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ПРИ ЛО ЗИ ИСТО РИ ЈИ БА РОК НЕ СЛИ КАР СКЕ ТЕХ НИ КЕ. 
РЕ ЗУЛ ТА ТИ РЕ СТА У РА ТОР СКИХ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА  

ОЛ ТАР СКИХ СЛИ КА ИЗ ВОЈ ВО ДИ НЕ

СА ЖЕ ТАК: Текст при па да обла сти „тех нич ке исто ри је умет но сти” у ко јој до при нос 
на ста је из кон зе ва тор ских и на уч них ис пи ти ва ња и за па жа ња, нај че шће из ве де них у 
то ку кон зер ва тор ско-ре ста у ра тор ских ра до ва за вре ме при пре ма и са мих из ло жби у 
Град ском му зе ју Су бо ти ца. Са вре ме ни при ступ „con ser va tors in ac tion” је да рад ре ста-
у ра то ра при бли жи пу бли ци. Ме то до ло ги ја пра те ћих на уч них ис пи ти ва ња уте ме ље на је 
у скла ду са прин ци пи ма кон зер ва тор ске стру ке, по ла зе ћи од не де струк тив них ими џинг 
ме то да ка ис пи ти ва њи ма по преч них пре се ка на узор ци ма и ис пи ти ва њи ма пиг ме на та. 
То ком об ра де ли те ра ту ре и про на ла же ња но вих ар хив ских из во ра, као и ана ли зом више 
од ше зде сет ре ста у ри ра них сли ка, би ло је мо гу ће до не ти вред не за кључ ке и да ти но ве 
ре зул та те у ве зи с тех ни ком сред њо е вроп ског ба рок ног шта фе лај ног сли кар ства. Иден-
ти фи ко ва ни су опус и сли кар ска тех ни ка за бо ра вље них ба рок них сли ка ра са те ри то-
ри је не ка да шње Ма ђар ске кра ље ви не: С. Штет не ра, Ф. Фал ко не ра, П. А. Сен се ра, М. 
Ха ни ша и М. Же ра ви ћа.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ба рок, сли кар ска тех ни ка, кон зер ва тор ска ис пи ти ва ња, Штет-
нер, Фал ко нер, Сен сер, Ха ниш, Же ра вић. 

Увод

Ре зул та ти ис тра жи ва ња у обла сти тех нич ке исто ри је умет но сти, ко ја су от по-
че ла по след њих де це ни ја ХХ ве ка у За пад ној Евро пи, по твр ђу ју ва жну уло гу, од го вор-
ност и ра зно вр сну де лат ност ре ста у ра то ра. Ме то до ло шки при ступ об у хва та ис тра-
жи ва ње по је ди них умет ни ка и њи хо вих ра ди о ни ца, као и исто риј ских сли кар ских 
ма те ри ја ла и умет нич ких тех ни ка. То ком ре ста у ра ци је ви ше де ла од ре ђе ног ау то ра 
мо гу ће је иден ти фи ко ва ти је дин стве ни ства ра лач ки про цес или сли кар ски ру ко пис 
ко ји пра те ра зна за па жа ња ве за на за тех но ло ги ју, за сно ва на на ре ста у ра тор ским ис пи-
ти ва њи ма. „Tec hni cal hi story of art” ства ра мост ме ђу ре ста у ра то ри ма, исто ри ча ри ма 
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умет но сти и на уч ни ци ма при род них на у ка (Kol ler 2006: 146). Циљ ис тра жи ва ња је 
до при нос по зна ва њу ба рок них мај сто ра ко ји су оста ви ли за со бом зна чај но на сле ђе 
у ка то лич ким цр ква ма Вој во ди не. 

Ис тра жи ва ње исто риј ских из во ра се осла ња пр вен стве но на стра ну ли те ра ту ру 
на не мач ком, ен гле ском, хр ват ском, сло вач ком и ма ђар ском је зи ку. Кон зер ва тор ска 
тех нич ка и на уч на ис пи ти ва ња из ве де на су то ком ре ста у ра ци ја, кроз не де струк тив-
на и де струк тив на ис пи ти ва ња ол тар них сли ка: па жљи во ви зу ел но ис пи ти ва ње, 
сним ке у ди фу зном све тлу и спе ци јал ни сним ци (по мо ћу боч ног осве тље ња, УВ лу-
ми не сцент ни, ин фра и ренд ген ски сним ци), ма кро сним ке, хе миј ске ана ли зе. Део 
узо ра ка је при пре ми ла и сни ми ла Ми ли ца Сто ја но вић, хе ми чар ка На род ног му зе ја у 
Бе о гра ду (2006–2009, 2020–2021), док 
је део са мо стал но при пре мљен у току 
док тор ских сту ди ја и на да ље на Ма-
ђар ском ли ков ном фа кул те ту (Magyar 
Képzőművésze ti Egyetem) у ла бо ра то-
ри ји Ре ста у ра тор ске ка те дре (2010–
2019). Хе миј ске ана ли зе, те сто ви за 
иден ти фи ка ци ју кал ци јум-кар бо на та, 
па ри ско пла вог, оло ва итд. и ана ли зе 
пре па ра та пиг ме на та су ухо да не мето-
де ис тра жи ва ња на том фа кул те ту, 
ко је да ју ве о ма по у зда не ре зул та те и 
без ве ли ких ин стру мен тал них ис тра-
жи ва ња (Ga lam bos 2006). Део ренд-
ген ских сни ма ка (2006–2020) ура ђен 
је у Ди јаг но стич ком цен тру у Су бо-
ти ци, а дру ги део ренд ген ских као и 
ин фра цр ве них сни ма ка из ве ден је 
апа ра ту ром Ма ђар ског ли ков ног фа-
кул те та.

