržuje v Mnichově, kde se radí

s restaurátorem Hauserem a je
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zu berathen, stehe mit Eduard von

Engerth und Schellein immer in Verkehr –

könnte von München über Prag fahren,

um dort ein Gutachten abzugeben.

Carl Müller sei ein bescheidener Mann

und so weiter.

Der Urlaub werde ihm für diesen

Zweck jedenfalls bewilligt werden.

1. Zustand der Bilder in Dresden.
Der Zustand der alten Bilder ist im Allgemeinen

ein sehr guter.

Trotzdem gibt es sehr viele Schäden, die nicht

ganz zu beheben sind; es sind dies die

verschiedenen Arten von Sprüngen des

Firnißes sowohl wie der Farben.

So z. B. das wohl erst in letzter Zeit erstan-

22. dene Gemälde Nr. 422 v. Francesco Migliori

21. mit unzähligen feinen Sprüngen

in diagonaler Richtung paralell

laufend

andere in senkrechter Richtung u. s. w. dann

solche mit erhabenen Rändern geblieben.

Dieses Bild ist wohl lange im gerollten Zu-

stande – nota bene mit der Farbe nach

innen! im Depôt geblieben.

22 Die abgesprungenen Stellen sind verkittet,

kleinere Stellen ausgelassen aus Nachläßig-

keit.

23 Das Pendent Nr. 423 war besser erhalten,

gegen den rechten Rand ist es wieder matt

und eingeschlagen. Abgebröckelte Stellen

übermalt, ohne Verkittung direkt

ve stálém styku s Eduardem

von Engerthem a Schelleinem –

mohl by se z Mnichova vrátit přes

Prahu a poskytnout tam

dobrozdání.

Carl Müller je skromný člověk

a tak dále.

Za tímto účelem by mu dozajista

byla poskytnuta dovolená.

1. Stav obrazů v Drážďanech.
Stav starých obrazů je všeobecně

velice dobrý.

Přesto jsou na mnoha místech poškozeny

a poškození se nedají zcela odstranit;

jedná se o různé druhy prasklin ve 

fermeži i v barvě.

Tak například teprve nedávno vzniklý

21. obraz č. 422 od Francesca Miglioriho

22. na sobě má nespočet rovnoběžných

jemných prasklin, které se táhnou 

napříč malbou

jiné jsou opět kolmé apod, a další 

s vyvýšenými okraji. Tento obraz byl zřejmě 

dlouho stočený – navíc barvou dovnitř! a ležel

v depozitáři.

22 Odpadlá místa jsou vyplněna kytem, 

menší plochy jsou z nedbalosti 

opomenuty.

23 Protějšek č. 423 byl v lepším stavu,

ale u pravého okraje je zamžený 

a potlučený. Odrolená místa

přemalovaná bez kytování přímo
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auf die bloße Leinwand – mit grauem

auf gelblichen Tone, also blos mit gewöhnlicher

Oelfarbe, die den Ton nicht hält. Nr. 2113 von

24 Dietrich, tiefe Sprünge, durch bis auf den

Grund, | ähnlich wie unser Bergler :| im

Übrigen sehr klar und rein, in der Farbe,

Hauptfigur intakt, obwohl knapp herum

tiefe Risse.

25 Nr. 2112.  Pandant zum vorigen. Gilt dasselbe,

obwohl der Character der Riße ein wenig

anders.

Nr. 2128.  wie Bergler, netzartige Sprünge

[Nr.] 2095  horizontale Sprünge, die Figur frei davon.

[Nr.] 2126  Helldunkel wie Rembrandt, Sprünge

 wie bei Bergler Nr [keine Nummer angeben]

[Nr.] 2136  Copie nach Corregio (Magdalena) tiefe

 Sprünge bis auf den Grund, dunkel-

 blaues Gewand davon frei, in Haar

 und Carnation mit Farbe ausgefüllt.

[Nr.] 1370 Albert Cuyp schon restaurirt, Riß

 der Leinwand dennoch sichtbar,

 beim Hinterfuß des Pferdes,

32  den alten Firniß nicht ganz ab-

 genommen, der neue hat rechts

 leichte Nebelflecken.

[Nr.] 1142  Pieter van Bloemen alter Firniß ab-

 genommen, stellenweise geblieben.

33 

[Nr.] 1809  Moucheron nicht restaurirt, trüber Fir-

 niß könnte regenerirt werden.

34 [Nr.] 214  Poltronieri Architektur trüb, und

 klein zersprungen, wie die Grab-

 legung der Pietrzikowsky’schen;

 das Übel nicht behoben, trotz Restau-

 riren und Firniß.

35 [Nr.] 213  Poltronieri restaurirt, Firniß

 wieder trüben Anflug.

[Nr.] 219  Roberti Ebenso.

36 [Nr.] 2082  Unbek. Bildniß, ebenso.

45 [Nr.] 1315  Rembrandt. Sascia, Sehr schön re-

 staurirt, von wem? wann?

 der um den Kopf herum

na holé plátno – šedým odstínem na

žlutavém, takže obyčejnou olejovou barvou,

jejíž odstín není trvalý. Č. 2113 od

24 Dietricha, hluboké praskliny, skrz naskrz

až na podklad |: podobně jako náš Bergler :|

vcelku velice jasný a čistý, barva i hlavní

postavy netknuté, ale těsně okolo

hluboké praskliny.

25 Č. 2112.  Protějšek předchozího. Platí totéž,

přestože povaha prasklin je poněkud

odlišná.

Č. 2128.  jako Bergler, síť prasklin

[Č.] 2095  vodorovné praskliny, postava bez nich.

[Č.] 2126  Šerosvit jako Rembrandt, praskliny

 jako u Bergler č. [číslo neuvedeno]

[Č.] 2136  Kopie podle Corregia (Magdalena) hluboké

 praskliny až na podklad, tmavě

 modré roucho bez nich, vlasy

 a karafiát vyplněny barvou.

[Č.] 1370  Albert Cuyp už restaurován,

 praskliny v plátně i tak viditelné

 za zadní nohou koně,

32  stará fermež nebyla zcela odstraněna,

 na nové po pravé straně lehce

 zamžené skvrny.

[Č.] 1142  Pieter van Bloemen stará fermež

 odstraněna, místy zůstala.

33 [Č.] 1809  Moucheron není restaurován, ztmavlá

 fermež by mohla být oživena.

34 [Č.] 214  Poltronieri budovy ztmavlý a

  drobně popraskaný, jako u Uložení Krista do hrobu 

Pietrzikowských;

 vady neodstraněny, navzdory 

 restaurování a fermeži.

35 [Č.] 213  Poltronieri restaurovaný, fermež

 opět tmavý nádech.

[C.] 219  Roberti stejně tak.

36 [Č.] 2082  Portrét neznámého, podobně.

45 [Č.] 1315  Rembrandt. Sascia, 

 nádherně restaurovaný, kým? kdy?

 Okolo hlavy silně nanesené
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45  dick gemalter Hintergrund

 stark zersprungen, tiefe Riße

 bis auf den Grund, konnte

 nicht behoben werden.

 Kopf, Hände und Hals nicht

 zersprungen, wunderbar

 schöner goldiger Ton.

Nr. 1328  Rembrandt, Landschaft, tiefe u.

 zahlreiche alte Sprünge (schwarz)

 durch Restauriren selbstver-

 ständlich nicht behoben, schön

 restaurirt; wann, von wem?

[Nr.] 1327  Rembrandt Bildniß eines

 Mannes mit Pelzmütze; zahl-

 reiche, meist horizontal lau-

 fende tiefe Sprünge, im Ge-

 sicht weniger. Sehr schön re-

 staurirt.

47 [Nr.] 1321  Rembrandt mit seiner ersten

 Frau, trüb, fein zersprungener

 Firniß, an einzelnen Stellen

 wie unser kleiner van der Neer

[Nr.] 1599  Hondecoeter, Vogelconcert, sehr schön

 restaurirt durch Schirmer; Firniß

 an einigen Stellen große blaue

48  Nebelflecke.

61.  Adriaan van der Werff beinahe durch-

 gehends wunderbar schön erhal-

 ten.

[Nr.] 1764  Hager, ungewöhnlich starke Blind-

 heit

»Neuer Erwerbung« Hendrik Dubbels Marine,

 restaurirt, geputzt; erscheint fleckig

 weil stellenweise der Firniß

 stehen blieb, – nicht ganz abgenom-

 men werden konnte.

63. Nr. 1542  Jan vander Meer von Haarlem ? Waldweg

[Nr.] 1543  [ Jan vander Meer van Haarlem] Waldsaum mit Gewässer,

 sehr schön restaurirt, von wem.

[Nr.] 1667  Ary de Vois 1641 +1698. Kleine Landschaft

 mit badenden Frauen, wunderbar

 schön erhalten, nicht ein Sprung.

45  pozadí je velmi popraskané,

 hluboké praskliny až na podklad,

 nedaly se odstranit.

 Hlava, ruce a krk nejsou

 popraskané, nádherný

 krásně zlatavý odstín.

Č. 1328  Rembrandt, krajina, hluboké

 četné staré praskliny (černé)

 restaurováním pochopitelně

 neodstraněny, nádherně

 restaurováno; kdy, kým?

[Č.] 1327  Rembrandt Portrét

 muže v kožešinové čapce;

 četné, většinou vodorovné

 hluboké praskliny, ve tváři

 méně. Velice krásně

 restaurováno.

47 [Č.] 1321  Rembrandt se svou

 první ženou, kalná, jemně

 popraskaná fermež, na některých

 místech jako náš malý van der Neer

[Č.] 1599  Hondecoeter, Ptačí koncert, nádherně

 restaurováno Schirmerem; fermež

 na některých místech velké modré

48  matné skvrny.

61.  Adriaan van der Werff téměř

 celý naprosto skvěle

 zachovalý.

[Č.] 1764  Hager, neobvykle silná slepota

„Nově získaný“ Hendrik Dubbels Přístav,

 restaurovaný, vyčištěný; působí skvrnitě

 protože na některých místech zůstala

 fermež – nedala se beze zbytku

 odstranit.

63. Č. 1542  Jan vander Meer von Haarlem ? Lesní cesta

[Č.] 1543 [ Jan vander Meer van Haarlem] Kraj lesa s vodní plochou,

 nádherně restaurováno, kým.

[Č.] 1667  Ary de Vois 1641 +1698. Krajinka

 s koupajícími se ženami, skvěle

 zachovalá, ani jediná prasklina.
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ebenso  Steenwyck

[ebenso] Jan van Heyden

[ebenso]  Lucas van Uden

67 Nr. 1373  Jan Both, restaurirt, die fein zer-

 sprungenen, dadurch hell erschei-

 nenden Stellen unbehoben ge-

 blieben.

85 [Nr.] 243  Georgione Bildniss angeblich des

Pietro Aretino. »Nach einer durch

Schirmer 1861 unternommenen

Restauration zeigte sich das vor-

her vollständig übermalte Bild

als ein ganz vortreffliches Origi-

nal des Meisters.«

[Nr.) 252  Tiziano, Bild eines Frauen-

zimmers 1826 restaurirt durch

Palmaroli; ähnliche Sprünge mit

aufstehenden Rändern |: wie

Kath. v. Ganzaga :| gewesen, fängt

wieder an abzuspringen in ganz

kleinen Stückchen. Die Ränder

der Sprünge scheinen zusammen-

geschoben und dadurch geho-

ben.

86 [Nr.] 326  Caliari, Hochzeit zu Cana.

1827 durch Palmaroli rentoilirt,

Firniß große Stellen trüb ange-

haucht. In der Luft alter Fir-

niß bildet dunkelgelbe Flecken

rechts im Hintergrunde Frau

mit Windspiel sehr blaße Schat-

ten, und dennoch dunkle

Streifen des Musters in dem

Licht und in dem blaßen

Schatten des Kleides, von

Palmaroli verputzt?

89 [Nr.] 2149  Graff. Bildnis des Königs Fried-

rich August gem. 1795.

Dieselben Falten in der Farbenschichte

besonders um die Füße herum, wie

bei dem Prager Bilde.

podobně  Steenwyck

[podobně]  Jan van Heyden

[podobně]  Lucas van Uden

67 Č. 1373  Jan Both, restaurováno, jemně

 popraskaná a proto světlým dojmem

 působící místa zůstala

 neopravena.

85 [Č.] 243  Georgione Portrét údajně 

 Pietra Aretina. „Po restaurování 

 provedeném Schirmerem roku 

 1861 se objevil předtím úplně 

 přemalovaný obraz, naprosto 

 nádherný originál mistra.“

[Č.) 252  Tiziano, Obraz ženy

 restaurovaný roku 1826 

 Palmarolim; podobné praskliny

 s vyvýšenými okraji |: jako

 Kateř. z Ganzaga :| opět se začíná

 odlupovat ve zcela maličkých

 kousíčcích. Okraje prasklin

 se zřejmě posunuly a tím

 došlo k jejich nadzvednutí.

86 [Č.] 326  Caliari, Svatba v Kaně.

 1827 rentoaláž Palmarolim,

 fermež velká místa tmavý

 nádech. Na vzduchu stará

 fermež tvoří tmavě žluté skvrny

 vpravo v pozadí žena

 s chrtem velmi bledý stín, 

 a přesto tmavé pruhy vzoru

 ve světle a v bledém stínu

 šatů, přemalováno

 Palmarolim?

89 [Č.] 2149  Graff. Portrét krále

 Fridricha Augusta nam. 1795.

 Stejné záhyby ve vrstvách barev,

 zejména kolem chodidel, jako

 na pražském obraze.
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89. Angelika Kauffmann, wie Camerini [Cantarini?], Berg-

 ler, Molitor, Fügner u. s. w. breite netz-

 artige Sprünge.

Nr. 36  Schule des Boticelli, Farbe abgesprun-

 gen

13  Die Bilder von Canaletto sind alle sehr

 gut erhalten nur Nr. 285 gegen

 die rechte untere Ecke sehr zer-

 sprungen, die Farbe zerklüftet.

19 [Nr.] 1006  Teniers d. J. restaurirt, viele blin-

 de Streifen über das ganze Bild.

Diese bläulichen, trüb mehlartigen Fir-

niße kommen überhaupt bei den

neu gefirnißten Gemälden ziem-

lich häufig vor, trotz dem vortreff-

lichen Lokale, trotzdem durch eine

gute Heizanlage eine gleichmä-

ßige Temperatur im Winter

erhalten werden kann.

33 Nr. 1095  Jacob von Artois Restaurirt,

 Sprünge mit gehobenen Rändern

 nicht vertilgt, Firniß wieder

 leichten Anflug, unten links.

24 Die Pastelle sind meist sehr verblaßt.

2 Restauratoren. Böhm in Berlin

Berlin. Gemäldegalerie
174 Restaurator Böhm ist ein Sohn des ver-

storbenen Medailleurs und Münzmeister

Böhm in Wien, und Bruder des in

London lebenden bekannten Bild-

hauers Böhm, von dem Mayer in

Rohls Leben erwähnt, daß er ein

Schüler Käsmanns war |: Hab’n’s

koan Spagat :| Herr Böhm hat vor

1848 einige Jahre in Prag gelebt,

wo er auch den Galerie-Inspector

Bourdet kennen lernte, lebte später

89. Angelika Kauffmann, jako Camerini [Cantarini?], 

 Bergler, Molitor, Fügner a. t. d. široké

 síťovité praskliny.

Č. 36  Škola Boticelliho, barva 

 odloupaná

13  Obrazy od Canaletta jsou všechny velmi

 dobře zachovalé jen č. 285 směrem

 k pravému spodnímu rohu velice

 popraskaný, barva rozpukaná.

19 [Č.] 1006  Teniers ml. restaurovaný, mnoho

 vybledlých pruhů po celém obrazu.

Tyto modravé, kalně moučné fermeže

se objevují hlavně u nově fermeží

ošetřených obrazů velmi často

navzdory výborným prostorám,

navzdory vhodnému vytápění,

které umožní zajistit v zimě

stejnoměrnou teplotu.

33 Č. 1095  Jacob von Artois Restaurováno,

 praskliny s vyvýšenými okraji

 neodstraněny, fermež opět

 lehký nádech, dole vlevo.

24 Pastely jsou většinou velmi vybledlé.

2 Restaurátoři. Böhm v Berlíně

Berlín. Obrazárna
174 Restaurátor Böhm je synem zesnulého

medailéra a mincmistra Böhma

z Vídně a bratr v Londýně žijícího

známého sochaře Böhma, o němž

Mayer v Rohlově životopisu uvádí,

že byl žákem Käsmanna |: Hab’n’s

koan Spagat :| Pan Böhm žil před

rokem 1848 pár let v Praze, kde

se seznámil s galerijním inspektorem

Bourdetem, později přebýval
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durch 25. Jahre in England.

143. Er wäre nicht abgeneigt nach Prag zu

kommen um die Galerie anzuse-

hen, sein Gutachten abzugeben, und  

eine Anzahl von Gemälden auszu-

suchen, die er selbst restauriren

würde.