Од 1995. го ди не тра ју ова ква ис-
тра жи ва ња ба рок не умет но сти ка то-
лич ких црка ва у Вој во ди ни, пра те ћи 
ре ста у ра ци је по је ди них ол тар ских 
па ла. Као ре зул тат тог ра да од 2012. 
го ди не у Град ском му зе ју Су бо ти ца 
при ре ђе не су ме ђу на род не из ло жбе 
и пу бли ко ва не мо но гра фи је о бу дим-
ском сли ка ру Се ба сти ја ну Штет не ру 
(Se ba stian Stet tner, 1699–1758) (Kor-
hecz Papp 2012), пу ту ју ћем сли ка ру 

Сл. 1. М. Ха ниш, Св. Пе тар и Па вле, 1806, 
ри мо ка то лич ка цр ква у Бач ком Мо но што ру, 

за те че но ста ње
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Ма ти ја су Ха ни шу (Mat hi as Ha nisch, око 1754. – 1806) (Kor hecz Papp 2013), беч ким ба-
рок ним ве ле мај сто ри ма (Kor hecz Papp 2015), бу дим ском сли ка ру Фран цу Фал ко не ру 
(Franz Fal co ner, 1737–1792) (Kor hecz Papp 2017), осјеч ко-пе чуј ском сли ка ру Па у лу су 
Ан то ни ју су Сен се ру (Sen ser, 1716–1758) (Re pa nić Braun, Kor hecz Papp 2020) и бу дим-
ском сли ка ру Ма ти ји Же ра ви ћу (Mat hi as Scher vitz, 1702–1771) (Kor hecz Papp 2021).

На на ве де ним из ло жба ма пу бли ка је мо гла да пра ти ре ста у ра ци ју ужи во (при-
ме њу ју ћи но ве тен ден ци је „con ser va tors in ac tion”). Циљ ова квог при сту па из ло жби 
је при бли жа ва ње му зе ја и му зеј ске де лат но сти по се ти о цу, што је у по след њој де це-
ни ји већ по ста ла прак са у За пад ној Евро пи (Lit hgow et al. 2012: 182). У то ку из ло жбе 
о Ма ти ја су Ха ни шу у Град ском му зе ју Су бо ти ца 2014. го ди не ре ста у ри ра на је ол тар-
на сли ка ве ли ких ди мен зи ја из ри мо ка то лич ке Цр кве св. Пе тра и Па вла у Бач ком 
Мо но што ру, а у не ким про це си ма су уче ство ва ли и по се ти о ци (Сл. 1–5). Кон зер ва-
ција по је ди них де ла је при ка за на и на пра те ћим па но и ма свих спо ме ну тих из ло жби 
(Koller 2016: 230). На из ло жби по све ће ној Фал ко не ру 2018. го ди не у Су бо ти ци је одр-
жан се ми нар за кон зер ва то ре, а на из ло жби о сли ка ру Сен се ру се ми нар за кон зер-
ва то ре је одр жан 2020. го ди не у Пе чу ју. Из ло жбе су пра ти ли еду ка тив ни про гра ми 
за де цу, као и кон цер ти кла сич не му зи ке.

Сл. 2. „Con ser va tors in ac tion”, феј синг сли ке Св. Пе тра и Па вла из Бач ког Мо но што ра на 
из ло жби о сли ка ру Ха ни шу у Град ском му зе ју у Су бо ти ци
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Сл. 3. Од стра њи ва ње феј син га са сли ке Св. Пе тра и Па вла  
из Бач ког Мо но што ра на из ло жби у Су бо ти ци 2014. го ди не

Сл. 4. Проб но чи шће ње на сли ци М. Ха ни ша 
Св. Пе тар и Па вле (1806)

Сл. 5. Ре ста у ри ра на сли ка ве ли ког 
фор ма та М. Ха ни ша Св. Пе тар и Па вле 

(1806, 390 × 240 cm)
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Те ри то ри јал ни и исто риј ски оквир ис тра жи ва ња

Те ри то ри ја из ме ђу Ду на ва и Ти се је при па да ла тр жи шту бу дим ских мај сто ра у 
XVI I I –XIX ве ку, жу пе и фра ње вач ки ред, ко ји је био нај ви ше при су тан, нај че шће су 
од њих на ру чи ва ли. Ква ли тет ни ка то лич ки сли ка ри су се рет ко до се ља ва ли у ове кра-
је ве у XVI II ве ку и о њи хо вој де лат но сти има ве о ма ма ло по да та ка, а још ма ње са-
чу ва них де ла. Па ул Кро но ве тер (Kro no vet ter, 1748–1787), син бу дим ско-пе штан ског 
сли ка ра Га бо ра Кро но ве те ра (пре †1774) по ре клом из ти рол ске сли кар ске по ро ди це, 
до се лио се у Сом бор око 1783. го ди не (ВА СИЋ 1984: 133). Ма ти јас Ха ниш, сли кар из Пра-
га, до се лио се из се вер них кра је ва Угар ске кра ље ви не у Бач ку око 1792. и све до своје 
смр ти је сли као ол тар не па ле за жуп не цр кве и ка пе ле Ка лоч ко-бач ке над би ску пи-
је. Ње го ве сли ке се на ла зе у цр ква ма и са мо ста ни ма у: Ба чу, Бач ком Бре гу, Бач ком 
Мо но што ру, До ро сло ву, Гај до бри, Јан ков цу (Jánoshalma), Би ки ћу (Bácsbokod), Ба ји, 
Ка ло чи и Су бо ти ци (Kor hecz Papp 2013). На кон Ха ни ше ве смр ти ње го во ме сто за-
у зи ма ју дру го ра зред ни мај сто ри у Сом бо ру. Ква ли тет на ба рок на де ла по зна тих беч-
ких ба рок них сли ка ра сти гла су у Вој во ди ну пр вен стве но за хва љу ју ћи се кун дар ној 
упо тре би: ве ле по сед ни ци из по ро ди це Мар ци ба њи (Marczibányi) и Ла зар (Lázár) ку пи-
ли су на ли ци та ци ја ма рас пу ште них са мо ста на де ла Мар ти на Ал то мон теа (Al to mon te, 
1657–1745), Па у ла Тро ге ра (Tro ger, 1698–1762) и Фе лик са Ива Лај хе ра (Le ic her, 1727–1812) 
и опре ми ли сво је цр кве у Чо ки и Еч ки. Це на беч ких мај сто ра је би ла ви ше стру ко 
ве ћа од це не бу дим ских, али то за ису сов це у Пе тро ва ра ди ну ни је био про блем. Они 
су та ко ђе 1774. го ди не од Лај хе ра на ру чи ли не ка да шњу глав ну ол тар ну па лу Св. Јур ја. 
Та сли ка је на жа лост ка сни је за ме ње на, али је у жуп ној цр кви у Пе тро ва ра ди ну сачу-
ва на ол тар на сли ка Св. Јо си па истог мај сто ра, ко ја је из вор но укра ша ва ла ба рок ну 
хо до ча снич ку цр кву у Те ки ја ма (Kor hecz Papp 2015: 103–112).