136. Herr Böhm hat für die Galerie viel zu

thun, aber noch Zeit genug, um ande-

re Arbeiten zu übernehmen; als ich

bei ihm war, hatte er, theils fertig,

theils in der Arbeit, |: nebst vielen

anderen, deren Besitzer nicht er-

wähnt wurden :| aus dem Besitze

des deutschen Kaisers 1 Bild |: ein

herrlicher Rubens :| für die Kronprin-

zeßin 1, für die Braunschweiger Galerie 1,

für H[errn] Suermondt 1. Temperabild, für

einen Grafen (?) das Bildniß seines

Ahnherrn.

135 N.B. der deutsche Kaiser hat seinen eige-

nen Restaurator, der 6000 Mark Ge-

halt hat, aber nur wenig restaurirt,

sondern meist Bildniße des Kaisers

für die div. Kanzleien malt.

Herr Böhm ist ein offener, aufrichti-

ger Mann, mit dem der Verkehr ge-

wiß ein angenehmer wäre.

Er ist, wie ich aus seinen Reden

entnommen habe, noch nicht de-

finitiv angestellt.

170 Director Lippmann, der in Folge des

Prager Briefes bei dem damals abwe-

senden Dr. Julius Meyer bezüglich ei-

nes Restaurators angefragt hatte,

erhielt von diesem die Antwort, daß

er den Restaurator Hauser in Mün-

chen, der die mittelalterlichen Bil-

der restaurire, und jetzt in Buda-

Pest arbeitet, unsere Arbeiten über-

nehmen würde.

Director Lippmann meint, Böhm

25 let v Anglii.

143. Nemá nic proti tomu, že by přijel

do Prahy a podíval se do obrazárny,

udělil své dobrozdání a vybral si určitý počet obrazů, 

které by sám restauroval.

136. Pan Böhm je velmi zaneprázdněn

v galerii, ale ještě má čas přijímat

další zakázky; když jsem byl u něj,

měl u sebe, částečně dohotovené,

částečně rozpracované |: kromě

mnoha dalších, jejichž majitele

nejmenoval :| 1 obraz z majetku

německého císaře |: nádherný

Rubens :|, 1 pro korunní princeznu,

jeden pro brunšvickou obrazárnu,

pro p[ana] Suermondta 1 obraz

temperou, pro jednoho hraběte (?)

portrét jeho prapředka.

135 N.B. německý císař má vlastního

restaurátora, jenž pobírá plat

6000 marek, ale restauruje jen

málo, hlavně maluje portréty

císaře pro růz. úřady.

Pan Böhm je otevřený, upřímný

člověk, setkání s ním bylo

vskutku velmi příjemné.

Jak jsem pochopil z toho, co

říkal, ještě není definitivně

zaměstnán.

170 Ředitel Lippmann, jenž se na základě

pražského dopisu u tehdy nepřítomného

Dr. Julia Mayera poptával po restaurátorovi,

od něho dostal odpověď, že našemi

zakázkami pověří restaurátora Hausera

z Mnichova, který restauruje středověké

obrazy a nyní pracuje v Budapešti.

Ředitel Lippmann se domnívá,
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sei hier nicht zu entbehren.

170 Lippmann wird übrigens noch

selbst den Brief des H[errn] von Lanna

beantworten ist mit Vergnügen zu

jeder Auskunft und zu jeder Ge-

fälligkeit bereit.

133 Der bläuliche Hauch, der sich im Frühjahre

auf dem Firniß der Bilder bildet –

in der Berliner Galerie zumeist

auf jenen Bildern, in den süd-

lichen Oberlichtsälen, die dem Eingang

aus der großen offenen Vorhalle zu-

nächst hängen, wird mit sehr fei-

nem Flanell gerieben und der

Firniß dadurch etwas erwärmt, wird

wieder klar, das muß in jedem

Frühjahr geschehen.

134. Die Tempera Bilder werden ebenfalls

mit Copaiv-Balsam angefeuchtet, er-

weicht, und dann die lockeren Stellen

angedrückt, aber niemals, auch

nicht bei Oelbildern, mit heißem Ei-

sen oder Walze eingebügelt, weil

das Impasto dadurch verloren geht,

157 und ganz geglättet wird. Herr Böhm

zeigte mir ein Bildniß, (ganze Figur)

175 in Lebensgröße |: der Kaiserin Maria

Anna Gemalin Ferdinand des II. aus

der Sammlung Suermont, das in Paris

rentoilirt, und dabei glatt gewaltzt u.

gebügelt wurde :| gemalt von

Siehe: Frey.

135 Wenn die Farbe abspringt, wird heißer

Leim eingegossen, die Farbe dann an-

gedrückt, die leeren Stellen mit

Kreide verkittet, und mit Aqua-

rell übermalt.

že Böhm je zde nepostradatelný.

170 Lippmann ostatně ještě odpoví

na dopis p[ana] von Lanny

sám, s potěšením poskytne

jakékoli informace a vyjde vstříc.

133 Modravý nádech, který vzniká

na jaře na fermeži obrazů –

v berlínské obrazárně většinou

na oněch obrazech v jižně položených

sálech se světlíkem, které visí nejblíže

vchodu z velkého otevřeného

předsálí, bývá setřen velmi jemným

flanelem a fermež se tím poněkud

zahřeje a opět zjasní, musí se to dělat

každé jaro.

134. Obrazy malované temperou bývají

navlhčovány kopaivovým balzámem, pak

změkčeny a uvolněná místa stlačena, 

ale nikdy, ani u olejů, se nežehlí

horkou žehličkou nebo válečkem,

protože se tak ztratí impasto,

157 a pak se hodně hodně uhladí. Pan Böhm

mi ukázal portrét (celopostavu)

175 v životní velikosti |: císařovny Marie

Anny choti Ferdinanda II. ze

Suermontovy sbírky, který byl

v Paříži rentoalován a přitom vyžehlen

a uválen dohladka :| namalovaný

viz: Frey.

135 Když barva odpadává, nalije se tam

horký klih, barva se na něj přitiskne,

prázdná místa se zaplní křídou

a přemalují akvarelem.
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173 Zum Retauschiren und Übermalen neu ver-

kitteter Stellen wird auch Oelfarbe verwen-

det, welcher, um das Nachdunkeln und

das Verändern derselben zu verhü-

ten, das Oel entzogen wird. Anstatt des

Oeles werden dann die Farben mit Co-

aiv-Balsam angerieben.

134. Der Goldgrund wurde bei dem schon er-

wähnten Tempera-Bild des H[errn] Suermont

das für die Aachener Galerie bestimmt

ist, durch den Goldstaffirer ganz erneu-

ert. Die erhabenen Reifen des Heili-

genscheines, da wo sie abgebrochen

waren, mit Kreidegrund mittelst

des Pinsels nach und nach aufgetra-

gen. Der Goldgrund wurde in die-

sem Falle von Goldstaffirer erneu-

ert, weil es der bestimmte Wille

des H[errn] von Suermont war.

Bei dem alten Tempera Bilde der

ältesten Westphälischen Schule Nr.

1216 A. wurden die großen

fehlenden Stücke des Goldgrundes

ausgekittet, und dann nach dem

Willen des Directors Dr. Mayer u.

Dr. Bode nur mit einem Tone ge-

deckt, der dem alten Golde sehr ähnlich

ist, damit man das alte Original

von dem neuen unterscheiden kann.

Die ausgebrochenen Stücke der Ma-

lerei verkittet, und dann so gut als

möglich ergänzt durch Malerei die

ganz der Eigenthümlichkeit des Origi-

nals angepasst ist.

Neue Vergoldungen, kleine Reparaturen

mit schmutziger Farbe gedämpft.

173 K retušování a přemalovávání nově

kytem vyplněných míst se používá i olejová

barva zbavená oleje, aby se zabránilo

jejímu pozdějšímu ztmavnutí a změnám.

Místo oleje se barvy ředí kopaivovým

balzámem.

134. Zlaté pozadí bylo u již zmíněného

temperou malovaného obrazu p[ana]

Suermonta, určeného pro obrazárnu

v Cáchách, úplně obnoveno pozlacovačem.

Vyvýšené paprsky svatozáře byly 

v místech, kde oprýskaly, nahrazeny 

křídovým základem postupně nanášeným 

štětcem. V tomto případě bylo zlaté 

pozadí obnoveno pozlacovačem,

jelikož to bylo výslovné přání p[ana]

von Suermont.

U starého obrazu nejstarší vestfálské 

školy malovaného temperou č. 1216 A.

byly velké chybějící části zlatého

pozadí vyplněny kytem a pak podle

přání ředitele Dr. Mayera a Dr. Bodeho

pokryty pouze jedním odstínem, velmi 

podobným starému zlatu, aby se starý 

originál dal rozlišit od nového.

Oprýskané části malby zakytovány

a pak tak dobře, jak jen bylo možné,

doplněny barvami zcela přizpůsobenými

osobitosti originálu.

Nové pozlacení a drobné opravy

utlumeny špinavou barvou.
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146 Copaiva zum Anfeuchten und klar machen

schadet gar nichts, kann dann wieder

weggewischt werden.

Stark geworfene Bretter können gerade ge-

richtet werden durch vorsichtiges Auflegen

von feuchten Tüchern (auf der eingeboge-

nen Seite).

150 Nr. 781 Das Bildniß der Helene Fourment von

P. P. Rubens wurde vom H[errn] Böhm restau-

rirt. Die Holztafel war gespalten, wur-

de aber sehr gut zusammengezogen, so

daß jetzt keine Spur mehr davon zu sehen

ist.

Die Holztafeln, die parquetirt werden sollen,

wurden, wenn sie sehr stark sind, zuvor

abgehobelt.

Das Parquettiren besorgt der |: selbständige

Tischler :| Th. Jost in Berlin, Kochstrasse,

25 im Hofe, der auch alle neuen schwar-

zen Rahmen für die deutschen und

niederländischen Gemälde lieferte.

|: Siehe Rahmen :|

Jost ist ein ungewöhnlich geschickter

Mann.

136 Für den Transport werden Bilder,

deren Farbe nicht fest haftet, mit Papier

überklebt, (nur mit Stärkekleister).

174 Copal-Firniß wurde zuerst angewen-

det von Cuyp.

172 Als Firniß zum Überziehen der Bilder be-

nutzt Herr Böhm Damar- oder Mastix-

Firniß. Die Engländer, die alles mit

Robertson Mediam übermalen,

146 Kopaiva k navlhčování

a zjasňování vůbec není na škodu,

později se dá zase setřít.

Silně pokřivené desky mohou být 

narovnána pomocí opatrného přikládání

vlhkých kusů látky (na prohnutou stranu).

150 Č. 781 Portrét Helene Fourment od

P. P. Rubense byl restaurován p[anem] 

Böhmem. Dřevěná deska byla prasklá,

byla ale stažena dohromady tak pečlivě,

že už po prasklině není ani stopy.

Dřevěné desky, které mají být parketovány,

bývají, pokud jsou příliš silné, předtím

ohoblovány.

Parketování zajišťuje |: truhlářský

mistr :| Th. Jost, Berlín, Kochstrasse 25,

ve dvoře, který dodal rovněž všechny

nové černé rámy pro německé 

a nizozemské obrazy |: viz Rámy :|

Jost je neobyčejně zručný 

člověk.

136 Před dopravou jsou obrazy, jejichž

barva nedrží pevně, přelepeny

papírem (pouze škrobovým lepem).

174 Kopálová fermež byla 

poprvé použita von Cuypem.

172 Fermež k přetahování obrazů

používá pan Böhm damarovou nebo

mastichovou. Angličané, kteří

všechno přemalovávají Robertson Mediamem,
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reiben die betreffenden Stellen, die

übermalt werden sollen, damit ein,

und überziehen schließlich das gan-

ze Bild damit, anstatt eines an-

deren Firnißes.

Böhm sagt, man soll niemals heterogene

Mittel bei demselben Bilde anwen-

den. Wenn man Copal zum Malen

braucht, so solle man dieses Bild

173 auch mit Copal überziehen, eben

so mit Siccativ überziehen, der jedoch

zuvor mit Terpentin verdünnt

wurde.

Zustand der Bilder Berlin.

120 Altes Museum. Die Fresken in der Vor-

halle sehr verändert. Fleisch im Licht

hat dunkle, orang-braune, scharf ab-

gegränzte große Flecke. Der Schatten

ist hell geworden, die Farbe theilweise

abgesprungen.

126 Nr. 247 A. Madonna del Duca di Torra-

nuova nach Raffaelo Sanit. – Der

(wahrscheinlich) blaue Mantel, ganz

trüb, hellgraue Flecke, und schmutzi-

ge Firnißflecke. Firnißränder

wie bei Brobst.

130 Nr. 100 Lorenzo di Credi. Maria das Kind

verehrend. Blauer Mantel sehr fleckig,

hellgraue und dunkle Firniß-

flecken.

Abgesehen von diesen, und ähnlichen

kleinen Schäden, die ich vielleicht

übersehen habe, macht die Gemälde-

jej vtírají do míst, kde je to potřeba,

jež mají být přemalována, a nakonec

jím místo jiné fermeže přetáhnou 

celý obraz.

Böhm říká, že u jednoho obrazu by

se nikdy neměly používat heterogenní

přípravky. Když potřebujeme k malbě

kopál, měli bychom tento obraz

173 kopálem také přetáhnout, nebo

jej přetáhnout sikativem, jenž však

byl předtím zředěn terpentýnem.

Stav obrazů Berlín.

120 Staré muzeum. Fresky ve vestibulu

velmi změněné. Maso má na světle

tmavé, oranžovo-hnědé, ostře ohraničené

velké skvrny. Stín zesvětlal a barva

částečně opadala.

126 Č. 247 A. Madonna del Duca di Torra-

nuova podle Raffaela Santi. – Její

(pravděpodobně) modrý plášť, zcela

ztmavlý, světle šedé skvrny a špinavé

skvrny od fermeže. Fermežové okraje

jako u Brobsta.

130 Č. 100 Lorenzo di Credi. Marie uctívající

dítě. Modrý plášť velmi skvrnitý,

světle šedé a tmavé skvrny od

fermeže.

Odhlédneme-li od těchto a jiných

drobných vad, které jsem snad přehlédl,

působí obrazárna muzea v každém ohledu,
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galerie des Museums sowie in je-

der Beziehung, so insbesondere auch

auf den äußeren Zustand der Kunstwer-

ke einen vorzüglichen und höchst befrie-

digenden Eindruck.

413 Herr Böhm zeigte mir viele altitalienische Bilder, die

er restaurirt hat, wo die Farbe abfällt, und insbe-

sondere jene, wo er Übermalungen und Flecke ent-

fernte. Alle diese Operationen sind ihm vortrefflich

gelungen.

National-Galerie
Hier gibt es eine bedeutende Anzahl sehr schadhafter

Bilder. Ich muß gleich hinzufügen, daß diese Schä-

den nicht der Galerieverwaltung zur Last gelegt

werden können, sondern einzig und allein in

der unsoliden Mache begründet sind, vermuth-

lich in der Anwendung des verschiedensten Ma-

teriales durcheinander bei einem und demselben

Bilde.

Die Schäden bestehen bei den modernen Bildern durch-

gehends nur in Rissen und Sprüngen und förmlichen

Zerklüftungen des Firnißes, und der ganzen Far-

Benschichte[n], meist bis auf den Grund, u. zw.

162 Zwei  Menzel wie Bergler

 Lenbach [wie] Gagnerau

 Aurelio Robert wie Bergler

167.  A. v. Klöber, Amor & Psyche noch schlimmer

399.  Schrader [noch schlimmer]

211.  Leys Dürrer Erasmus [noch schlimmer]

316.  Schirmer, Tassos, Hans, noch schlimmer als Leu

152.  Jordan, Todt des Lootsen, stellenweise

51.  Camphausen (Cromwellisch) dito

22.  Karl Begas Mohrenwäsche, sehr schlimm, ungleich.

209.  H. Leys. Holländischer Gottesdienst. Höhenbild

die Architectur und der Fußboden, nur wenig, hingegen

die (später darauf gemalten?) zahlreiche Figuren im höch-

sten Grade beschädigt. Beispiellose, 2–3 cent. breite

zejména pokud jde o vnější stav uměleckých

děl, znamenitým a nanejvýš uspokojivým

dojmem.

413 Pan Böhm mi ukázal mnoho staroitalských obrazů,

které restauroval, z nichž odpadávala barva,

a zejména ony, z nichž odstraňoval přemalbu

a skvrny. Všechny tyto operace se mu báječně

zdařily.

Národní galerie
Zde se nachází významný počet velmi poškozených

obrazů. Musím hned dodat, že tyto škody nejsou

zapříčiněny správou galerie, ale způsobila je jen

a pouze nesolidní práce, pravděpodobně

neuvážené použití všemožných materiálů

na jednom obraze.