Сли кар ске ра ди о ни це ба рок ног до ба

Сли кар ска ра ди о ни ца ка ква се фор ми ра у вре ме ре не сан се на ста вља да бу де 
мо дел ор га ни за ци је и за вре ме ба ро ка, а у на шим пре де ли ма све до по чет ка XIX века. 
Она је пр вен стве но функ ци о ни са ла као еко ном ско пред у зе ће, чи ји ма те ри јал ни ка-
пи тал су чи ни ли ала ти и ма те ри ја ли, ко ји су се ге не ра циј ски на сле ђи ва ли, а ду хов ни 
ка пи тал је би ло по зна ва ње за на та. Прав ни ста тус сли кар ских ра ди о ни ца био је регу-
ли сан члан ством у есна фи ма или гра ђан ским пра вом. Ло кал ни сли ка ри су стра не 
мај сто ре при ја вљи ва ли Град ском ве ћу, ка ко би за шти ти ли сво је ин те ре се. Пр вен-
стве ни циљ је био оп ста нак ра ди о ни це, па су пре у зи ма ни раз ли чи ти сли кар ски, за-
нат ски и де ко ра тер ски по сло ви, у нај ве ћој ме ри ве за ни за цр кве не ен те ри је ре (Kol ler 
1978: 232). 

Код уну тра шњих де ко ра ци ја ка то лич ких цр ка ва нај ве ћи по ду хва ти су би ли ол-
та ри. Ол та ри су на ру чи ва ни на кон за вр шет ка гра ђе вин ских по сло ва на цр кви. Фи-
нан си рао их је ве ле по сед ник, град, са мо стан, имућ ни је по ро ди це или гра ђа ни, есна фи, 
брат ства. Уго во ри су нај че шће скла па ни са ва ја ри ма ко ји су има ли ше гр те сто ла ре 
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или са сто ла ри ма ко ји су има ли ше гр те ва ја ре. Са сли ка ри ма се скла пао по се бан уго-
вор, али има и при ме ра ка да се уго вор скла пао са мо са сли ка рем ко ји је са мо стал но 
ор га ни зо вао оста ле по сло ве, као на при мер Ма ти ја Же ра вић, за рад код фра ње ва ца 
у Фел два ру (Dunaföldvár) 1768. го ди не (Kor hecz Papp 2021: 88). На кон то га су ар хи-
тек те или сто ла ри и ва ја ри из ра ђи ва ли ски це и де таљ не пла но ве ол тар не кон струк-
ци је. Овај по сао је ра ђен пр вен стве но из ста тич ких раз ло га, због ста бил но сти кон-
струк ци ја не кад ви ших од 10 ме та ра. У то вре ме су већ по сто ја ли ка та ло зи ол тар ских 
ком по зи ци ја и ра зних ре зба ре них укра са из ко јих су на ру чи о ци мо гли би ра ти пре ма 
по сто је ћим при ме ри ма. Су бо тич ки фра њев ци су за Цр кву Све тог Ми хо ви ла глав ни 
ол тар на ру чи ли од бу дим ског скулп то ра Ан то на Хер ге ра (Hörger, 1676–1765) за 900 
фо рин ти и за 150 ме ра жи та, пре ма мо де лу ол та ра фра ње вач ке Цр кве Св. Кри жа у 
Ва цу, из ра ђе ног 1729. го ди не (Kor hecz Papp 2012: 29). Мо де ли про сеч не ви си не од 
1 м из ра ђи ва ни су као пре ци зне ко пи је, истом тех ни ком као њи хо ва ко нач на оства-
ре ња, са ма лим ол тар ним па ла ма, ки по ви ма и пра вом по зла том и мра мо ри за ци јом 
(Krapf 1998).

Из ра да др ве не кон струк ци је и ду бо ре зних укра са ол та ра мо гла је да тра је ви ше 
ме се ци, за ви сно од ве ли чи не, укра са и ше гр та ко ји су би ли ан га жо ва ни. Кон струк-
ци ја је пра вље на од је ло ви не, а укра си (кон зо ле, ли сна ор на мен ти ка, свећ ња ци, гир-
лан де) и ки по ви ре зба ре ни су нај че шће од ли пе. На кон из ра де, ол тар је са ста вљан 
ра ди те сти ра ња ста ти ке кон струк ци је. За тим би усле ди ло укра ша ва ње: бо је ње, мра мо-
ри за ци ја, по зла та, по сре бре ње, ла зу ри ра ње, итд. По је ди ни еле мен ти су са ста вља ни 
ле пље њем, др ве ним че по ви ма и ко ва ним ек се ри ма, у де ло ве оп ти мал не ве ли чи не 
(ко је су дво ји ца мо гла по ме ра ти), а за тим су но ше ни у сли кар ско-по зла тар ску ра ди-
о ни цу (Kol ler 1978: 230). Те ве о ма ве ли ке и сло же не кон струк ци је ко нач но су са ста-
вља не тек на ли цу ме ста. Ра до ви су не кад тра ја ли и ви ше го ди на, а то је за ви си ло 
пр вен стве но од ма те ри јал них мо гућ но сти по ру чи о ца. Про цес ра да се још у уго во ру 
уна пред де фи ни сао. Та ко је тро спрат ни ол тар Св. Ми хо ви ла за фра ње вач ку цр кву у 
Су бо ти ци ду бо ре зан 1736. го ди не, а за вр шен је тек на кон ве ли ке ку ге 1738. го ди не. 
Се ба сти јан Штет нер је мра мо ри сао и по зла тио тај ол тар за 1000 рајн ских фо рин ти 
и 350 ме ра жи та тек 1741. го ди не (Kor hecz Papp 2012: 57).