U moderních obrazů škody spočívají většinou

v škrábancích a prasklinách a v rozpukané

fermeži a celých vrstvách bare[v], většinou

až na podklad, a sice

162 Dva  Menzelové jako Bergler

 Lenbach [jako] Gagnerau

 Aurelio Robert jako Bergler

167. A. v. Klöber, Amor & Psýché ještě horší

399. Schrader [ještě horší]

211. Leys Dürrer Erasmus [ještě horší]

316. Schirmer, Tassos, Hans, ještě horší než Leu

152. Jordan, Smrt lodivodů, místy

51. Camphausen (cromwellský) totéž

22. Karl Begas Mytí mouřenínky, velmi špatný, nerovný.

209. H. Leys. Holandská bohoslužba. Vertikální obraz

stavby a podlaha, jen málo, oproti tomu

četné (později domalované) postavy velmi

poškozené. Ojedinělé, 2–3 cm široké
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Sprünge bis auf den Grund, bilden ein dichtes

Netz, daß mitunter der, durch die Sprünge

bloßgelegte helle Grund mehr Platz einnim[m]t, als

die übrig gebliebene, zusammengeschrumpfte Farbe.

163 322.  Schmitzler, insbesondere Hintergrund beinahe 

wie Leys, die Töpfe knapp daneben intact.

200.  Lehren, Stilleben, Dichte, kleine, netzartige Sprün-

ge, bis auf den weißen Grund, die Austern und ein

Krug intact.

299.  Manter, breite Sprünge, zumeist nur im

 Schatten.

171.  Kobell, Viehstück, ebenso

162.  Joh. Ad. Klein, Ungar. Fuhrleite, breite Sprün-

 ge, bis auf den weißen Grund.

162 255.  Preyer. Dessert Früchte, unzählige feine Sprünge

 zumeist im Hintergrunde.

128.  v Heyduk [Zeichnung] Bayerische Holz-

 fäller

58.  Cretins, oben großes Stück unterklebt.

219.  Menzel, Flötenconzert Friedr. II. zahlreiche [Zeichnung]

 zackige Sprünge bis auf den Grund, alte ge-

 deckte, und neuere weiße.

257.  Pulian Limburg a. d. Lahr, wie Bergler und

 Menz[e]l, alte mit Farbe gedeckt, und neue,

 ganz weiße Sprünge.

223.  Meyer von Bremen, Hausmütterchen, nur weni-

 ge Stellen.

91.  Carstens. Leimfarbe abgerieben

222.  Meyer Ernst, Lazaroni-Familie, wenig Stellen

69.  Thomas Ender, Italienische Waldkapelle [Zeichnung]

 Netzartige breite Srünge.

75.  Fregevize Rhonethal, wie Gagnereaux, mehr

 in Runder Richtung.

224.  Ed. Meyerheim, der Schützenkönig, Sprünge

 nur in der Luft.

165 265.  Rabe, Gefangenen-Transport, 1810, scharfe

 Sprünge, nur stellenweise.

praskliny až na podklad, vytvářejí hustou síť,

která na světlém podkladě odhaleném prasklinami

zabí[r]á víc místa než zbylá seschlá barva.

163 322.  Schmitzler, zejména pozadí skoro jako 

Leys, nádoby v blízkosti skoro nedotčené.

200.  Lehren, Zátiší, Husté, malé, síťovité praskliny

až na bílý podklad, ústřice a jeden korbel

nedotčené.

299.  Manter, široké praskliny, většinou jen

 ve stínu.

171.  Kobell, Dobytek, podobně

162.  Joh. Ad. Klein, Maďar. formani, široké

 praskliny až na bílý podklad.

162 255.  Preyer. Dezertní ovoce, nespočet jemných prasklin

 hlavně v pozadí.

128.  v Heyduk [kresba] Bavorští dřevorubci

58.  Cretins, nahoře velký kus podlepený.

219.  Menzel, Flétnový koncert Friedr. II. četné [kresba]

 zubaté praskliny až na podklad, staré zakryté

 a nové bílé.

257.  Pulian Limburg a. d. Lahr, jako Bergler a

 Menz[e]l, staré zakryté barvou, a nové,

 úplně bílé praskliny.

223.  Meyer z Brém, Malá maminka, jen málo míst.

91.  Carstens. Odřená klihová barva

222.  Meyer Ernst, Rodina lazzaroniů, málo míst

69.  Thomas Ender, Italská lesní kaple [kresba]

 Síťovité široké praskliny.

75.  Fregevize Údolí Rhôny, jako Gagnereaux, 

 zaoblenější.

224.  Ed. Meyerheim, Král lukostřelců, praskliny

 jen na vzduchu.

165 265.  Rabe, Převoz zajatců, 1810, ostré

 praskliny, jen místy.
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367.  F. Voltz, dieses Netz von kleinen Sprün-

 gen, nur wenig, aber weiß.

164.  Klein, Thierbändiger im Wirtshaus, der Hin-

trgrund |: weite Gebirgslandschaft :| breite

Sprünge bis auf den Grund, die beim Putzen mit

dunklem Schmutz ausgefüllt wurden, außerdem

dann noch neu entstandene ganz weiß. Die

Architektur und die zahlreichen Figuren, also

die ganze untere Hälfte vollkommen intakt.

233.  M. Müller Die [Der] Schmollende. Einzelne brei-

te, mit Farbe gedeckte, dann wieder neue

Sprünge.

275.  W. Riefstahl Feldandacht, Passeyers Hirten.

Nur in der Luft und in dem über den Berg-

spitzen streifenden Nebel, sowie in deren

nächsten Umgebung Muschelbruch, einige

größere Stellen abgebröckelt, alles übri-

ge beinahe ganz intact.

84.  Gallait. Egmonts letzte Stunde. Firniß

Nebelhauch, sonst gut erhalten.

166 64.  Dormes Waldweg. Wie Molitor

357.  Trautmann Eichenwald [Wie Molitor]

67.  Ebers, Schleichhändler, wenige dunkle

142.  Hopfgarten, Tasso vor Leonore, wie Gagne-

 reaux aber in mehr gerader Richtung.

167 363.  Horace Vernet. Sklavenmarkt, netzartige

 alte und neue Sprünge, wie Molitor.

205.  Lessing, Schlesische Landschaft, Niedriger

Horizont, Nur die später auf die Luft ge-

malten Bäume und die auf dem Wasser,

in welchem sich die Luft abspiegelt, gemalten

Ausläufer der Gräser und Gesträuche wie

Molitor. Alles andere vollkommen wohl

erhalten, makellos.

167 Hans Markart paßt auf einen Zoll oben und

unten auf die Wandfläche des Stiegenhauses.

Breite Sprünge an manchen großen Stellen,

dann – in Folge des oftmaligen Rollens – Brü-

che der Farbe und abgefallene Farbe,

367.  F. Voltz, ta síť drobných prasklin, jen málo,

 ale bílé.

164. Klein, Krotitel zvířat v hostinci, na pozadí

|: rozlehlá horská krajina :| široké

praskliny až na podklad, které byly během

čištění vyplněny tmavou špínou, a navíc ještě

nově vzniklé, úplně bílé. Stavby a množství

postav, tedy celá spodní polovina zcela

nedotčená.

233.  M. Müller Uražená. Jednotlivé široké, 

 barvou pokryté, pak zase nové praskliny.

275.  W. Riefstahl Polní mše, Passeyerovi Pastýři.

Pouze ve vzduchu a v mlze táhnoucí se 

nad vrcholky hor a v jejich nejbližším okolí 

mušlovitá prasklina, některá větší místa 

oprýskaná, všechno ostatní téměř 

nedotčené.

84.  Gallait. Egmontova poslední hodinka. Fermež

 nádech zamžení, jinak dobře zachovalé.

166 64.  Dormeho Lesní cesta. Jako Molitor

357.  Trautmann Dubový les [ Jako Molitor]

67.  Ebers, Pašeráci, málo tmavých

142.  Hopfgarten, Tasso před Leonorou, jako Gagne-

 reaux ale rovnější.

167 363.  Horace Vernet. Trh s otroky, síťovité

staré i nové praskliny, jako Molitor.

205.  Lessing, Slezská krajina, nižší obzor, 

pouze stromy domalované později

na vzduch a na vodu, ve které se zrcadlí

vzduch, namalované výběžky trav a křovin

jako Molitor. Všechno ostatní skvěle 

zachovalé, bezvadné.

167 Hans Markart hodí se na jeden coul nad 

a pod plochou stěny schodiště.

Široké praskliny na mnoha velkých místech,

pak – následkem častého stáčení – praskliny

v barvě a odpadlá barva.
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Lenbach, Moltke, Trübe Farbe, zersprun-

gen. Malt mit Copaiva.

Restauratoren. München
München.

I. 31. An der neuen Pinakothek restaurirt und reparirt

Herr Frey, einer der (4 ?) Conservatoren der al-

ten Pinakothek.

In der Meinung, daß dies jener Conservator Frey

sei, von dem Pettenkofer erzält, daß er mit

ihm gemeinschaftlich gearbeitet, nach seinen Ideen

regenerirt und restaurirt habe, besuchte ich ihn

zuerst. Wie ich aber nachträglich erfuhr, ist Herr

Frey der Sohn des Letztgenannten.

Herr Frey arbeitet, wie es scheint, zumeist für

die neue Pinakothek, wo die Schäden der

Bilder zumeist in mehr oder minder breiten

Rißen der Farbe bestehen. Diese, häufig 2-3 mm

breißen Riße, die bis auf den Grund durch-

gehen, und diesen bloßlegen, weiß er ganz

vorzüglich zu verkitten und zu übermalen.

Auf einer von ihm auf diese Weise herge-

stellten Landschaft, die ich allerdings nicht vor

dem Restauriren gesehen habe, aber nach

Versicherung des Herrn Frey in der oben ge-

schilderten Weise beschädigt war, konnte

ich selbst, bei den verschiedensten Stellungen

des Bildes keine Spur der alten, nun beseitig-

ten Schäden entdecken. Herr Frey zeigte mir Foto-

grafien von 2 Bildern, auf welchen der Zu-

stand derselben vor und nach dem Restauriren

ersichtlich war. Beide |: d. eine war eine Architectur

von Bayer :| mögen etwa 3 mm breite Riße

gehabt haben, von denen auf der zweiten

Photographie gar keine Spur mehr zu sehen

war. Im Übrigen glaube ich nicht, daß alle

Restaurirungen so gut gelingen wie diese;

wenigstens habe ich in der neuen Pinakothek

viele Bilder bemerkt, wo man die übermal-

Lenbach, Moltke, ztmavlá barva, popraskaný. 

Malováno kopaivou.

Restaurátoři. Mnichov
Mnichov.

I. 31. V Nové pinakotéce restauruje a opravuje

pan Frey, jeden ze (4?) konzervátorů Staré

pinakotéky.

V domnění, že by to mohl být onen konzervátor

Frey, o němž Pettenkofer vypráví, že pracuje 

společně s ním a podle jeho představ regeneruje

a restauruje, hned jsem ho navštívil. Teprve

poté jsem se však dozvěděl, že pan Frey je

synem výše zmíněného.

Zdá se, že pan Frey pracuje zejména pro

Novou pinakotéku, kde mají škody na obrazech

většinou podobu širších či užších prasklin.

Tyto praskliny, často 2–3 mm široké, které

zasahují až na podklad a odhalují ho, dokáže

zcela znamenitě vyplnit kytem a přemalovat.

Na jedné krajince, kterou takto vytvořil, již

jsem před restaurováním neviděl, ale o níž mě

pan Frey ujistil, že byla poškozena výše popsaným

způsobem, jsem já sám nedokázal odhalit ani stopu 

po starých, nyní odstraněných vadách, přestože 

jsem obraz zkoumal z mnoha různých úhlů.

Pan Frey mi ukázal fotografie 2 obrazů, na nichž

byl vidět jejich stav před restaurováním a po 

něm. Na obou |: na jednom byly stavby od

Bayera :| prý byly asi 3 mm široké praskliny,

po nichž na druhé fotografii nebylo sebemenší

stopy. Obecně se domnívám, že ne každé

restaurování obrazu se zdaří tak dobře jako tato;

přinejmenším jsem si v Nové pinakotéce všiml

mnoha obrazů, na nichž byly velmi zřetelné
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ten Sprünge sehr deutlich gesehen hat.

Eines der schlimmsten Bilder ist Nr. 411 von

Bernardt Stange »Venedig begräbt seinen

Dogen« das immer wieder restaurirt werden

muß ohne gründlich geheilt werden

zu können, wegen der Untermalung

mit Asphalt, der sich, wennste [?] erwärmt,

verschiebt, rutscht, und dadurch immer

wieder neue Risse verursacht.

Conservator Frey wendet keine Wärme überhaupt

kein Bügeleisen an: »Das Bügel-

eisen gehört dem Schneider.«

Zum Niederlegen der Farbe ver-

wendet er für gewöhnlich Walzen,

oder ein Falzbein.

Gold trägt er mit dem Pinsel auf.

Herr Frei ist sehr gern bereit, nach

Prag zu kommen, doch muß ich hier

bemerken, daß der arme Mann sehr

gichtleidend ist, und die Finger von

der Gicht ganz verbogen hat, was ihn

allerdings nicht an der Arbeit hindert,

ihm gewiß dieselbe aber doch gewiß au-

ßerordentlich erschweren mag.

44. 

An der alten Pinakothek sind zwei Con-

servatoren: R. Zwengauer u. Baron

Pechmann und 2. Regeneratoren und

Restauratorien Frey u. Hauser, von denen

die zwei letzten ebenfalls den Titel »Con-

servator« haben (?).

Die beiden erstgenannten haben abwech-

selnd den einzigen Schlüßel der Galerie zu

verwahren, haben die Aufsicht über

die Copierenden u. s. w.

42. Als ich eines Tages in der alten Pinakothek einen

der Aufseher frug, welcher von den Herren Re-

stauratoren, einige, kürzlich resaurir-

přemalované praskliny. Jedním z nejhorších

obrazů je č. 411 od Bernardta Stangeho

„Benátky pohřbívají svého dóžete“,

jenž musí být stále znovu restaurován,

aniž by přitom byl důkladně opraven,

vzhledem k podmalbě asfaltem, který se

při zahřátí posouvá, sklouzává a vznikají

tím stále nové praskliny.

Konzervátor Frey žádné teplo nepoužívá,

vůbec žádnou žehličku: „Žehlička je

dobrá tak pro krejčího.“ K nanášení

barev používá obvykle válečky nebo

kostěné hladítko.

Zlato nanáší štětcem. Pan Frey by rád

a ochotně přijel do Prahy, ale musím

zde poznamenat, že ten ubohý muž

velmi trpí pakostnicí a má nemocí

pokřivené prsty, což mu ovšem nijak

nebrání v práci, ale přece jen mu ji jistě

neobyčejně ztěžuje.

44. 

Ve Staré pinakotéce jsou konzervátoři

dva: R. Zwengauer a baron Pechmann

a 2 regenerátoři a restaurátoři Frey 

a Hauser z nichž dva posledně jmenovaní

mají též titul „konzervátor“ (?).

Oba prvně jmenovaní mají střídavě na

starosti jediný klíč k obrazárně, dozírají

na kopisty atd.

42. Když jsem se jednoho dne ve Staré pinakotéce

zeptal jednoho ze zřízenců, který z pánů

restaurátorů nedávno restauroval obrazy,
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te Bilder, die ich ihm zeigte, restaurirt,

43 resp. regenerirt habe, zeigte sich dieser

sehr versirt in dieser Sache, und theil-

te mir gleich mit, daß er selbst auch Ma-

ler sei und restaurire.

Er habe in der neuen Pinakothek 54.

Bilder regenerirt u. restaurirt, die

Sprünge verkittet, namentlich die

Bilder von August Riedl.

Dieser Aufseher, der mir seine Carte

mit Adresse gab, heißt Bodenmüller,

und ist der Vater der beiden Maler

Alphons und Fritz Bodenmüller. Von

dem letzteren befinden sich in der

neuen Pinakothek noch zwei Ge-

mälde Nr. 66. Schlacht bei Sedan,

und Nr. 73. Schlacht bei Wörth.

Bodenmüller nimmt zum Verkitten der

Sprünge Kreide und venezianischen

Terpentin.

Herr Alois Hauser, Regenerator u. Restaura-

tor hat mir eine ganze Reihe von Gemäl.

49 den in der alten Pinakothek gezeigt, die er schon

45 restaurirt hat, darunter die drei großen

57 Rubens Nr. 1309. 252. 290. dann Nr. 634 von

Rogier van der Wayden. Auf diesem Bilde

hat Hauser den Kopf und den rechten Arm

des liegenden Jesuskindes ganz neu gemalt,

mit Benutzung der wenigen übrig ge-

bliebenen Spuren auf der ursprünglichen

Stelle, die durch das Abnehmen einer

späteren Änderung zum Vorschein kam.

Der Arm ist jetzt wieder gestreckt, wäh-

rend er früher |: in der Übermalung :|

etwas eingezogen war. Der Rasen

im Mittelgrunde, von dem nur

wenige Spuren übrig waren, hat

které jsem mu ukázal, respektive je

regeneroval, ukázalo se, že je v této věci

velmi zběhlý, a hned mi sdělil, že i on sám

je malířem a restauruje.

V Nové pinakotéce regeneroval

a restauroval 54 obrazů, vyplňoval kytem

praskliny, jmenovitě obrazy od

Augusta Riedla.

Tento zřízenec, jenž mi věnoval svou

vizitku s adresou, se jmenuje Bodenmüller

a je otcem malířů Alphonse a Fritze

Bodenmüllerových. Od posledně jmenovaného

se v Nové pinakotéce nacházejí ještě

dva obrazy, č. 66, Bitva u Sedanu, a č. 73,

Bitva u Wörthu. Bodenmüller používá

k vyplnění prasklin kytem křídu a benátský

terpentýn.

Pan Alois Hauser, regenerátor a restaurátor,

mi ukázal celou řadu obrazů vystavených

49 ve Staré pinakotéce, které už restauroval,

45 mezi nimi jsou tři velcí Rubensové

57 č. 1309. 252. 290. potom č. 634 od

Rogiera van der Waydena. Na tomto obrazu

namaloval Hauser hlavu a pravou paži

ležícího Ježíška úplně nově s použitím

několika málo stop zbylých na původním

místě, které se objevily po odstranění

pozdější přemalby. Paže je nyní znovu

natažená, ale předtím |: na přemalbě :|

byla poněkud pokrčená. Trávník uprostřed,

z něhož zůstalo jen několik zbytků,
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er ebenso ganz neu gemalt. Bei einem

altdeutschen Bilde im ersten Zimmer

links, in der Ecke, neben den Dürers

hat er den ganz langen, dunkelgrünen

Vorhang ganz neu gemalt, mit Benüt-

zung des Musters, das er auf einem klei-

nen Rest noch erkennen konnte.

59. Bei Nr. 34 (?) von Albrecht Dürer hat er

die Übermalung des Hintergrundes ganz

abgenommen, wodurch das Original

wieder zur Geltung kam.

Die von Hauser neugemalten Stellen

sind dem Originale in der Farbe und in

der Eigenthümlichkeit der Behandlung

ganz erstaunlich geschickt angepaßt,

und unterscheiden sich meist nur

dadurch, daß die neuen Übermalun-

gen nicht dieselben feinen kurzen

Sprünge aufweisen, wie die in-

takt gebliebener Malerei.

Alle von ihm restaurirten Bilder

sind ebenso, wie auch die Berliner von

58 Böhm restaurirten Gemälde außer-

ordentlich hell und klar.

Während unserer mehrstündigen Pro-

menade durch die Galerie Räume such-

te Herr Hauser einige von ihm restau-

rirte BIlder, welche von den Die-

nern nicht genug abgestaubt waren,

zu reinigen, indem er sie mit sei-

nem Sacktuch mit einer solchen Ve-

hemenz abrieb, daß mir dabei

Himmelangst wurde. Dies beweist,

wie fest die Farbe haftet, wenn man

sich solche Experimente erlauben darf.

59. Ferner zeigte mir Herr Hauser ein Ge-

mälde von A. Dürer | Nr. 17 :| das von

dem verstorbenen berühmten Restau-[rator]

je rovněž namalovaný zcela nově.

Na jednom staroněmeckém obrazu,

v první místnosti vlevo v rohu

vedle Dürera, zcela nově namaloval

velmi dlouhý tmavozelený závěs

s využitím vzoru, který ještě dokázal

rozeznat na malém zbytku.

59. U č. 34 (?) od Albrechta Dürera zcela

odstranil přemalbu pozadí, takže se

originál mohl znovu uplatnit.

Místa, která Hauser namaloval nově,

jsou s překvapivou zručností přizpůsobena

originálu, co se týče barvy a osobitosti

pojednání, a liší se většinou jen tím,

že na nových přemalbách nejsou

vidět ony jemné, krátké praskliny

jako na malbách, které nejsou

poškozené.

Všechny jím restaurované obrazy 

jsou podobně jako ty v Berlíně,

58 restaurované Böhmem, neobyčejně

světlé a jasné.

Během naší několikahodinové procházky

prostorami obrazárny se pan Hauser

snažil některé obrazy, které restauroval

a které sluhové nedostatečně oprášili,

očistit tak, že je třel kusem pytloviny

s takovým úsilím, až mě obcházela

hrůza. To dokazuje, jak pevně barva 

drží, když si člověk může dovolit

takové experimenty.

59. Dále mi pan Hauser ukázal jednu malbu

od A. Dürera | č. 17 :| která byla restaurována

již zemřelým slavným restau[rátorem]
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59. Aigner restaurirt wurde. Dieser soll

es es geliebt haben, die scharfen, eckigen

Formen abzurunden, und weicher

zu gestalten. Director Foltz soll aber

noch entschiedener »verschönert« u.

»verbessert« d. h. ruhig übermalt haben.

63 Sehr schön restaurirt von Hauser ist

Nr. 371 der heil. Franciscus de Paula.

von Murillo.

53. Als ich bei H[errn] Hauser eintrat, fiel mir gleich

der beim Regeneriren eigenthümliche

Geruch auf, der den ganzen Saal erfüllte,

und in der That lag eben auf dem

riesigen Tisch ein Bild, das unter

einer flachen Kiste den Alkohol-

Dämpfen au[s]gesetzt war.

49. Zum Beleben der Farben nimmt Hau-

ser anstatt des, bei werthvollen Bildern

allgemein üblichen Copaiv-Balsams

eine Mischung von Terpentin und

selbst gereinigten Leinöhl, von beiden

die Hälfte. – Das Leinöhl reinigt er,

indem er es mit frisch gefallenem

Schnee mischt, und dann ausfrie-

ren läßt.

30. In der alten Pinakothek wird nicht ge-

heitzt, weil die alte Luftheizung als

schädlich erkannt, und deshalb

nicht benützt wird. Die Bilder

haben von der Kälte nicht gelitten,

nur in dem ungewöhnlich strengen

Winter 1879/80 haben die Bilder

insoferne gelitten, als sie trüb wur-

den. Durch sanftes Abreiben mit seide-

nen Tüchern wurden sie jedoch wie-

der klar.

49. Herr Hauser ist stark in Anspruch genom-

men, wie oben erwähnt, hat er

59. Aignerem. Ten prý s velkou oblibou

zaobloval ostré, hranaté tvary, aby působily

měkčeji. Ředitel Foltz prý ale „vylepšoval“

a „zkrášloval“ ještě rozhodněji, tzn.

klidně přemalovával.

63 Velmi krásně restaurovaný Hauserem

je č. 371, sv. František z Pauly od

Murilla.

53. Když jsem vešel k p[anu] Hauserovi,

okamžitě jsem si povšiml zvláštního

pachu, jenž vzniká při restaurování

a naplňoval celý sál, a na ohromném

stole vskutku ležel obraz zakrytý plochou

bednou, pod níž byl vytaven lihovým 

výparům

49. K oživení barev používá Hauser místo

kopaivového balzámu, obvykle používaného 

u vzácnějších obrazů, směs terpentýnu a

vlastnoručně vyčištěného lněného oleje,

od každého polovinu. – Lněný olej čistí tak,

že jej smíchá s čerstvě napadaným sněhem

a nechá zmrznout.

30. Ve Staré pinakotéce se netopí,

neboť staré teplovzdušné topení

bylo prohlášeno za škodlivé, a proto

se nepoužívá. Obrazy chladem nijak

neutrpěly, jen za neobyčejně kruté

zimy 1879/80 utrpěly v tom smyslu,

že se zamžily. Po jemném otření

hedvábnou látkou však znovu

nabyly jasu.

49. Pan Hauser je velmi vytížen, jak 

jsem se zmínil výše, restauroval už
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50 schon eine große Menge von Bildern

der alten Pinakothek – auch den großen

Teniers d. J. – restaurirt.

Ferner hat er für die Galerie in Cassel

sehr viel zu arbeiten, wo ihm sein Sohn

58. geholfen hat, der auch schon selbststän-

dig arbeitet.

Gegenwärtig ist er auch von der Gale-

rie in Budapest stark beschäftigt.

55 Hauser, der gern nach Prag käme,

um vorerst die Galerie zu sehen,

soll noch in diesem Herbste nach Bu-

dapest kommen, um bei Verfassung

des Cataloges zu helfen, und würde

dann recht gerne am Rückwege

sich in Prag aufhalten.

53. Herr Hauser hat einen großen Saal

als Arbeitszimmer, in dessen Mitte ein

riesiger Tisch |: etwa 5 x 6 Meter :|

trotzdem ist rundherum noch ein

großer breiter Raum frei.

38. Herr Prof. Dr. Alwin Schulz, jetzt an der Prager

Universität, früher in Breslau, sagte

mir, daß der Breslauer Restaurator die

Übermalungen (?) durch Copaive auf-

weiche, und dann mit den

Fingern durch Abrollen im Ganzen

vom Bilde ablöse, und so entferne.

|: NB: Vielleicht ist der Firniß gemeint,

den man auf diese Art allerdings

leicht und vollständig abnehmen,

wenn auch nicht abrollen kann. :|

50 velké množství obrazů ve Staré pinakotéce –

i velkého Tenierse ml.

Kromě toho má mnoho zakázek pro

obrazárnu v Casselu, kde mu pomáhal

58. jeho syn, jenž už také pracuje

samostatně.

V současnosti ho též velmi zaměstnává

práce pro budapešťskou obrazárnu.

55 Hauser, jenž by do Prahy rád přijel,

aby si obrazárnu nejprve prohlédl, má

ještě tento podzim odjet do Budapešti

a pomáhat tam při sestavování

katalogu, a velice rád by se na zpáteční

cestě zdržel v Praze.

53. Pan Hauser má jako pracovnu velký

sál, v jehož středu stojí ohromný stůl

|: asi 5 × 6 metrů :| ale přesto je

kolem něho ještě rozlehlý, široký

volný prostor.

38. Pan Prof. Dr. Alwin Schulz, nyní na pražské

univerzitě, dříve ve Vratislavi, mi řekl,

že vratislavský restaurátor zjemňuje

přemalby (?) kopaivou, pak ji pomocí

prstů rozválí po celém obraze a tak je

odstraní.

|: NB: Možná je tím myšlena fermež,

která se skutečně tímto způsobem

dá snadno a úplně odstranit,

i když ne rozválet. :|
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Zustand der Bilder in München.

Alte Pinakothek.
182. Nr. 221  Van Dyck, Susana im Bade

 Restaurator Böhm in Berlin theilte mir

mit, daß dieses Bild verputzt worden sei.

Leider habe ich mich nicht daran erinnert,

als ich in der alten Pinakothek war.

35 Nr. 633 Malbodius ( Jan Gosaërt) Danaë

986  Lec Doo [Dou] Alte Frau, 2 Knaben

993  [Lec Doo] Magd mit brennende[m] Lichte.

989  Ph Wouwermann Reiter m. Pferden Halt.

995  [Ph Wouwermann] Reiter im Begriffe zu Pferd

 zu steigen.

Diese 5 von Pettenkofer erwähnten nach seinem

Verfahren Angaben durch Conservator Frey

sen. regenerirten u. restaurirten Bilder

laßen nichts zu wünschen übrig, sind

hell, klar, und haben keine Sprünge.

35 Nr. 285  Balen. J. Breughel u. F. Snyders, er-

 scheint mir etwas stark geputzt zu

 sein, dann gefirnißt, ist sehr klar.

[Nr.] 809  Balen Wald mit Teich, ebenso

[Nr.] 840  [Teniers] Bauern im Wirtshause [ebenso]

[Nr.] 841  Teniers Bauernhochzeit [ebenso]

[Nr.] 1125  [Teniers] fläm. Bauernstube [ebenso]

[Nr.] 420  le Brun, Farbe abgesprungen in gro-

 ßen Stücken, Blasen, Bolusgrund.

36 [Nr.] 157  Graff Se[l]bstbildniß. Farbe in Falten zu-

 sammengeschrumpft, wie beim Bilde in

 Dresden & Prag, restaurirt, Falten ge-

 blieben.

[Nr.] 1289  Kupetzke, Weibl. Bildniß, sehr gesprun-

 gen, vornehml. der Hintergrund.

37 [Nr.] 1211  Bordone.

 Farbe abgesprungen.

Stav obrazů v Mnichově.
Stará pinakotéka.

182. Nr. 221 Van Dyck, Zuzana v lázni

 Restaurátor Böhm z Berlína mi sdělil,

že tento obraz měl být vyčištěn.

Bohužel jsem si na to nevzpomněl,

když jsem ve Staré pinakotéce byl.

35 Nr. 633 Malbodius ( Jan Gosaërt) Danaé

986 Lec Doo [Dou] Stará žena, 2 chlapci

993 [Lec Doo] Dívka s hořící svíčkou.

989 Ph Wouwermann Odpočívající rytíř s koněm.

995  [Ph Wouwermann] Jezdec chystající se nasednout  

na koně.

Těchto 5 obrazů zmíněných Pettenkoferem, 

podle jeho údajů regenerovaných a restaurovaných 

konzervátorem Freyem st., nevykazuje žádné 

nedostatky, jsou světlé, jasné a nejsou na nich žádné 

praskliny.

35 Č. 285 Balen. J. Breughel a. F. Snyders, 

 připadá mi poněkud příliš vyčištěný,

 pak ošetřený fermeží, je velmi jasný.

[Č.] 809 Balen Les s rybníkem, podobně

[Č.] 840 [Teniers] Sedláci v hostinci [podobně]

[Č.] 841 Teniers Selská svatba [podobně]

[Č.] 1125 [Teniers] vlám. selská světnice [podobně]

[Č.] 420 le Brun, Barva oprýskaná ve velkých kusech, puchýře,  

bolusový podklad.

36 [Č.] 157 Graff Vl[a]stní podobizna. Barva seschlá

 v záhybech, jako u obrazů

 v Drážďanech & Praze, restaurovaný, záhyby

 zůstaly.

[Č.] 1289 Kupetzke, Podobizna ženy, velice

 popraskaná, zejména pozadí.

37 [Č.] 1211 Bordone.

 Oprýskaná barva
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9. Neue Pinakothek.
Nr. 15.  Koch große historische Landschaft, dick

 gemalt, tiefe breite Sprünge.

[Nr.] 19  Kaulbach, Zerstörung Jesusalems, wie

 neu, klar

[Nr.] 45  Dorner Walchensee – untere Hälfte starke

 Sprünge.

10. b. [Nr.] 80  Haushofer, Walchensee, Gewitter, dunkle

 Firnißflecke in der Luft und im Wasser,

 Sprünge vermacht, überhaupt, kein gu-

 tes Bild, im Fasser [Wasser] grüne Flecke.

12 [Nr.] 90  Hendrik Leys. Holländische Dorfgassse,

 vorzüglich erhalten.

13 [Nr.] 150  Wilkie Testamenteröffnung. Zersprungen

14 [Nr.] 183  Peter van Schendel. Nächtliche Szene auf

 dem Marktplatze in Antwerpen, Sprünge

[Nr.] 191  August v. Bayer, Klosterhof, Sprünge,

 bis auf den Grund zerrissen.

15 [Nr.] 199  von Hove, Hausflur, zersprungen.

[Nr.] 204  Rottmann, Der hohe Göhl

[Nr.] 205  Franz Cuter, Kapuziner Garten in

 Syrakus, ein wenig zersprungen

[Nr.] 200  L. Robert, Procidanerin mit Kind

 stellenweise zersprungen

[Nr.] 345  Freyberg, Knabe wie Füger

[Nr.] 344  Kreul, Bäcker [wie Füger]

[Nr.] 215  Dillis, Tagernsee, wenig zersprungen

[Nr.] 214  Vermeersch Straße mit Brücke  Sprünge

[Nr.] 213  Jacoles Seehafen b. Constantinopel [Sprünge]

[Nr.] 212  Quaglio Alte Abtei zu Rouen  [Sprünge]

[Nr.] 228  Koch Winzerfest stark[e]  [Sprünge]

[Nr.] 229  Regemorter, Dachkammer  [Starke Sprünge]

31. [Nr.] 231  Aug. Bayer, Klosterhalle, restaurirt ? 

 |: Restaur. v. Frey jun.:|

[Nr.] 232  Rottmann, Brannenburg

[Nr.] 234  Fioroni, Nachtstück, ital. Osteria, ganz gut

 erhalten nur der Hund allein.

[Nr.] 235 Charles Ch. v. Beveren Beichte eines kranken

 Mädchens, restaurirt (?). 

9. Nová pinakotéka.
Č. 15.  Koch velká historická krajina, silná

 vrstva barvy, hluboké široké praskliny.

[Č.] 19  Kaulbach, Zkáza Jeruzaléma, jako

 nový, jasný

[Č.] 45  Dorner Walchensee – spodní polovina velké 

 praskliny.

10. b. [Č.] 80  Haushofer, Walchensee, bouře, tmavé

 skvrny od fermeže ve vzduchu a na vodě,

 praskliny zůstaly, není to nijak dobrý obraz

 ve fodě [vodě] zelené skvrny.