Бу дим ске сли кар ске ра ди о ни це де ло ва ле су у слич ним еснаф ским окол но сти ма 
као и оста ле сли кар ске ра ди о ни це у це лој За пад ној и Сред њој Евро пи. Пр вен стве но 
су се осла ња ле на по ро дич ну рад ну сна гу, али су пре ма мо гућ но сти ма при ма ни и 
ше гр ти и кал фе; су пру га бу дим ског сли ка ра Се ба сти ја на Штет не ра, удо ви ца ар хи-
тек те Обер гру бер, Те ре зи ја рођ. Сет (Seth, око 1716. – 1789), спо ми ње се у из во ри ма 
као сли кар ка (Pic trix), а на кон смр ти дру гог му жа уда ла се за сли ка ра Г. Кронoветера. 
Сли кар ски за нат су учи ли кроз ве жбе и по у ке то ком ра да, а тек би дру га или тре ћа 
ге не ра ци ја бу дим ских сли ка ра сти гла на беч ку ака де ми ју, нпр. По ли карп (1706–1739) 
и Франц Фал ко нер (1737–1792) (Kor hecz Papp 2017: 71). 

По ру чи ва ње и из ра да ол тар ских сли ка од ви ја ли су се пре ма истим оби ча ји ма као 
у Евро пи – на ру чи лац (гвар ди јан, жуп ник, пред сед ник брат ства, кти тор, итд.) пу тем 
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по зна тог по сред ни ка (по зна ти све ште ник, ар хи тек та или про вин ци јал) на ру чио је 
де ло. Као пр ви ко рак, сли кар је на ба вио по треб не гра фич ке пред ло шке. Умет ник је по 
же љи на ру чи о ца пра вио ски цу, пре ма ко јој се, на кон одо бре ња на ру чи о ца, из ра ђива-
ло го то во умет нич ко де ло (Kol ler 1978: 356). Је дан та кав „boz zet to” (проб на ски ца 
мо ти ва у бо ји) не по зна тог беч ког мај сто ра чу ва се у Збир ци Се ку лић Му зе ја гра да 
Бе о гра да. Та ко ђе, Гол го та, од не по зна тог мај сто ра у збир ци Су бо тич ке би ску пи је, 
при мер је за „mo del” – из ра ђе ну сту ди ју, ко ји се при ка зи вао на ру чи о ци ма. Сиг ни-
ра на ком по зи ци ја Рас пе ћа, рад Мар ти на Ал то мон теа у Чо ки, при мер је за „ric cor di” 
(„успо ме не” – ко пи је из ра ђе не по го то вом де лу, нај че шће у ра ди о ни ци) (Kor hecz Papp 
2015: 24). Анег до та у ве зи с глав ном ол тар ном па лом у Су бо ти ци та ко ђе по твр ђу је 
из ра ду уља не ски це, ко ја се ни је до па ла на ру чи о цу: Штет нер је пр во на сли као Све тог 
Ми хо ви ла ка ко по бе ђу је со то ну окру жен вра го ви ма, али по што гвар ди јан ни је био 
за до во љан ком по зи ци јом, сли кар је на сли као дру гу ол тар ску сли ку (Kor hecz Papp 
2012: 126). На кон 3-4 не де ље, кад се сли ка осу ши ла, и ако је би ло по треб но мо гла се 
и уро ла ти, на ру чи лац је ор га ни зо вао тран спорт. Ол тар не па ле су па ко ва не у во до-
от пор не ма те ри ја ле (нпр. ко жа) или у ве ли ке сан ду ке, ко је по зна ти беч ки мај сто ри 
ни кад ни су пра ти ли до ко нач ног од ре ди шта. За тај по сао и за уград њу би ли су за ду-
же ни ше гр ти-уче ни ци (Kol ler 1978: 202–203). Тран спорт се углав ном оба вљао во де-
ним пу тем. Цео про цес на стан ка сли ке, од на руџ бе до тран спор та, де таљ но је до ку-
мен то ван у слу ча ју не ка да шње глав не ол тар ске сли ке По што ва ње Пре све тог Трој ства, 
че шког је зу ит ског сли ка ра Иг на ца Ра ба (Ra ab, 1715–1787), ко ју је на ру чио гроф Ан драш 
Ха дик за сво ју цр кву у Фу то гу (Sla vi ček 2013: 184). У про вин ци ји су умет ни ци при-
хва ти ли да ства ра ју и на ли цу ме ста – као што по ка зу је при мер сом бор ског сли ка ра 
М. Ха ни ша у Бач ком Бре гу 1796. го ди не. Ње гов бо ра вак у ме сту до ка зу ју са чу ва ни 
за пи си да је ме са ру ду го вао за стан и хра ну (Kor hecz Papp 2013: 63).

Тех ни ке и ма те ри ја ли ба рок них сли ка ра

Плат но

По че так из ра де де ла би ла је при пре ма но си ла ца. Но си лац је нај че шће руч но 
тка но ла не но плат но. Ма те ри јал ба рок них сли ка у Вој во ди ни је од обич но тка ног ла-
не ног плат на. Пре плет ни ти плат на је иден ти фи ко ван ми кро скоп ским про у ча ва њем 
сли ка П. А. Сен се ра, Ф. Фал ко не ра, С. Штет не ра, М. Ха ни ша и М. Же ра ви ћа. За плат-
но се у XVI II ве ку ко ри сти ло руч но пре де но влак но. Фи но ћа ла не ног плат на за виси-
ла је од уку са мај сто ра сли ка ра, али се по да ци ма мо же по твр ди ти тен ден ци ја да су 
мај сто ри по чет ком XVI II ве ка ко ри сти ли гру бо тка но, а ка сни је све фи ни је плат но. 
Штет нер, Сен сер и Фал ко нер ко ри сти ли су гру бо тка на плат на гу сти не 8/7–12/10 
осно ве и по тке по ква драт ном сан ти ме тру, а Же ра вић и Ха ниш су сли ка ли на фини-
јем плат ну (9/8–16/13 осно ве и по тке). Код ве ћих фор ма та но си лац се спа јао ши ве-
њем ви ше ко ма да плат на (Ni co la us 2003: 92–93). Нај че шће су спа ја ли вер ти кал ни у 
од но су на фор мат сли ке, али не ки мај сто ри су, као на при мер М. Же ра вић, че сто 
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спа ја ли плат на и хо ри зон тал ним спо јем. Не кад су ко ри шће ни и де ло ви раз ли чи тих 
тка ни на. При ли ком спа ја ња су моглe оста ти ори ги нал не иви це тка ног плат на (сли ке 
С. Штет не ра, Ф. Фал ко не ра, М. Ха ни ша) или су се мо гле спа ја ти код са мих иви ца, 
као на сли ка ма П. А. Сен се ра. Овај спе ци фич ни за да так при пре ме плат на ве ли ког фор-
ма та оба вљан је у сли кар ској ра ди о ни ци. Плат но и руч но ко ва не ек се ре мај сто ри су 
на ба вља ли од ло кал них про из во ђа ча, о че му све до че по да ци из Бу ди ма с кра ја XVI II 
ве ка. Ши ри на ко ри шће них пла та на је би ла уо би ча је но 65–80 цм. Ши ри на плат на је 
за ви си ла од ши ри не раз бо ја за тка ње. Нај ши ре про на ђе но плат но је ши ро ко 119 цм 
(Сен сер: Чу до твор но умно жа ва ње хле бо ва, 1751) (Kor hecz Papp 2020: 74). У За пад ној 
Евро пи, пр вен стве но у Хо лан ди ји, про из во ди ла су и ве о ма ску па, ши ро ка сли кар ска 
плат на од јед ног ко ма да. Не по зна ти мај стор глав не ол тар не па ле из не ка да шње до-
ми ни кан ске Цр кве Св. Ми хо ви ла у Пе шти је сли ку Св. До ми ник при ма ру жа риј од 
Бо го ро ди це на сли као око 1750. го ди не на та кав спе ци ја лан но си лац из јед ног ко ма да 
плат на, ши рок 3 ме тра (Kor hecz Papp 2022: 112). 

Сл. 6. Еду ка тив ни па но о ре ста у ра ци ји ол тар ске сли ке из ри мо ка то лич ке Цр кве Св. Кр ста 
у Оси је ку 2021. го ди не (М. Же ра вић, Стиг ма ти за ци ја Св. Фра ње, 1770)
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Плат но се мо гло при пре ми ти за сли ка ње ди рект но или на по моћ ном ра му. Свим 
мај сто ри ма сли ка ри ма је би ло за јед нич ко да су ште де ли са ма те ри ја лом, ко ји је у 
сва кој фа зи био руч не, му ко трп не из ра де. С. Штет нер и М. Ха ниш су на те за ли плат-
не ни но си лац у си ро вом ста њу, не пре па ри ран, ко ри сте ћи руч но ко ва не ек се ре и плочи-
це или др ве не ек се ре (као код Ха ни ша), на сле пе ра мо ве од је ло ви не ко је су из ра ђи ва-
ли ло кал ни сто ла ри или са ми сли ка ри. То по твр ђу ју ти пич на де фор ма ци ја но си о ца 
(тзв. гир лан де) и си ро во плат но на боч ним стра ни ца ма сле пих ра мо ва, ко је ни су по кри-
ве не сли кар ском под ло гом. Код дру ге вр сте тзв. „хо ланд ске” при пре ме је но си лац, 
плат но у си ро вом ста њу, био на те зан на рад ни рам по мо ћу уже та. На та ко на пе то 
плат но на но ше не су изо ла ци ја и под ло га. На кон су ше ња под ло ге при пре мље но плат-
но је ски да но са рад ног ра ма и на те за но на фик сни сле пи рам. Код та кве при пре ме 
под ло га се ви ди и на боч ним иви ца ма сли ке. П. А. Сен сер, Ф. Фал ко нер и М. Же ра-
вић при пре ма ли су и на пр ви и на дру ги на чин. Ако је плат но би ло оште ће но (нпр. 
про бу ше но или по ки да но), још пре при пре ме по пра вља но је или кр пље но – као код 
сли ке Јо ха на Мер ца (Mertz) Уз не се ње Ма ри ји но (Ја ша То мић, 1799), или је за кр па са 
по ле ђи не за ле пље на сме сом при пре мље ном за из ра ду под ло ге сли ке – као на сли ци 
М. Ха ни ша Св. Ана (Ба ја, 1799).