12 [Č.] 90  Hendrik Leys. Ulička v holandské vsi,

 skvěle zachovalý.

13 [Č.] 150  Wilkie Čtení závěti. Popraskaný

14 [Č.] 183   Peter van Schendel. Noční výjev z antverpského tržiště, 

praskliny

[Č.] 191  August v. Bayer, Klášterní nádvoří, praskliny,

 poškrábaný až na podklad.

15 [Č.] 199  von Hove, Předsíň, popraskaný.

[Č.] 204  Rottmann, Vysoký Göhl

[Č.] 205  Franz Cuter, Kapucínská zahrada v Syrakusách, trochu 

popraskaný

[Č.] 200  L. Robert, Žena z Procidany z dítětem

 místy popraskaný

[Č.] 345  Freyberg, Chlapec jako Füger

[Č.] 344  Kreul, Pekař [jako Füger]

[Č.] 215  Dillis, Tagernsee, jen málo popraskaný

[Č.] 214  vermeerovský Ulice s mostem praskliny

[Č.] 213  Jacoles Mořský přístav u Konstantinopole 

[praskliny]

[Č.] 212  Quaglio Staré opatství v Rouenu [praskliny]

[Č.] 228  Koch Vinobraní hlubok[é] [praskliny]

[Č.] 229  Regemorter, Mansarda [velké praskliny]

31. [Č.] 231  Aug. Bayer, Klášterní síň, restaurován? 

 |: Restaur. Freyem ml. :|

[Č.] 232  Rottmann, Brannenburg

[Č.] 234   Fioroni, Noční výjev, ital. Osteria, dobře zachovalý je jen 

pes.

[Č.] 235  Charles Ch. v. Beveren Zpověď nemocné dívky, restauro-

váno (?). 
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31 Nr. 251  Granet, Francois Savonarola

[Nr.] 272  Freyberg Zacharias, wie Molitor, |: siehe

Nr. 345  ebenso :|

32 [Nr.] 284  A. Adam, ein geflecktes Fuhrpferd. nur

 im Hintergrunde u. die Hinterfüße

[Nr.] 278  Hasenclever, Hieron. Jobs im Examen, nur

 rechts der Tischteppich

[Nr.] 322  Mathilde von Hessen, Magdalenencapelle

 vornehmlich linke Seite, Bäume, sehr

 stark zersprungen, ärger wie Molitor

[Nr.] 321  Luckx, Alte Frau, rest.

 auf Holz

[Nr.] 364  Kisner aus dem J. 1849. wie Molitor

[Nr.] 379  Heiduck Zwei Esel  [wie Molitor]

[Nr.] 378  Dorner, Landschaft bei Passing  [wie Molitor]

[Nr.] 386  Schönfeld Metzgereiquai  [wie Molitor]

 nur das Wasser

[Nr.] 411  Stange, Venedig begräbt seinen Dogen,

 dick gemalt, tiefe Risse, Grund mit Farbe

 gedeckt, trotzdem noch sehr störend,

 ganz entsetzlich geputzt, der sehr dun-

 kel gewordene Firniß aber in scharf ab-

 gegränzten großen Flecken stehen ge-

 blieben, mit so einem Bilde ist aber

 nichts anzufangen. (Siehe pag. 41 des 2.

 Notizbuches).

34 [Nr.] 458  Ferd. Jodl, Au, Kirche Nur die Staffa-

 gen, und links die Gartenmauer im

 Schatten.

[Nr.] 460  Quaglio Residenz in München, ebenso

[Nr.] 463  [Quaglio Residenz] Schwabingerstr. [ebenso] nur

 das Pflaster im Schatten, u. die Staffage darauf

[Nr.] 439]  Gärtner, Maurisches Interieur, nur rechts

 rother Vorhang, u. darunter der Fußboden

 wie Molitor.

33 [Nr.] 419  Ferd. Jodl. Äußere Ansicht der Au-Kirche, wie

 Bergler, vornehmlich Schatten u. Thurm

[Nr.] 414  Rhaden, Hl. Familie, wie Füger, nur

 an 3 großen Stellen

31 Č. 251  Granet, František Savonarola

[Č.] 272  Freyberg Zachariáš, jako Molitor, |: viz

č. 345  podobně :|

32 [Č.] 284  A. Adam, Grošovaný valach. jen

 v pozadí a zadní nohy

[Č.] 278  Hasenclever, Hieronymus Jobs u zkoušky, jen

 pravá strana ubrusu

[Č.] 322  Mathilde von Hessen, Kaple Máří Magdaleny

 zejména levá strana, stromy, velmi

 silně popraskaný, více než Molitor 

[Č.] 321  Luckx, Stará žena, rest.

 na dřevě

[Č.] 364  Kisner z r. 1849. jako Molitor

[Č.] 379  Heiduck Dva osli  [jako Molitor]

[Č.] 378  Dorner, Krajina u Passingu [jako Molitor]

[Č.] 386  Schönfeld Řeznické nábřeží [jako Molitor]

 jen voda

[Č.] 411  Stange, Benátky pohřbívají svého dóžete,

silné vrstvy barvy, hluboké škrábance, podklad

pokryt barvou, i přesto velmi rušivé,

příšerně vyčištěné, velmi ztmavlá

fermež však zůstala ve velkých,

ostře ohraničených skvrnách.

s takovým obrazem se už opravdu

nedá nic dělat. (Viz str. 41 ve 2.

zápisníku).

34 [Č.] 458  Ferd. Jodl, Au, kostel, jen stafáž 

 a vlevo zeď zahrady ve stínu

[Č.] 460  Quaglio Rezidence v Mnichově, podobně

[Č.] 463  [Quaglio Rezidence] Schwabingská ulice. [podobně] jen

 dlažba ve stínu a stafáž na ní

[Č.] 439]  Gärtner, Maurský interiér, jen vpravo

 červený závěs a pod ním podlaha

 jako Molitor.

33 [Č.] 419  Ferd. Jodl. Pohled zvenčí na kostel v Au, jako

 Bergler, zejména stín a věž

[Č.] 414  Rhaden, Sv. rodina, jako Füger, jen

 na 3 velkých místech
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Nr. 421  Neher, Dom zu Magdeburg, nur im Firniß

34. [Nr.] 422  A. Adam Radetzky zu Pferd v. Prof. Petten-

 koffer als besonders hartnäckig bezeichnet.

 (pag: [keine Nummer angegeben]) jetzt ganz gut.

[Nr.] 426  Quaglio, Dom im Orvieto, klein, wie Molitor

[Nr.] 464  Heinr. Adam, Marienplatz in München

 zersprungen

Das Bausen der Signaturen.
Berlin. Herr Böhm.

137 Die Bezeichnungen auf den Bildern hat Herr

Böhm für die neueste Ausgabe des Cata-

loges gebaust auf ganz feinem Gelatin-

Papier mittelst einer Radirnadel. Die

Vertiefungen werden dann mit scharz-

zer Kreide ausgefüllt, wodurch die Striche

sichtbar werden, Bauspapier darüber

gelegt, und die darunter sichtbare Schrift

oder Zeichnung durchgezeichnet, die dann

auf Holz übertragen und geschnitten

wird.

138. Wenn die Signatur nicht deutlich zu sehen,

dann in Sonnenlicht.

Hermann Riegel. Director der Braun-

schweiger Gemälde Galerie, sagt in der Ein-

leitung zu seinem Buch: »Die Niederlän-

diesche Malerschule im herzogl. Museum zu

Braunschweig, Berlin, 1882 auf pag. 3:

Auf die Wiedergabe der Bezeichnungen

ist eine ganz besondere Sorgfalt verwen-

det worden, bei vielen derselben, die

klar und deutlich zu sehen sind, lässt sich eine

Durchbausung allerdings leicht machen,

allein viele andere liegen an dunklen

Stellen des Bildes, oder sind sehr klein und

schwach ausgeführt, so daß sie unter den

Č. 421  Neher, Katedrála v Magdeburgu, jen ve fermeži

34. [Č.] 422  A. Adam Radecký na koni prof. Petten-

 kofferem popsán jako zvláště silně poškozený.

 (str. [číslo neuvedeno]) teď docela dobrý.

[Č.] 426  Quaglio, Katedrála v Orvietu, malý, jako Molitor

[Č.] 464  Heinr. Adam, Marienplatz v Mnichově

 popraskaný

Překreslování signatur
Berlín. Pan Böhm.

137 Signatury na obrazech přenesl pan Böhm 

pro nové vydání katalogu na velmi jemný

želatinový papír pomocí rydla.

Pak vyplnil prohlubně černou křídou,

aby byly tahy viditelné, na ně položil

pauzovací papír a obkreslil na něj pod

ním viditelné písmo nebo kresbu, které

pak budou přeneseny na dřevo

a vyřezány.

138. Když není signatura jasně vidět, tak

ve slunečním světle.

Hermann Riegel. ředitel brunšvické

obrazárny, píše v úvodu ke své knize:

„Nizozemská malířská škola v knížecím

brunšvickém muzeu, Berlín, 1882, na str. 3:

Při reprodukci textu se vynakládá zvláště

velká pečlivost, u mnoha těch, které jsou

zřetelné a jasně vidět, je lze přenést na

pauzovací papír velmi snadno, ale mnohé

se nacházejí na tmavých místech obrazu,

nebo jsou velmi malé a psané tenkým písmem,
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gewöhnlichen Umständen überhaupt

nicht, oder nur mangelhaft zu bemer-

ken, geschweige denn durchzuzeichnen

sind. Als Klärungsflüßigkeit, wie

zugleich als Bindemittel, damit das

anzuwendende glatte Glaspapier auf

dem glatten Firniß des Bildes nicht hin

und her glitsche, habe ich Copaiva Balsam

dem auch etwas Terpentin beigemischt

werden kann, genommen. Dieser ist auf die

betreffende Stelle getragen worden, wodurch

diese eben klar wurde, dann ist die Be-

zeichnung nöthigenfalls mit der Lupe un-

tersucht, hierauf das Glaspapier aufge-

legt, und die Bezeichnung mit chinesi-

scher Tusche im guten Lichte, erforderlichen

Falles selbst im Sonnenlichte, durchgepaust

worden. Auf diese Weise war es mög-

lich, eine völlig diplomatische Genauig-

keit zu erzielen, ohne daß das Bild

irgendwie einer Gefahr ausgesetzt wur-

de. Aber auch so war diese Durchpau-

sung bisweilen noch sehr schwierig,

und ich muß mit besonderer An-

erkennung hier der Mitwirkung

des Herrn Museum-Inspectors, J. E. Wesse-

ly, gedenken, dessen scharfes Auge und

sichere Hand selbst in sehr bedenklichen

Fällen einen glücklichen Erfolg erzielten.«

Aehnlichkeiten und Vergleiche.
Gemälde Galerie Dresden.
39. Nr. 655  Sct. Sebastian von Luca Giordano

erinnert in der Stellung und Farbe an

unseren Sebastian im Depot.

40 Nr. 669.  Bart Conca. Der unsere im Depôt.

 sieht diesem ahnlich.

46 [Nr.] 1198  Ravesteyn, ganz anders, pasto-

takže jsou za obvyklých podmínek téměř

nerozeznatelné, nebo jen částečně, natož 

aby se daly obkreslit. Jako rozjasňovací

tekutina a zároveň i pojivo, aby použitý

hladký skelný papír na hladké fermeži

neklouzal sem a tam, jsem použil kopaivový

balzám s příměsí trochy terpentýnu. Ten byl

nanesen na patřičné místo, čímž

bylo zjasněno, pak se nápis, je-li potřeba,

prohlédne přes lupu, položí se na něj

skelný papír a nápis se při dobrém

osvětlení, pokud je to nutné, na slunečním

světle, obkreslí na pauzovací papír

čínskou tuší. Tímto způsobem se dalo

docílit zcela diplomatické přesnosti,

aniž by obraz byl vystaven jakémukoli nebezpečí.

Ale i tak bylo toto překreslování často

stále velice obtížné a musím na tomto

místě se zvláštním uznáním vzpomenout

na spolupráci pana muzejního inspektora

J. E. Wesselyho, jehož bystrý zrak a jistá

ruka zaručovaly i ve velmi nejistých

případech naprostý úspěch.“

Podobnosti a srovnání.
Obrazárna Drážďany.
39. Č. 655 Sv. Šebestián od Luky Giordana

připomíná postojem a barvami našeho

Šebestiána v depozitáři.

40 Č. 669. Bart Conca. Náš v depozitáři

se mu podobá.

46 [Č.] 1198 Ravesteyn, úplně jiný, malovaný
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ser gemalt, als der unsere.

48 1599. Hondecoeter hat in der Behand-

lung viele Aehnlichkeit mit unserem,

von er Gräfin Wallis erkauften Hahnen-

Kampf (Siehe Berliner Galerie Nr. [keine Nummer angegeben] von

Snyders :| ebenso.

56 Nr. 1896. Erasmus von Rotterdamm, hier benannt

»Copie nach Holbein« (Alt. Inv. 1722) |: un-

ter Glas :| h. 0,17 1/2. br. 0,14. dasselbe, aber

viel besser, in unserer Galerie (Legat des

Dr. Kanka).

57 1597. Hondecoeter, sehr viel Ähnlichkeit in

der Mache mit unserem Hanenkampf-

auch ebenso klar und schön in der Farbe.

58 1801. Pieter Leermans. »Alte Einsieder«)

Ähnlichkeit mit dem Bilde des Clemens Rat.

von Aull.

57 Nr. 1105

[Nr.] 1102  David Ryckaert, die unseren sind mir

[Nr.] 1101  lieber

60 Unser Mieris kann doch richtig so benannt sein.

Unsere Hermann Saftleven, würden hier mit

zu den besten gehören.

65 1207. Poelenburg, die unseren können ächt sein.

Übrigens hat Jan van Haeusbergen, Nachahmer

des Poelenburg, eine Ähnlichkeit mit diesem

Nr. 1422. Antoni Waterloo, Unsere bisher

so getaufte, übrigens mit [. . .] be-

zeichnete Landschaft hat mit diesem

nicht die entfernteste Ähnlichkeit in der

Mache. Felsen, Bäume etwas flau, un-

bestimmte Conturen.

pastózněji než ten náš.

48 1599. Hondecoeter má, co se týče 

pojednání, mnoho podobností 

s naším Kohoutím zápasem 

zakoupeným od hraběnky Wallis 

|: viz berlínská obrazárna č. [číslo neuvedeno] 

od Snyderse : | podobně.

56 Č. 1896. Erasmus Rotterdamský, zde pojmenován

„Kopie podle Holbeina“ (st. inv. 1722) |: pod

sklem :| v. 0,17 1/2. šíř. 0,14. ten samý, ale

mnohem lepší v naší obrazárně (Odkaz 

Dr. Kaňky).

57 1597. Hondecoeter, velmi mnoho podobností

v provedení s naším Kohoutím zápasem

také podobně jasný a krásné barvy.

58 1801. Pieter Leermans. „Starý poustevník“)

Podobnost s obrazem rady Clemense von Aull.

57 Č. 1105

[Č.] 1102  David Ryckaert, naše se mi líbí víc

[Č.] 1101

60 Náš Mieris je možná přece jen pojmenovaný správně.

Náš Hermann Saftleven by zde patřil

k těm nejlepším.

65 1207. Poelenburg, naše by mohly být pravé.

Ostatně je Jan van Haeusbergen, napodobitel

Poelenburga, podobný tomuto

č. 1422. Antoni Waterloo, naše doposud 

takto pokřtěná, ostatně s [. . .] popsaná 

krajina s ním nemá, co se týče provedení, 

ani vzdáleně nic společného.

Skály, stromy poněkud nevýrazné,

nejasné obrysy.
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67 1828 Landschaft, Jan van Huysum, hat

auch den bräunlichen Ton, von unser

Landschaft Nr. die demselben Meister

zugeschrieben wird.

Jacob van Ruisael.

68 Wenn der unsere echt, was nicht unmög-

lich, so ist es eben ein schlechterer.

 Übrigens ist der unsere eben-

so bezeichnet, wie zB. Nr.

1547 und 1557 (Nr. 1555 ähn-

lich behandelt wie unser

Prager Bild Nr. [keine Nummer angegeben]

Nr. 1559 u. 1546 sich [sind] mit S und ohne R be-

zeichnet Ruisdael.

69 Nr. 1397 & 1398 von Jan Asselyn, derber

als der bei uns so genannte, auch grö-

ßer in der Behandlung.

Thomas Wyck bezeichnete Landschaft der

Gräfin Wallis kann, wie ich gleich ver-

muthet habe, ein Thomas Wyck sein.

Jan Asselyn, Thomas Wyck und Pieter

van Laar, haben etwas entfernte

Ähnlichkeit unter einander in

der Wahl der Gegenstände.

71 Jan van Goyen Nr. 1223. 1224. 1225 erin-

nern sehr an die 2. Bilder des Dr. Hugo

Toman.

auch Nr. 1392 von Salomon Ruisdael

bez. links SM 1633

77 Nr. 232 Paolo Morando. gen. Cavazzola

geb. 1436 + 1522 erinnert in der That

an unser Nr. 1973 / 107 |: Legat des Kanka :|

das aber am Buche bezeichnet ist.

Auch Nr. 397 »Unbekannt« erinnert et-

67 1828 Krajina, Jan van Huysum, má

rovněž hnědavý odstín jako naše 

krajina č., která je připisována

témuž mistrovi.

Jacob van Ruisael.

68 Pokud [je] náš pravý, což není nemožné,

tak je horší. 

Ostatně je ten náš popsán 

podobně jako např. č. 1547 

a 1557 (č. 1555 pojednán 

podobně jako

náš pražský obraz č. [číslo neuvedeno]

Č. 1559 a 1546 jsou označeny S

a bez R Ruisdael 

69 Č. 1397 & 1398 od Jana Asselyna, hrubší

než obraz takto pojmenovaný u nás,

i větší pojednání.

Thomas Wyck označená krajina od 

hraběnky Wallis může, jak jsem okamžitě 

předpokládal, být Thomas Wyck.

Jan Asselyn, Thomas Wyck a Pieter

van Laar, si jsou navzájem vzdáleně 

podobné, co se týče výběru předmětů.

71 Jan van Goyen č. 1223. 1224. 1225 

velmi připomíná 2 obrazy od Dr. Huga

Tomana.

Také č. 1392 od Salomona Ruisdaela

sign. vlevo SM 1633 

77 Č. 232 Paolo Morando. zv. Cavazzola

nar. 1436 + 1522 vskutku připomíná

naše č. 1973 / 107 |: odkaz Kaňky :|

který je ale popsán v knize.

Také č. 397 „Neznámý“ poněkud
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was an unser Bild, besonders in der

Behandlung der Hände

87. Nr. 325, Caliari, Anbetung

bräunliche senkrechte Streifen wie von ei-

ner herabgeflossenen Flüssigkeit, ähnlich

aber viel stärker als bei Brobst.

89. Nr. 1. Byzatinisch. Nr. 5. von Giunta

Pisano sind die einzigen, welche ei-

nen etwas erhöhten Rand haben, wie

unsere 2. byzantinischen, die 2. Süd-

böhmischen & die Vera icon, in der Prager

Domkirche.

17 Nr. 1922 von L. Cranach,

Ein Mann, links mit Steinen, ähnlicher Typus

wie bei unserer Nr. [keine Nummer angegeben] (Unbek.) »Verspottung

Christi durch die Schergen«.

Nr. 643. Luca Giordano (fa presto). Lucretia und

Tarquinius. ( Jetzt im 2. Stocke). unser Bild gefällt

mir besser.

Nr. 1129. Vroom (Matheus) (?) 1620. In den Antwerpner

Gildebüchern aufgeführt Bez. MV in

das nebenstehende Mono- et Fecit

gramm ist auch auf Vin- 1632

cenz Malo gedeutet worden (Siehe uns. Nr. 214).

Nr. 1637 von Esais van der Velde, Gefecht bei einer

Windmühle, erinnert viel in der Behand-

lung und in der Darstellungsweise

an den angeblichen Robert van Hock

der Gräfin Waldis.

Ähnlichkeiten und Vergleiche. Berlin.
126. Nr. 247. A Madonna del Duca die Teranuova von

Raffaelo Santi

Firnißränder, wie bei Brobst.

připomíná náš obraz, zejména co

se týče pojednání rukou

87. Č. 325, Caliari, Klanění

hnědavé kolmé pruhy jako od

stékající tekutiny, podobné, ale

mnohem nápadnější, jako u Brobsta.

89. Č. 1. byzantský. č. 5. od Giunty

Pisana jsou jediné, které mají poněkud

vyvýšený okraj, jako naše 2 byzantské,

2 jihočeské & veraikon v pražské

katedrále.

17 Č. 1922 od L. Cranacha,

Muž, vlevo s kameny, podobný typ

jako u našeho č. [číslo neuvedeno] (Neznám.) „Biřici 

se vysmívají Kristovi.“

Č. 643. Luca Giordano (fa presto). Lukrécie a

Tarquinius. (Nyní ve 2. patře). Náš obraz se mi

líbí víc.

Č. 1129. Vroom (Matheus) (?) 1620. V antverpských

cechovních knihách uvedený pop. MV in

vedle se nacházející monogram et Fecit

bývá připisován také 1632

Vincenzi Malovi (viz naš. č. 214).

Č. 1637 od Esaise van der Velde, Bitka u větrného

mlýna, zpracováním a pojednáním

velice připomíná údajného Roberta 

van Hocka hraběnky Waldis.

Podobnosti a srovnání. Berlín.
126. Č. 247. A Madonna del Duca die Teranuova od

Raffaela Santiho

Fermežové okraje, jako u Brobsta.
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128 Nr. 27 Andrea Mantegna. Maria mit

dem Kinde. Etwas erhöhter breiter

Rand, der ganz bemalt ist; durch Gold-

leisten vom Bilde getrennt.

131. Nr. 1079. Taddeo Gaddi |: Florenz um 1300 –

1366 :|, erhöhter, ebenfalls bemalter Rand,

vom Mittelbild durch goth. Spitzbogen

getrennt.

Dann von demselben Meister nach Giotto.

133 Nr. 563 A

[Nr. 563 B von Bernard Strigel von

Memmingen, sowie alle anderen,

diesem Meister zugeschriebenen

Werke, haben keine Ähnlichkeit mit

unserer Nr. [keine Nummer angegeben] das von Prof. Jacob

Burghardt mit der größten Bestimmt-

heit dem B. Strigel zugeschrieben

wurde.

141 Nr. 651. Frans Francken d. J. Versuchung

des Antonius

hat erhöhten, breiten, u. bemalten

Rand.

146. Nr. 1207. 1208 dann 9 u. 10. Nürnberger

Meister um 1400, haben etwas sehr

entfernte Ähnlichkeit in Bezug auf

Faltenwurf (Weichheit) mit unse-

ren böhmisch. Bildern.

147. Amberger Bildniß Carl V.

der unsere kann echt sein.

Unser Nr. 131 (1907) ist kein »Schongauer«

[Unser Nr. ] 124 (1141) [ist kein] »Altdorfer«

148 Nr. 533 Dierick Bouts. Loewen +1475 (»unter dem

Einfluß Rouger’s van der Weyden gebildet) erinnert

viel an unsere Kreuzabnahme Nr. 102 (1966).

die von mir als »In der Art des Roger van der

Weyden« benannt wurde.

128 Č. 27 Andrea Mantegna. Marie s dítětem.

Poněkud vyvýšený široký okraj, celý

pomalovaný; oddělený od obrazu

pozlacenými lištami.

131. Č. 1079. Taddeo Gaddi |: Florencie 1300 –

1366 :|, vyvýšený, rovněž pomalovaný 

okraj oddělený od středového obrazu

gotickými oblouky.

Pak od stejného mistra podle Giotta.

133 Č. 563 A

[Č. 563 B od Bernarda Strigela von

Memmingen, stejně jako i ostatní

díla připisovaná tomuto mistrovi,

se nijak nepodobají našemu 

č. [číslo neuvedeno], které prof. Jacob

Burghardt s naprostou jistotou

připisoval B. Strigelovi.

141 Č. 651. Frans Francken ml. Pokušení

sv. Antonína

má vyvýšený, široký a pomalovaný

okraj.

146. Č. 1207. 1208 pak 9 a 10. Norimberský

mistr asi 1400, velmi vzdáleně se 

podobají, co se týče skladu záhybů 

(měkkost), našim českým obrazům.

147. Amberger Portrét Carla V.

náš je možná pravý.

Náš č. 131 (1907) není žádný „Schongauer“

[Náš č. ] 124 (1141) [není žádný] „Altdorfer“

148 Č. 533 Dierick Bouts. Loewen +1475 („vzdělával se

pod vlivem Rougera van der Weydena) velice

připomíná naše Snímání z kříže č. 102 (1966),

které jsem označil jako „v duchu Rogera van

der Weydena“.
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148 Nr. 1193 Westphälischer Meister um 1500–1525

erinnert viel an unsere Nr. [keine Nummer angegeben] Verkündi-

gung der Geburt Christi.

150 Nr. 878 Frans Snyders. Hahnenkopf, Genau

wie unsere neuerkauften »Kaempfenden

Hähne« nur mit dem Unterschiede,

daß dem Berliner Bilde die sich umse-

hende Henne fehlt, und das Bild et-

was knapper beschnitten ist. Dieses

ist auf Holz gemalt, und bezeichnet

Snyders Fec.

152 Nr. 781. Peeter Snayers Waldweg, erinnert

an unser Nr. [keine Nummer angegeben] (Legat des Dr. Kanka) gro-

ße Baumgruppe.

175 Unser Philemon u. Baucis könnte vielleicht

doch von Eckhout sein ?? hat etwas

Ähnliches in der Behandlung mit Nr.

820 und 829.

Unser D. Seghers unzweifelhaft.

II.  National-Museum in München.
17. Bildniss Herzog Wilhelm IV. von

Bayern als Stifter eines ehemaligen

Altars in der Spitalskirche zu Lands-

hut (1532–). Hat Ähnlichkeit mit

dem vornehmen Herrn in der

Fensternische unseres Bildes von

Hans Brobst von Fraesing.

Damit stimmt auch überein in d. alt. Pinakot.

66 Nr. 728 Bildnis des Herzog Wilhe[l]m IV. von

20 Bayern von Hans Burgkmair, copirt

auf pag. 66 des II. Notizbuches)

Nr. 1537. Frans van Mieris, Trompeter,

 erinnert stark an diesen »Wil-

 lem van Mieris«.

148 Č. 1193 Vestfálský mistr asi 1500–1525

velice připomíná naše č. [číslo neuvedeno] Zvěstování

narození Páně.

150 Č. 878 Frans Snyders. Hlava kohouta, stejně

jako naši nově zakoupení „Bojující

kohouti“, jen s tím rozdílem, že

na berlínském obraze chybí rozhlížející

se slepice a obraz je trochu více 

oříznutý. Je malovaný na dřevě a

podepsaný Snyders Fec.

152 Nr. 781. Peeter Snayers Waldweg, připomíná

naše č. [číslo neuvedeno] (odkaz Dr. Kaňky) 

velkou skupinu stromů.

175 Náš Filemon a Baucis by možná přece jen

mohl být od Eckhouta?? trochu se 

svým pojednáním podobá č.

820 a 829.

Náš D. Seghers nepochybně.

II.  Národní muzeum v Mnichově.
17. Portrét vévody Viléma IV. Bavorského

coby dárce dřívějšího oltáře

ve špitálním kostele v Landshutu

(1532– ). Podobá se vznešenému

pánovi v okenním výklenku

na našem obrazu od

Hanse Brobsta von Fraesing.

Zcela se shoduje i s tím ve St. pinakot.

66 Č. 728 Portrét vévody Viléma IV. Bavorského

20 od Hanse Burgkmaira, okopírován

na str. 66 II. zápisníku)

Č. 1537. Frans van Mieris, Trubač,

 velmi připomíná jeho „Wil-

 lema van Mierise“.
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37 Nr. 363. von Ribera hat etwas Ähnlich-

keit mit unserem Sebastian (Nr.

[keine Nummer angegeben] im Depôt) in der Behandlung,

aber nur dieser, übrigens authen-

tisch u. bezeichnet.

39 Nr. 645. Niederländisch um 1500.

Abspiegelung im Harnisch des Hlg. Georg

sowie bei unserem Gertjen van Sint-

Jans, auch ebenso fleißig ausgeführt,

überhaupt etwas Ähnlichkeit.

40 Nr. 783. D. Teniers d. J. (g. 1610 +1690) Origi-

nal unseres Bildes Nr. [keine Nummer angegeben] das Copie

nach Teniers d. A. bisher genannt wur-

de. Links Waffen, 2 Pauken, grüner

Sattel, Fahne, Pistolenhalfter und

Rüstung auf einer Stange.

Rechts 4. spielende Soldaten, im Hin-

tergrunde der Wachtstube 7 Soldaten,

davon 4. beim Kamin, der eine

im Begriffe zur Thüre hinaus zuge-

hen.

46. Auf dem großen Bilde, Nr. 205 von F. Sny-

ders haben 1. Hahn u. 1. Henne viel

Ähnlichkeit mit unseren »Kämpfenden

Hähnen«

Nr. 1424. und 77. von Neuvchatel:

Prof. Woltmann behauptete, unser Nr. [keine Nummer angegeben]

bisher jedenfalls unrichtig dem Georg

Strauch zugeschriebene Bildniß wäre

61. richtiger dem Neuchatel zuzuschreiben[.]

Ich finde aber gar keine Ähnlichkeit

in der Behandlung.

47 Nr. 1414. Van Dyck, Lebensgroßes Bildniß

einer Dame im weiß. Atlaskleide, ganze Fi-

gur, ist das Original von uns. Nr. [keine Nummer angegeben] in der

Sammlung Hoser, das als Werk des Caspar

Netscher im Catalog genannt wurde.

|: cop. auf pag. 47. des II. Notizbuches :|

37 Č. 363. od Ribery se poněkud podobá

pojednáním našemu Šebestiánovi (Č. [číslo neuvedeno] v depozi-

táři)

ale jen tento, jinak autentický 

a podepsaný.

39 Č. 645. Nizozemský asi 1500.

Zrcadlí se ve zbroji sv. Jiří

i u našeho Gertjena van Sint-Janse,

také podobně pečlivě provedený,

celkem jistá podobnost.

40 Č. 783. D. Teniers ml. (n. 1610 + 1690) 

Originál našeho obrazu č. [číslo neuvedeno],

který byl dosud nazýván Kopie podle

Tenierse st. Vlevo zbraně, 2 tympány,

zelené sedlo, praporec, pouzdro na

pistoli a brnění na tyči.

Vlevo 4 hrající vojáci, v pozadí

strážnice 7 vojáků, z toho 4 u krbu,

jeden z nich se právě chystá vyjít

ze dveří.

46. Na velkém obrazu, č. 205 od F. Sny-

derse jsou 1 kohout a 1 slepice velmi

podobní našim „Bojujícím kohoutům“.

Č. 1424. a 77. od Neuvchatela:

Prof. Woltmann tvrdil, že naše č. [číslo neuvedeno]

podobizna dosud nesprávně připisovaná 

Georgu Strauchovi by se správněji měla

61. připisovat Neuchatelovi [.]

Já ale, co se týče pojednání, nenacházím

vůbec žádné podobnosti.

47 Č. 1414. Van Dyck, Podobizna v životní velikosti,

dáma v bílých atlasových šatech, celá postava,

je originál našeho č. [číslo neuvedeno] v Hoserově

sbírce, které je v katalogu uvedeno jako dílo 

Caspara Netschela.

|: kop. na str. 47. II. zápisníku :|
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56. Nr. 705. (von Bart. de Bruyn (Blühte 1524 –

1557 erinnert ein wenig an unser Nr. [keine Nummer angegeben]

in der Art des Rogers van der Weyden« eben-

so 91. 84 u. 86. mehr noch Nr. 85 aber doch nicht

so wie Dierick Bouts.

58. 602 Kölnische Schule. hat etwas Ähnlich-

603 keit in der Weichheit der Falten mit

604 unserem böhm. Meister, die Figuren

sind hier aber sehr lang.

auch Nr. 599 Derselben Schule

und [Nr.] 605 Schule des Stephan Lochner

65 Unser Nr. [keine Nummer angegeben] hat nicht die entfernteste

Ähnlichkeit mit unsrem sogenannten

»Altdorfer«

67 Unser Nr. [keine Nummer angegeben] van Eyck’s Schule, Tod der

Maria hat mehr Ähnlichkeit mit Nr.

655 »die 7 Freuden der Maria« von

Jan van Memlingh (g. 1425–? +?)

680 Hans van Melem um 1330.

nicht so schön wie der unsere.

61. 182 und 184. Ravesteyn. Der unsere

noch fleißiger durchgeführt, hat

mit diesem keine Ähnlichkeit.

Signaturen habe ich außer den schon

mitgetheilten, copirt:

17 6. v. Lucas Cranach d. A.

18 1 [v. Lucas Cranach] d. J.

41. 1 [v.] Jasepe de Ribera in Dresden

dann:

II 56. 1. Monogramm auf einem Bilde

der Flandrischen Schule, aus d. XVI.

Jahrhunderte in der alten Pinako-

thek zu München.

56. Č. 705. (od Bart. de Bruyna (nejvíce činný 1524 –

1557 trochu připomíná naše č. [číslo neuvedeno]

v duchu Rogers van der Weydena“ podobně

91. 84 a 86. ještě víc č. 85 ale přece ne tolik

jako Dierick Bouts.

58. 602 Kolínská škola. trochu se podobá

603 měkkostí záhybů našemu

604 českému mistrovi, postavy

jsou tu ale velmi dlouhé.

také č. 599 stejné školy

a [č.] 605 školy Stephana Lochnera

65 Naše č. [číslo neuvedeno] nemá sebemenší

podobnost s naším takzvaným

„Altdorfer“

67 Naše č. [číslo neuvedeno] van Eyckova škola, Mariina

smrt má více podobností s č.