Сле пи ра мо ви су у XVI II ве ку би ли фик сни, у угло ви ма спо је ни др ве ним че по-
ви ма и ле пље њем. У За пад ној Евро пи (Хо лан ди ја, Фран цу ска) по сто је при ме ри кај ла 
ра мо ва и из XVI II ве ка, иа ко ни су би ли уо би ча је ни. Ме ђу блинд-ра мо ви ма има не-
струч но при пре мље них, али и оних ве о ма пре ци зне из ра де. Ве ро ват но је и то за ви-
си ло од зах те ва сли ка ра. Код из у зет но ве ли ких фор ма та, због лак шег тран спор та на-
пра вље ни су тзв. „klikk”-ра мо ви, ко ји су се мо гли са ви ти и фик си ра ти спе ци јал ним 
кли но ви ма (Kol ler, Vigl 2005: 82). У та квим слу ча је ви ма сли ка је на шпа но ва на на 
ли цу ме ста. М. Же ра вић је та кав рам ко ри стио код спо ред не ол тар не па ле Стиг ма-
ти за ци ја Св. Фра ње (Сом бор, 1769) (Kor hecz Papp 2021: 106). Блинд-ра мо ви су изра-
ђе ни од је ло ви не. Спе ци јал не луч не сле пе ра мо ве за спо ред ни ол тар Жа ло сне Го спе 
у Бач ком Бре гу из ра дио је 1794. сли кар Ј. Ба дер (Ba a der). Мо дер ни то ко ви кон зер ва-
ци је за ла жу се за са чу ва ње ори ги нал них сле пих ра мо ва, ако ни су у ста њу рас па да ња. 
Сле пи ра мо ви су у XVI II ве ку уни кат не, руч не из ра де и они су са став ни део умет-
нич ког де ла. Но се пу но ин фор ма ци ја о ала ти ма по мо ћу ко јих су об ли ко ва ни, о окол-
но сти ма ра ди о ни це. Мо гу се до ра ди ти у ви ду на до град ње на иви ца ма, па чак и пре-
тво ри ти у кај ла ра мо ве, да би се плат но, но си лац ре ста у ри ра не сли ке, чак и на кон 
рен твла же мо гло до вољ но на тег ну ти, као што је то из ве де но на мо ну мен тал ној сли ци 
И. Ра ба у Фу то гу 2016. го ди не.

То ни ра на под ло га

На пе то си ро во ла не но плат но је на та па но тут ка лом и об ра ђи ва но рав ним ка-
ме ном у по лу о су ше ном ста њу, на сло ње но на твр ду по вр ши ну, да би се из рав на ло и 
да би се по пу ни ла ме ста из ме ђу ни ти (Ni co la us 2003: 135–137). Тут ка ли са њем је, осим 
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на та па ња, вр ше на и изо ла ци ја плат на од уља не под ло ге (Kra ig her-Ho zo 1991: 503–
504). Ба рок но шта фе лај но сли кар ство је по зна то по јед но слој ним или ви ше слој ним 
то ни ра ним уља ним под ло га ма. Та тех ни ка је пре ко ита ли јан ских мај сто ра сти гла 
до беч ких мај сто ра, под чи јим ути ца јем се да ље ши ри ла. У XVII ве ку би ли су по пу-
лар ни сме ђи то но ви под ло ге, а у XVI II цр ве ни, као што су, на при мер, на де ли ма П. 
Тро ге ра у Чо ки. Кра јем ве ка на пр ви цр ве ни слој под ло ге на но шен је бра он ка сти слој, 
за тим си ви или жућ ка сти (Kol ler 1984: 353). Нај че шће су се ме ша ли јеф ти ни цр ве-
ни пиг мен ти (цр ве ни и жу ти окер) са ла не ним уљем, али се у по је ди ним из во ри ма 
спо ми њу и цр ве на гли на за грн ча ри ју и до да так смол ног ве зи ва. Леј хер је на ол тар-
ским па ла ма у Еч ки ко ри стио дво слој ну цр ве ну под ло гу. Иста та ква при пре ма је по-
твр ђе на и код Крем се ра Шми та (Krem ser Schmidt) на сли ци Св. Рок из 1773. го ди не 
у фра ње вач ком са мо ста ну у Су бо ти ци. Шмит је на сво јим ка сни јим де ли ма на црве-
ни слој на но сио жућ ка сто сме ђи слој. То ни ра на под ло га мо же се узе ти и као је дан 
еле мент за да то ва ња сли ке у опу су мај сто ра. 

Штет не ро ве под ло ге су из ра ђе не та ко да се на де бљем жу том пр вом сло ју на-
ла зи цр ве ни та њи слој (Kor hecz Papp 2012: 65). Сен сер је ко ри стио исти тај ме тод 
при ли ком из ра де ол тар ске па ле у Ба чу (Св. Рок, око 1750) (Re pa nić Braun, Kor hecz 
Papp 2020: 190). Ф. Фал ко нер је пре те жно ко ри стио дво слој ну жу ту под ло гу, као, на 
при мер, на сли ка ма из Ба ча и Фу то га (Стиг ма ти за ци ја Св. Фра ње, Бач, 1774; Св. Ан-
дри ја, Рас пе ће, Св. Ана и Св. Фран че ска, Фу тог, 1776), али је за ол тар ске па ле у Бу-
ди му (Св. Ка та ри на, Смрт Св. Јо си па и Св. Фра ња Кса вер ски, 1764) на де бе ли жу ти 
слој на нео та нак цр ве ни. У фра ње вач кој цр кви у Ба ји на сли ка ма Св. Ди да ка, Св. Ан-
ту на, Стиг ма ти за ци је Св. Фра ње и Св. Ива на Не по му ка, на ста лим око 1780. го ди не, 
ко ри стио је беч ку ме то ду на но ше њем жу тог сло ја пре ко цр ве ног (Kor hecz Papp 2017: 
238). М. Же ра вић је сли као ско ро ис кљу чи во на жу тој под ло зи, што је по твр ђе но ис-
пи ти ва њем сли ке Стиг ма ти за ци ја Св. Фра ње из Сом бо ра, на ста ле 1769. го ди не. Бу-
дим ски ба рок ни мај сто ри су ку по ва ли тзв. „бу дим ску зе мљу” (Of ner gelb). Овај по-
да так је са чу ван у ме сним тр го вин ским књи га ма. Она је има ла по вољ ни ју це ну од 
цр ве не ру де (Kor hecz Papp 2021: 122). М. Ха ниш је па ра лел но при пре мао сво ја плат-
на на ви ше на чи на. Сли ке Св. Јо сип, Св. Иван и Па вао из Бач ког Бре га (1796), као и 
Рас пе ће из Гај до бре (1794) и Св. Пе тар и Па вао из Бач ког Мо но што ра (1806), има ју 
дво слој ну цр ве ну под ло гу. Сли ке Бо го ро ди ца (1799), Св. Ана (1799) и Све ци за штит-
ни ци про тив ку ге (1802) из Ба је има ју ру жи ча сту под ло гу. На сли ка ма Св. Бер нард 
и бра ћа (Су бо ти ца, око 1794) и Св. Ма ри ја но (Бач, око 1801) на ру жи ча стом сло ју 
на ла зи се бе ли слој (Kor hecz Papp 2013: 134). Де бљи на под ло ге је та ко ђе ти пич на за 
мај сто ро ву сли кар ску тех ни ку и она у про се ку из но си 100–300 ми кро на. Штет нер је 
ко ри стио екс трем но де бе ле, а Же ра вић ве о ма та на не сло је ве под ло ге.