655 „7 radostí Mariiných“ od

Jana van Memlingha (n. 1425 – ? + ?)

680 Hans van Melem kolem 1330.

ne tak pěkný jako ten náš.

61. 182 a 184. Ravesteyn. Ten náš

ještě pečlivěji proveden, tomuto

se nepodobá vůbec.

Signatury jsem kromě té už uvedené

okopíroval:

17 6. Lucase Cranacha st.

18 1 [Lucase Cranacha] ml.

41. 1 Jasepeho de Ribera v Drážďanech

pak:

II 56. 1. Monogram na jednom obrazu

flanderské školy, ze XVI. století

ve Staré pinakotéce

v Mnichově.
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Einrichtung der Kupferstich Sam- 
mlungen.

 Dresden

Die Räume der Kupferstichsammlung

bestehen aus einem großen Saal mit

großem Seitenlicht, u. einem kleineren

103 Saal mit Oberlicht. In dem ersteren

104 werden die Kupferstiche, Photografien,

105 u. sw. in 150 Schränken, die längs

106 der Wände und um die Mauerpfeiler

herum aufgestellt sind,

aufbewahrt, und in

dem kleineren Saal, die

Handzeichnungen. An

dem oberen Theile der

Kästen sind Rahmen

eingeschraubt, in wel-

chen Stiche und Hand-

zeichnungen aus allen

Epochen ausgestellt sind,

etwa 6–20 Blätter

in einem Rahmen. Die

ausgestellten Blätter werden nicht ge-

wechselt. 

Zařízení sbírek mědirytů. 
 Drážďany
Prostory sbírky mědirytů

sestávají z velkého sálu s velkým

bočním zdrojem světla a z jednoho menšího

103 sálu se stropním světlíkem. V prvním jsou

104 ve 150 vitrínách, které jsou rozestaveny

105 podél stěn a kolem pilířů uchovávány

106 mědiryty, fotografie apod.,

a v menším sále kresby.

Na horní části vitrín

jsou přišroubovány

rámy, v nichž jsou vystaveny

rytiny a kresby 

ze všech období, zhruba

6–20 listů v jednom 

rámu. Vystavené listy

se nevyměňují.
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Sie sind an den oberen oder auch an allen

4. Ecken mit feinem Papier auf dem

Untersatzbogen aufgeklebt, darunter

eine Tafel mit Beschreibungen mit Mes-

singrahmen, ebenfalls angeschraubt, –

die großen Stempel sind auf der vor-

deren Seite, selbst auch auf den kleinen

Miello [Niello] Abdrücken. Bei den Fenstern

stehen 5 Tische, die von den Besu-

chern benutzt werden, welche Porte-

feuills sich herausgeben laßen.

Zu diesem Zwecke steht auf jedem

Tisch ein mit grünem Tuch bespann-

ter Pult.

I. Beim ersten Fenster ist der Schreibtisch

des Beamten so gestellt, daß die-

ser den Saal gut überblicken kann;

106 1. Diener gibt die Mappen heraus.

Rembrandts Werke in 2, Holla[r] in

3 bändern.

Die neu herausgegebenen Photogra-

fien der Pitenburger Eremitage

in 5. Portefeuills.

Jsou v horních rozích nebo všemi

4 rohy nalepeny na jemný papír

na podkladovém archu, pod tím je

štítek s popisem v mosazném

rámečku, rovněž přišroubovaném –

velká razítka jsou na předních stranách,

i na malém Miellovi [Niellovi] otisk.

U oken stojí 5 stolů, které využívají

návštěvníci, kteří si nechávají

vydávat portfolia. K tomuto účelu

stojí na každém stole pultík

potažený zelenou látkou.

I. U prvního okna stojí psací stůl

úředníka, umístěný tak, aby od něj

byl dobrý přehled po celém sále;

106 1. zřízenec vydává složky.

Rembrandtova díla ve 2, Holla[r]ova

ve 3 svazcích.

Nově vydané fotografie

z Pitenburské Eremitáže

v 5. portfoliích.
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In dem Durchgang zwischen den beiden Sälen,

aus welchen man auch noch links und rechts

in die Bureaux oder Bibliothek gelangen 

kann, befinden sich 4 Bücherkästen mit 

Glasthüren.

Einrichtung der Kupferstich Sammlun- 
gen Berlin
Die Sammlung ist untergebracht in drei

sehr großen Sälen, in dem ersten sind

Kupferstiche, in dem zweiten Handzeich-

nungen ausgestellt. Der dritte, in

welchem sich auch eine große Handbi-

bliothek befindet, ist für das große

Publikum nicht zugänglich. Ansto-

ßend an diesen Raum ist das gro-

ße Zimmer des Direktors Lippmann,

in welchem sich eine ganze Biblio-

thek der kostbarsten illustrierten Wer-

ke befindet.

Im ersten Saal, zu welchem man

von der Hauptstiege des neuen

Museums aus durch ein geräumi-

ges Vorzimmer gelangt, befinden

sich die Tische für die Besucher, u.

im Hintergrunde des Saales auf

einem Podium der Schreibtisch

des dienstthuenden Beamten

umgeben auf 3. Seiten von Tischen

und niedrigen Schränken, auf

welchen ringsumher Bücher in

Pappschachteln stehen, welche ver-

muthlich den Zettelkatalog ent-

halten.

Personale.

1. Director |: Dr. Fritz Lippmann :|

2. Directorial-Assistenten: |: Dr. J. Janitsch u.

Dr. v. Seidlitz.

1. ein techn. Hilfsarbeiter: Restaurator Haubenreiser

V průchodu mezi oběma sály, z nichž

lze dojít také vlevo do kanceláří nebo

vpravo do knihovny, se nacházejí 4

zasklené knihovny.

Zařízení sbírek mědirytů 
 Berlín
Sbírka je umístěna ve třech

velmi prostorných sálech, v prvním

jsou vystaveny mědiryty, ve druhém

kresby. Třetí, v němž se nachází

také velká příruční knihovna, není

veřejnosti přístupný. Hned vedle

této místnosti je velká kancelář

ředitele Lippmanna, v níž se nachází

celá knihovna velmi vzácných

ilustrovaných prací.

V prvním sále, do něhož se dá dojít

z hlavního schodiště nového

muzea skrze prostorný předpokoj,

se nacházejí stoly pro návštěvníky

a v zadní části sálu je na pódiu

psací stůl službu konajícího

zřízence obklopený ze tří stran

stoly a nízkými skříňkami, na nichž

všude stojí knihy v papírových 

krabicích, které pravděpodobně

obsahují lístkový katalog.

Personál.

1. ředitel|: Dr. Fritz Lippmann :|

2. asistenti ředitele: |: Dr. J. Janitsch a

Dr. v. Seidlitz.

1. techn. pomocný zaměstnanec: Restaurátor Haubenreiser
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Sachverständigen-Commission
Dr. A. Grimm, Prof. A. v. Beckerath,

Stellvertreter:

Dr. M. Jordan, geh. Reg. Rath

Dr. E. Dobbert, Professor

2. Diener.

Neue Erwerbungen werden regelmä-

ßig durch mehrere Wochen zur Be-

sichtigung ausgestellt.

Odborná komise
Dr. A. Grimm, Prof. A. v. Beckerath,

Zástupce:

Dr. M. Jordan, tajný vládní rada

Dr. E. Dobbert, Profesor

2. zřízenci.

Nové přírůstky bývají pravidelně

několik týdnů vystavovány,

aby bylo možné si je prohlédnout.
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Bericht des Prof. Barvitius über seine Reise nach Dresden 
Berlin u. München*

Löblicher Ausschuss 

der Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde 

in Prag!

 Im Nachstehenden beehre ich mich Bericht 

zu erstatten über meine Reise, die sich im Spätsommer 

l. J. |: vom 20ten August bis 21ten September :| nach Dresden, 

Berlin und München unternommen habe um mich 

in der für unsere Galerie äußerst wichtigen Restauri- 

rungsfragezu informieren sowohl in Bezug auf die 

Persönlichkeiten, denen diese Arbeiten an den Kunstsamm-

lungen der genannten 3 Städte anvertraut werden, 

als auch in Bezug auf das von ihnen angewendete 

Verfahren, insbesondere, ob und in wie weit das 

Pettenkofer’sche Regenerations-Verfahren angewendet 

wird und welche Resultate damit erzielt wurden.

 Es ist wohl selbstverständlich, daß ich diese 

Gelegenheit benützte, um mich außerdem auch 

noch über alle die Einrichtung und Verwaltung 

der Galerie betreffenden Fragen zu unterrichten. 

Ich habe daher auch alle diesbezüglichen Notizen 

gesammelt, nach meiner Rückkehr auf einzelne 

Bogen geschrieben, welche jetzt nach dem Stoff 

geordnet und zusammengebunden ein starkes 

Heft bilden, daß ich – obwohl es nur zu meiner 

eigenen Orientirung als Nachschlagebuch mit 

Bleistift geschrieben – zur fachgeneigten Einsicht- 

nahme vorzulegen mir hiermit erlaube.

 Ich glaube mich hier beschränken zu sollen 

nur auf einen kurzen übersichtlichen Bericht 

über diejenigen Fragen, welche in erster Reihe 

die Veranlassung zu meiner Reise gaben und 

die ich daher auch in meine beiliegenden Notizen 

am ausführlichsten behandelt habe.

Die Schäden der Gemälde kann man in

zwei Klassen theilen, insofern sie

 1tens den Grund, das Material, auf dem sie 

* Archiv der Nationalgalerie in Prag, Sign. AA 1059

Zpráva profesora Barvitia z jeho cesty do Drážďan, 
Berlína a Mnichova*

Ctěnému výboru

Společnosti vlasteneckých přátel umění

v Praze!

 Níže si dovoluji podat zprávu o své cestě, kterou

jsem podnikl koncem léta [tohoto roku], od 20. srpna

do 21. září, do Drážďan, Berlína a Mnichova a na níž

jsem se informoval o otázkách nesmírně důležitých 

pro naši obrazárnu, týkajících se restaurování, 

o osobách, kterým jsou tyto práce ve sbírkách umění 

třech výše uvedených měst svěřeny, jakož i

o postupech, které využbívají, zejména zda vůbec

a do jaké míry používají Pettenkoferovu regenerační

metodu a jakých výsledků její pomocí bylo dosaženo.

 Rozumí se samo sebou, že jsem využil této

příležitosti, abych se navíc nechal poučit o všech 

otázkách týkajících se zařízení a správy obrazáren.

Z toho důvodu jsem shromáždil všechny

poznámky, jež se k tomu vztahují, a po svém návratu

je sepsal na jednotlivé listy, z nichž vznikl silný

svázaný sešit, v němž je obsah uspořádán podle

jednotlivých témat. Dovolují si ho nyní předložit –

přestože jsem ho sepsal jen pro svou vlastní

orientaci jako příručku – k odbornému náhledu.

 Bude tedy vhodné, když se zde omezím na krátkou, 

přehlednou zprávu týkající se oněch otázek, jež 

v první řadě poskytly důvod k mojí cestě a jimž 

jsem se proto ve svých předkládaných poznámkách 

věnoval nejpodrobněji.

Druh poškození obrazů můžeme rozdělit do

dvou skupin, 

 1. podle podkladu, materiálu, 

* Archiv Národní galerie v Praze, sign. AA 1059
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gemalt sind: die Holztafel, die Leinwand u.s.w.

 und

 2tens die eigentliche Malerei selbst und die da- 

rüber liegenden Verunstaltungen durch Schmutz, 

dunkeln Firniß, Übermalungen u.s.w. betreffen.

 Diesen zwei Arten der Schäden entsprechend 

pflegt denn auch die Arbeit getheilt zu werden.

 Das Zusammenziehen und Leimen der zersprun- 

genen, das Geraderichten der geworfenen und 

verbogenen Holztafeln und die Sicherung dersel- 

ben gegen die Wiederkehr dieser Übel durch 

Anbringung eines Rostes auf der Rückseite der 

Holztafel wird ausgeführt durch sehr geschickte Tischler:

an der Berliner Galerie duch den selbst- 

ständigen Tischler Th. Jost, S. W. Kochstraße 25,

an der Dresdener Galerie durch den seiner Ge- 

schicklichkeit und Gewissenhaftigkeit wegen

zum königlichen Conservator ernannten

früheren Galerie-Aufseher Carl Müller, der 

von Haus aus Tischler, schon unter dem

früheren vorzüglichen Restaurator Schirmer,

einem Schüler Palmarolis arbeitete, und der

auf das Entoiliren, das heißt; das Unterziehen

der alten mit neuer Leinwand besorgt.

Der zweite Theil der Arbeit, die Herstellung der Ma-

lerei, die Entfernung der Verunstaltungen, das Er-

setzen der fehlenden Theile ist die Arbeit des Restaurators.

 Die Mittel, welche dabei angewendet werden, 

sind im Allgemeinen so ziemlich überall dieselben. 

Die jetzigen Restauratoren, die den alten weit über-

legen sind durch die Ehrlichkeit und ihr Achtung 

vor dem Original, verheimlichen ihre von ihnen 

angewendeten Mittel nicht. Die vorzüglichsten Re- 

stauratoren unterscheiden sich von ihren Collegen 

eben nur dadurch, daß sie ihre Mittel am geeigneten 

Ort, im richtigen Maße und mit der größten 

technischen Fertigkeit besser anzuwenden wissen, als 

minder Erfahrene und minder Geübte und ge-

wissenhafter vorgehen als Jene, die durch eine 

kärgliche Entlohnung gezwungen sind, schneller wir-

na němž jsou namalované: dřevěné desky, plátno atd.

 a

 2. podle samotné malby a na ní se nacházejících

vad: špíny, ztmavlé fermeže, přemaleb atd.

 V návaznosti na tyto dva druhy poškození je pak

rozdělen i způsob práce.

 Stažení a slepení prasklých dřevěných desek,

narovnávání zkroucených a prohnutých desek

a jejich zajištění proti obnově těchto vad

upevněním kovového roštu na zadní stranu

dřevěné desky provádí velmi zruční truhláři:

v berlínské obrazárně nezávislý 

truhlář Th. Jost, J. Z., Kochstrasse 25,

v drážďanské galerii bývalý zřízenec v galerii

Carl Müller, díky své zručnosti a svědomitosti

jmenovaný královským konzervátorem, jenž

pochází z truhlářské rodiny a pracoval už pro

bývalého skvělého restaurátora Schirmera,

žáka Palmaroliho, jenž měl na starosti rentoaláž,

tj. podtažení starého plátna novým.

Druhá část práce, obnovení malby, odstranění vad

a nahrazení chybějících částí, je úkolem restaurátora.

 Prostředky, které se přitom používají, jsou obecně

všuda zhruba stejné. Současní restaurátoři, kteří

bývalé dalece převyšují svou poctivostí a úctou

k originálu, se nijak netají tím, jaké prostředky

používají. Ti nejskvělejší restaurátoři se od svých

kolegů vlastně liší jen tím, že tyto prostředky

dokáží používat na vhodném místě, ve správné míře 

a s tou největší technickou zběhlostí, a počínají si 

lépe než ti méně zkušení, méně znalí a méně pečliví, 

kteří jsou vzhledem k ubohé odměně nuceni
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kende, daß heißt schärfere Mittel anzuwenden, um 

rascher verdienen und leben zu können.

Vorzügliche Restauratoren sind: Herr Böhm, 

1ter Restaurator an der Gemälde-Galerie in 

Berlin – nebenbei bemerkt, ein geborener 

Wiener – und die beiden Restauratoren und 

Regeneratoren an der alten Pinakothek in 

München: Die Herren Alois Hauser und Ant. Frey.

Im Allgemeinen sind die alten Gemälde in 

den Gemälde-Galerien der genannten 3 Städte in 

einem weit besseren Zustand, als die Bilder aus 

diesem Jahrhundert. In Dresden habe ich mir 

noch keine Notizen über diese letzteren gemacht, 

weil mir dies noch nicht so auffiel; in Berlin

und in München aber ist dieser Unterschied auffallend.

(In unserer Galerie ist das umgekehrte 

Verhältnis; denn hier sind die alten Bil-

der meist in sehr schlechtem Zustand, während 

die Mehrzahl der neuen Bilder bei uns in 

einem ungleich besseren Zustand sich befinden, 

als jene in der National-Galerie zu Berlin 

oder in der Neuen Pinakothek zu München)

Die bei den Bildern dieses Jahrhundertes vorkommen-

den Schäden bestehen zumeist in mehr oder minder, 

oft bis 5 Millimeter breiten Rißen der Farbe, die durch 

das Zusammenziehen der den Farben beigemischten 

Retouchir Mittel und das ungleiche Trocknen der-

selben entstehen, wodurch der Malgrund ganz

bloß gelegt erscheint. – Diese breiten Riße werden 

verkittet und dann mit Farbe gedeckt. Diese sehr

 mühsame Arbeit wird an Bildern der neuen 

Pinakothek ganz vorzüglich ausgeführt von dem 

oben genannten Herrn Anton Frey, Restaurator & 

Regenerator an der alten Pinakothek. – Auch der

Galerie-Aufseher Bodenmüller von der alten Pina-

kothek hat sich an diesen Arbeiten betheiligt, indem 

er die Riße von etwa 50 Bilder, darunter die 

Bilder von Aug. Riedel, verkittete, die dann von 

H. Frey mit Farbe gedeckt werden.

Bedeutend schwieriger gestaltet sich das Restauri-

používat rychleji účinkující, tedy silnější prostředky, 

aby si snáze vydělali a mohli z toho vyžít.

Výborní restaurátoři jsou: Pan Böhm,

1. restaurátor v berlínské obrazárně –

mimochodem poznamenávám, že rodilý

Vídeňan – a oba restaurátoři a regenerátoři

v mnichovské Staré pinakotéce: pánové

Alois Hauser a Ant. Frey.

Všeobecně jsou staré obrazy v obrazárnách

tří výše uvedených měst v mnohem lepším

stavu než obrazy z tohoto století. V Dráždanech

jsem si o těchto obrazech ještě žádné poznámky

nedělal, protože mi to nepřišlo tak nápadné;

v Berlíně a v Mnichově je však tento rozdíl

do očí bijící.

(V naší galerii panují opačné poměry; zde

jsou totiž všechny staré obrazy obvykle

ve velmi špatném stavu, zatímco většina

našich nových obrazů se nachází ve stavu

nesrovnatelně lepším, jako ty v berlínské

Národní galerii nebo v mnichovské Nové

pinakotéce)

Poškození na obrazech z tohoto století většinou

sestávají z větších či menších prasklin v barvě,

často až 5 milimetrů širokých, které vznikají zmenšením

objemu retušovacích prostředků přimíchaných do barev

a jejich nerovnoměrným vysycháním, kdy se podklad

malby zcela odhalí. – Tyto široké praskliny jsou

vyplněny kytem a pokryty barvou. Tato velice náročná

práce je na obrazech v Nové pinakotéce prováděna

velmi příkladně výše zmíněným panem Antonem

Freyem, restaurátorem a regenerátorem Staré

pinakotéky. – Rovněž galerijní zřízenec Bodenmüller

ze Staré pinakotéky se na takových pracích podílel

a vyplnil kytem praskliny na asi 50 obrazech, také

obrazech od Aug. Riedela, a p. Frey je potom pokryl

barvou.

Významně obtížnější se zdá být restaurování
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ren der alten Bilder, bei denen sich oft die ver

schiedensten Schäden verbinden.

 Bezüglich des Parquettirens und des Zu-

sammenziehen der zersprungenen Holztafeln wurde 

mir von Herrn Galerie-Inspector Gustav Müller 

in Dresden, der schon erwähnte dortige Conserva

tor Herr Carl Müller auf das Wärmste empfohlen 

und versichert, daß man ihn zu diesem Zwecke 

bereitwilligst den Urlaub bewilligen werde.

Leider habe ich Herrn Carl Müller nicht persön-

lich kennen gelernt, weil er damals von Dresden 

abwesend war.

 Das Restauriren der alten Gemälde wird 

in Berlin von Herrn Böhm, an der Münchener 

alten Pinakothek von Herrn Alois Hauser besorgt. 

Beide waren so freundlich, mich in den betreffen-

den Galerien herumzuführen, um mir die von 

ihnen restaurirten Bilder zu zeigen und er- 

klärten mir, in welchem Zustande sich dieselben 

früher befunden haben. Obwohl ich diese Bilder 

früher nicht selbst gesehen habe, daher keine Ver-

gleiche anstellen konnte, so kann ich doch sagen, 

daß die beiden Herren Vorzügliches leisten. Beide 

besitzen eine außerordentliche Geschicklichkeit im

Reinigen der Bilder, im tadellosen Abnehmen 

der Übermalungen und im Ergänzen der 

fehlenden Theile. Die von diesen beiden Herren 

restaurirten Bilder erfreuen sich einer großen 

Klarheit und Frische.

 Das RegenerationsVerfahren wird 

überall angewendet. Die Herren Frey und 

Hauser in München haben den Titel: 

Regeneratar. – Als ich in den großen Arbeits- 

Saal des H. Hauser eintrat, fiel mir sogleich

der beim Regeneriren eigenthümliche Geruch

auf. In der That sah ich auch bald darauf, daß 

Herr Hauser ein Bild unter einem auf dem 

Tisch liegenden Kasten hervorholte, in welchem 

es den Alkohol Dämpfen ausgesetzt war.

 Obwohl alle hier genannten Herren mit 

starých obrazů, s nímž se často pojí nejrůznější

druhy poškození. 

 Ohledně parketování a stahování prasklých

dřevěných desek mi byl panem galerijním

inspektorem Gustavem Müllerem z Drážďan

vřele doporučen již zmíněný tamější konzervátor

pan Carl Müller a byl jsem ujištěn, že by mu

za tímto účelem byla velmi ochotně poskytnuta

dovolená.

Bohužel jsem pana Carla Müllera nemohl

poznat osobně, protože v té době právě nebyl

v Drážďanech přítomen.

 Restaurování starých obrazů má v Berlíně na starosti

pan Böhm, v mnichovské Staré pinakotéce pan

Alois Hauser. 

Oba byli tak laskaví, že mě po těchto

obrazárnách provedli, aby mi ukázali obrazy, které

restaurovali, a vysvětlili mi, v jakém stavu se předtím

nacházely. Přestože já sám jsem tyto obrazy

předtím neviděl a nemohu srovnávat, i tak 

mohu prohlásit, že oba pánové odvedli skvělou práci. 

Oba se vyznačují výjimečnou zručností při čištění 

obrazů, bezchybně odstraňují přemalby a doplňují 

chybějící části. Obrazy restaurované oběma těmito pány

vynikají nesmírnou jasností a svěžestí.

Regenerační metoda se využívá všude. Pánové

Frey a Hauser z Mnichova mají titul: 

 Regenerátar – Když jsem vstoupil do velkého sálu, kde

pracuje p. Hauser, okamžitě jsem si povšiml

zvláštního pachu vznikajícího při regenerování.

A vskutku jsem vzápětí uviděl, jak pan Hauser

vytahuje obraz zpod bedny ležící na stole,

pod níž byl vystaven lihovým výparům.

 Přestože všichni zde jmenovaní pánové by



93

Vergnügen bereit wären, nach Prag zu kommen, 

um ein Gutachten abzugeben, so glaube ich doch, 

daß man in diesem Falle auf Herrn Frey nicht

rechnen dürfte, weil er sehr kränklich ist. -

Jeder von ihnen würde auch mit dem größten 

Vergnügen entweder die ganze Arbeit oder nur 

den schwierigsten Theil derselben übernehmen, 

aber nur in ihrem eigenen Atelier zu Berlin, 

beziehungsweise München. Die Bilder müßten 

dann dehin geschickt werden, was denn doch 

sehr gewagt wäre.

 Ich glaube aber, daß die Herren sich dem- 

nach dazu entschließen würden, während eini

ger Wochen hier zu arbeiten – vorausgesetzt 

daß sie den Urlaub dazu bekämen – wenn 

eben diese Bedingung ausdrücklich gestellt 

würde, denn Herr Hauser hat in diesem 

Jahre in den Gemälde-Galerien zu Kassel & 

Budapest gearbeitet und wird seine Arbeiten 

im nächsten Frühjahr fortsetzen. Herr Hauser 

hat einen Sohn, der ihm hilft und der auch 

selbstständig arbeitet. Es schien mir, daß dem 

Herrn Hauser daran gelegen wäre, die Ar-

beiten hier zu bekommen, vielleicht eben 

mit Rücksicht auf seinen Sohn.

 Herr Böhm der 1te Restaurator an der 

königl. Gemälde-Galerie, ist ein geborener 

Wiener, der Sohn des Bildhauers und k. k. 

Hofmedailleurs Johann Daniel Böhm |: gest. 

1865 :| und ein Bruder des in London lebenden 

Bildhauers Joseph Edgar Böhm, der durch 

seine zahlreichen Portraitstatuen bekannt ist. 

Er selbst lebte auch einige Zeit vor dem Jahre 

1848 in Prag, wo er mit dem damaligen 

Galerie-Inspector Bourdek verkehrte und 

kennt auch unsere Gemälde-Galerie, die nach 

langen Jahren wieder zu sehen er sich sehr 

freuen würde. Später ging Herr Böhm nach 

London, wo er 25 Jahre thätig war, dann 

kam er nach Dresden und von da erst

s velkým potěšením přijeli do Prahy, aby zde

učinili dobrozdání, domnívám se, že v takovém

případě by se nemohlo počítat s panem Freyem,

protože je velmi churavý. – 

Každý z nich by také s nebývalou ochotou

převzal buď veškerou práci, nebo jen její

nejnáročnější část, ale pouze ve svém vlastním

ateliéru v Berlíně či Mnichově. Obrazy by tedy

bylo třeba poslat tam, což by přece jen bylo

velmi riskantní.

 Domnívám se však, že tito pánové by se

později mohli rozhodnout, že budou pár

týdnů pracovat zde – za předpokladu, že

by na to dostali dovolenou –, kdyby byla

tato podmínka výslovně uvedena, neboť

pan Hauser už v letošním roce pracoval

v obrazárnách v Kasselu a v Budapešti 

a bude v tom pokračovat i v příštím roce.

Pan Hauser má syna, který mu pomáhá 

a zároveň pracuje i samostatně. Měl jsem

pocit, že pan Hauser by měl o práci

v Praze zájem snad i s ohledem na svého syna.

 Pan Böhm, 1. restaurátor v král. obrazárně,

se narodil ve Vídni, je synem sochaře a c.k.

dvorního medailéra Johanna Daniela Böhma

|: zemř. 1865 :| a bratrem v Londýně žijícího

sochaře Josepha Edgara Böhma, který je známý

díky svým četným portrétním sochám. 

Sám pan Böhm žil po nějaký čas před rokem 1848 

v Praze, kde se stýkal s tehdejším galerijním 

inspektorem Bourdekem, a zná i naši obrazárnu, 

kterou by po tolika letech s radostí znovu 

navštívil. Pan Böhm později odešel do Londýna,

kde byl činný 25 let, pak přišel do Drážďan

a teprve odtamtud 
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vor wenigen Jahren nach Berlin als erster 

Restaurator. Trotz der langen Abwesenheit 

von seiner Heimath ist Herr in seinem 

ganzen Wesen ein erster Osterreicher geblieben.

-----

 Meine zur Durchsicht beigelegten Notizen

enthalten ausführlichere Nachrichten:

1.  über die ersten an den Dresdener Galerie 

thätig gewesenen Restauratoren, insbeson-

dere über den zu seiner Zeit berühmte-

sten Restaurator Palmaroli in Rom, 

der im Jahre 1826 nach Dresden berufen 

wurde, und daselbst 54 Gemälde bei- 

nahe ausschließlich diejenigen der italie-

nischen Meister der Blüthezeit restaurirte

|: darunter die Sixtinische Madonna von 

Rafael, die meisten Bilder von Veronese, 

Tizian u.s.w. :| theils allein, theils unter 

Mitwirkung der an der Galerie ange-

stellten Her. Schirmer |: † 1876 :| und Renner 

|: † 1869 :| die bei dieser günstigen Gelegen-

heit alle Vortheile dieser Kunst sich aneig-

neten, später mit besseren Erfolge als 

Palmaroli selbst ausübten, denn mehrere 

von Palmaroli restaurirte Gemälde 

mußten einige Jahre später nochmals 

durch die Herren Schirmer und Renner 

restaurirt werden.

Dieses Heft entfällt ferner.

2.  ein Verzeichnis aller von Palmaroli, 

dann von Schirmer und Renner re-

staurirten Gemälde mit Angaben der 

Catalogs-Nummern,

dann weitere Nachrichten:

3.  über den Zustand der Bilder in Dresden,

4.  über die jetzigen Restauratoren in 

Dresden, in Berlin und München,

5.  über den Zustand der Bilder in den 

Kunstsammlungen der genannten

před několika lety do 

Berlína jako první restaurátor. Navzdory tomu,

že tento pán už ve své vlasti dlouho nežije,

zůstal celou svou bytostí nefalšovaným

Rakušanem.

-----

 Moje poznámky, které předkládám

k přehlédnutí, obsahují podrobné zprávy:

1.  o prvních restaurátorech, kteří byli

činní v drážďanské obrazárně, zejména

o ve své době nejslavnějším restaurátorovi,

Palmarolim z Říma, jenž byl roku 1826 

povolán do Drážďan a tam restauroval

54 obrazů, téměř výlučně od italských

mistrů zlatého věku |: mezi nimi je

Sixtinská madona od Rafaela, většina

Veroneseho obrazů, Tiziana atd. :| dílem

sám, dílem ve spolupráci s pány Schirmerem,

zaměstnaným v obrazárně |: † 1876 :|

a Rennerem |: † 1869 :|, kteří si během

této skvělé příležitosti osvojili všechny

výhody tohoto umění a později jej

vykonávali s větším úspěchem než sám

Palmaroli, jelikož většina Palmarolim

restaurovaných obrazů musela být

o několik let později pány Schirmerem

a Rennerem restaurována znovu.

Tento sešit dále obsahuje.

2.  soupis všech Palmarolim a pak

Schirmerem a Rennerem restaurovaných

obrazů s údaji o katalogizačních číslech

a další údaje

3.  o stavu obrazů v Drážďanech,

4.  o současných restaurátorech v Drážďanech,

Berlíně a Mnichově,

5.  o stavu obrazů ve sbírkách umění
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6. über Ähnlichkeiten und Vergleiche man-

cher Bilder mit denen in unserer Galerie.

Ferner entfällt dieses Heft Notizen.

7. über Rahmen, deren Profile, für die 

ältesten Bilder,

8. über die Täfelchen mit dem Namen 

der Künstler, der Nummer und Ge-

genstand, über die Wahl der Schrift 

und deren Leserlichkeit, dann über 

den Platz, wo diese Täfelchen angebracht

sind,

9. über die Befestigungsart der Bilder, 

Eisenstangen, Gurten, Haken u.s.w.

10. über Einrichtung der Cabinets mit Seiten-

licht, Stellung der Scheerwände,

11. über das Licht in den Räumen mit 

Oberlicht,

12. über die Wände, deren Farbe, Tapeten,

13. über Sockel und Lambris, Barrieren,

deren Höhn und Abstand von der Wand,

14. über Heitzungen und Ventilation, An-

lage derselben,

15. über die Separat-Aufstellung der Ma-

donnen von Rafael & von Hans Holbein,

16. über Anlage & Einrichtung der Depots

17. über Möbel, Geräthschaften und Garderoben, 

Bezeichnung der Säle, Aufschriften, Verkauf 

der Publikationen und Eintrittsbedingungen,

18. über die Sicherheits-Vorkehrungen,

19. über den Stand des Personales, Gehalte und 

Wohnungen der Beamten & Diener u.s.w.

20.  schließlich über die Einrichtung der Kupfer-

stich-Sammlungen.

Prag am 31ten Dezember 1883

Hochachtungsvoll ergebenst

Victor Barvitius m. p. [manu propria]

3 Städte.

Das Original wurde mir nicht
für die Geh. Acten übergeben, sondern 
an Prof. Barvit. zurückgestellt. 
Ale

uvedených 3 měst,

6.  o podobnostech a srovnání mnoha

obrazů s obrazy v naší obrazárně,

Dále obsahuje tento sešit poznámky.

7.  o rámech, jejich profilování,

u nejstarších obrazů,

8.  o štítcích se jménem umělce, číslem

a údaji o obrazu, o výběru písma

a jeho čitelnosti, dále o místě, kde

jsou tyto štítky připevněny,

9.  o způsobu upevnění obrazů, železných

tyčích, popruzích, hácích atd.

10.  o zařízení kabinetů s bočním zdrojem světla,

o umístění příček,

11.  o světle v sálech se stropním světlíkem,

12.  o stěnách, jejich barvě, tapetách,

13. o soklech a obložení, zábranách,

jejich výšce a vzdálenosti od stěny,

14.  o vytápění a větrání a příslušných 

systémech,

15.  o zvláštní výstavě madon od Rafaela

a Hanse Holbeina,

16.  o prostorách a zařízení depozitářů,

17.  o nábytku, vybavení a šatnách,

popisech sálů, nápisech, prodeji publikací

a podmínkách vstupu,

18.  o bezpečnostních opatřeních,

19.  o stavu zaměstnanců, platech a ubytování

úředníků a zřízenců atd.,

20.   a konečně o tom, jak jsou zařízeny sbírky 

mědirytů.

Praha 31. prosince 1883

Váš v úctě oddaný

Viktor Barvitius m.p. [manu propria]

Originál mi nebyl předán pro 
taj. akta, ale uložen k vrácení 
prof. Barvit. Ale
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