Им при ми ту ра је тан ки бо је ни слој на но шен на це лу по вр ши ну сли ке. Иг нац Раб 
је 1774. го ди не ко ри стио си ву им при ми ту ру на цр ве ној уља ној под ло зи на глав ној 
ол тар ској па ли не ка да шње ба рок не Цр кве Пре све тог Трој ства у Фу то гу (КОР ХЕЦ ПАП 
2019: 149), а Ма ти ја Же ра вић је си ву им при ми ту ру на нео на жу ту уља ну под ло гу 
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1768. го ди не на ком по зи ци ји Ма ри ји но под у ча ва ње у Цр кви Св. Ане у Фел два ру 
(Kor hecz Papp 2021: 110). Ма ул берч (Ma ul bertsch) је ко ри стио исто та ко си ву им при-
ми ту ру на сво јим „boz zet ti ma” (Kol ler 2007: 139).

То ни ра на там на под ло га зах те ва ла је са свим дру га чи ји сли кар ски при ступ од 
бе ле под ло ге ко ја је по ста ла по пу лар на од пр ве тре ћи не XIX ве ка. Бо ја под ло ге је 
ути ца ла на бо ју бо је ног сло ја и вре ме ном је са све ве ћом тран спа рен ци јом уља ног 
бо је ног сло ја до шла до још ве ћег из ра жа ја. Мај сто ри су пиг мен те на ба вља ли у апо-
те ка ма-тр го ви на ма, пр вен стве но у нео бра ђе ном ста њу. У ра ди о ни ци су пиг мен ти 
при пре ма ни да бу ду од го ва ра ју ћег ква ли те та, а за тр ве ње бо ја се ко ри стио ка мен од 
пор фи ра, ко ји је тврд и по сто јан, ди мен зи ја око 30 × 40 цм. По све ћи ва ње са мом спра-
вља њу уља них бо ја ни је слу чај ност; тр ве ње се нај че шће вр ши ло до да ва њем ла не ног 
уља. Код ул тра ма ри на је би ло по вољ ни је ко ри сти ти ора хо во уље. При пре мље ни пиг-
мен ти су чу ва ни у жи во тињ ским бе ши ка ма, да се не би ису ши ли, или у те гли ца ма 
и шкољ ка ма (Kra ig her-Ho zo 1991: 166). 

Ски ци ра ње

Мај сто ри су при ли ком ски ци ра ња ко ри сти ли све тли ју кре ду, или угљен за црта-
ње, или, ка ко то опи су је Де Ма јер не, кар мин-лак  (Kol ler 1984: 354). П. А Сен сер је 
ски ци рао бе лом кре дом (Re pa nić Braun, Kor hecz Papp 2020: 192). Ком по зи ци ја се 
мо гла на не ти и чет ком, раз ре ђе ном уља ном бо јом. У то ку мул ти спек трал них ис пи-
ти ва ња је од ана ли зи ра них мај сто ра пот цр та ва ње уо че но код М. Ха ни ша, ко ји је ко-
ри стио цр ну уља ну бо ју, ски ци рао је тан ком чет ки цом и че као да се цр теж осу ши. 
Ови по те зи су по ста ли ви дљи ви због тран спа рен ци је или ако се ски ци ра ње ни је осу-
ши ло. Цр теж је ви дљив на сли ци Св. Пе тар и Па вао (Бач ки Мо но штор, 1806). Франц 
Фал ко нер је ски ци рао сме ђом уља ном бо јом (Kor hecz Papp 2017: 114). На осно ву 
ме то де сли ка ња мо же се прет по ста ви ти да су мај сто ри пре ци зно ски ци ра ли на плат-
ну. По ста вља ње ком по зи ци је (inventiо) – ски ци ра ње де ла, у сва кој ра ди о ни ци би ло 
је ве о ма ва жан за да так, те иа ко је би ло ви ше кал фи, тај по сао је увек ра дио мај стор. 

Ме то да сли ка ња

Код пла ни ра но гра ђе не сли ке, код од ре ђе них фор ми, мај сто ри су бо је ко ри сти ли 
ло кал но. Пла ве по вр ши не су на цр ве ној под ло зи под сли ка не си вом бо јом, због ефи-
ка сни јег ко ло ри та. Ин кар нат је та ко ђе под сли кан ме ша ви ном оке ра, ци но бе ра и цр ног 
и бе лог пиг мен та или зе ле ном зе мљом. На кон то га су на но ше ни по лу то но ви ко ји су 
све тли ји за не ко ли ко ни јан си и на кра ју се на но се за вр шни све тле ћи ак цен ти. Мај-
сто ри су по сте пе но гра ди ли сво је сли ке: по чи ња ли су са из ра дом по за ди не, и то нови-
ма те ла, по том је сле ди ло сли ка ње оде ла и дра пе ри ја, па ко се, бра де и на кра ју наки-
та, где се по ја вљу ју па сто зни ак цен ти. Из град ња сло је ва те на на све тлој и за сен че ној 
стра ни јед на је од сиг ни фи кант них обе леж ја ау тор ства. Сли ка ње дра пе ри ја је из во ђе но 
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Сл. 7. Ре кон стру и са на ба рок на сли кар ска ра ди о ни ца „Rem bran dthu is-Am ster dam”; по ред 
сто ла је пор фир ни ка мен за при пре му пиг мен та

Сл. 8. Хо ланд ска при пре ма но си о ца 
у ре кон стру и са ној ба рок ној сли кар ској 
ра ди о ни ци „Rem bran dthu is-Am ster dam”
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из там ни јих то но ва пре ма све тли јим по вр ши на ма, а још пре су ше ња на но ше ни су 
за вр шни све тли ре флек си. Овај ма нир „по кри ва ју ћих мр ља – твр дог мо де ли ра ња – 
фи ног до вр ша ва ња” (inventione–disegno–coloritо) мо же се пре по зна ти и на сли ка ма 
ве ли ких беч ких мај сто ра (Kol ler 2006: 145–153). 

Ба рок но сли кар ство је у по ре ђе њу са ра ни јим тех ни ка ма ко ри сти ло ве о ма брзу 
ме то ду сли ка ња (pre stez za). Сли кар је две уна пред из ме ша не све тли је ни јан се бо је 
до гра ђи вао на са мом де лу. Код Крем се ра Шми та че сти су пен ти мен ти (по кри ва ју ће 
ко рек ту ре) ко ји по ка зу ју кре а тив ни про цес. Та кав при мер је уоч љив и на ол тар ној 
па ли Св. Ро ка у Су бо ти ци (Kor hecz Papp 2015: 67) (Сл. 7–8).

Пиг мен ти

Мај сто ри из ма ђар ских цен та ра ко ри сти ли су до ступ не пиг мен те ко ји су би ли 
у ши ро кој упо тре би у XVI II ве ку и они се мо гу иден ти фи ко ва ти на ма кро сним ци ма 
– олов но бе ла, окер жу та, окер цр ве на, при род на и пе че на ум бра, ци но бер, кра плак, 
ча ђа во цр на, зе ле на зе мља и пру ско пла ва ко ја се по ја вљу је у пр вим де це ни ја ма XVI II 
ве ка. Па ле те С. Штет не ра, Ф. Фал ко не ра, П. А Сен се ра и М. Же ра ви ћа иден ти фи ко-
ва не су то ком ре ста у ра тор ских ис тра жи ва ња. Ску пог ул тра ма ри на не ма на па ле ти, 
али га беч ки мај сто ри ко ри сте, као Крем сер Шмит, ко ји је по ред го ре спо ме ну тих 
пиг ме на та код нај ва жни јих ли ко ва ко ри стио и ску пи ул тра ма рин на по вр ши на ма 
под сли ка ним ме ша ви ном олов но бе ле и па ри ско пла ве (Kol ler, Vigl 2000: 534). Ма-
ул берч је та ко ђе ко ри стио и ску пље пиг мен те – на ње го вој па ле ти иден ти фи ко ва ни 
су олов но бе ла, жу ти и цр ве ни окер, на пуљ ско жу та, ум бра, ци но бер, пру ско пла ва, 
смалт, ул тра ма рин и биљ но цр на (Kol ler 2007: 142). Исту па ле ту са из у зет ком на-
пуљ ско жу те ко ри стио је П. Тро гер (Kol ler 2005: 658). И на го ре на ве де ним при ме-
ри ма уоч љи во је да не ма зе ле них пиг ме на та на па ле ти ба рок них мај сто ра Хаб збур шке 
им пе ри је. Ма ла хит ко ри шћен у сред њо ве ков ном сли кар ству је због уља ног ве зи ва за-
не ма рен, а вер ди гри је био ве о ма не по сто јан. Нај че шће су зе ле ну ме ша ли од жу тих и 
пла вих пиг ме на та. Из у зе так је С. Штет нер код ко га је „SEM-EDX”1 ана ли зом по твр ђе-
на зе ле на зе мља. Де бљи на пиг мент ног сло ја је та ко ђе ти пич на за мај сто ро ву сли кар ску 
тех ни ку – у про се ку из но си 10–50 ми кро на, при че му је пр ви слој увек де бљи.

За шти та по ле ђи не

При ме ри за шти те по ле ђи не у ци љу убла жа ва ња кли мат ских не по вољ но сти су 
та ко ђе при сут ни на ис тра же ним сли ка ма. Тој про бле ма ти ци је већ и беч ки сли кар 
Крем сер Шмит по све тио ве ли ку па жњу и у свом пи сму упо зо рио на ру чи о ца. У Ау стри-
ји су мно го че шћи при ме ри кли мат ске за шти те због ве о ма дра стич них вре мен ских 
окол но сти у Ал пи ма (Kol ler, Vigl 2005). Пре ма ли те ра ту ри, по сто је че ти ри вр сте те 

1 Ске ни ра ју ћа елек трон ска ми кро ско пи ја са енер гет ски дис пер зив ном спек тро ско пи јом. Ме то да 
се из во ди на узор ци ма и да је вр ло пре ци зан хе миј ски са став.
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за шти те: 1. ис под но си о ца се нап не још је дан слој плат на гру бог тка ња са под ло гом; 
2. на по ле ђи ну сле пог ра ма се нап не слој плат на; 3. по ле ђи на сле пог ра ма се за шти ти 
да ска ма, и 4. за шти та од да са ка се при чвр шћу је на зид цр кве иза ол тар ске сли ке, а 
не кад се шу пљи на име ђу зи да и тог па ноа ис пу ни угљем. Спе ци јал на за шти та је кад 
се уља на под ло га на не се и на по ле ђи ну сли ке (tingiеren). Та ква за шти та је би ла из ве-
де на на не ка да шњој ол тар ној па ли фра ње вач ке цр кве у Ба чу (По ци јун кул ски опрост 
из 1754. го ди не). На ол тар ној сли ци П. А. Сен се ра Св. Ан тун Па до ван ски у Ба чу на-
ђе ни су оста ци плат не не за шти те пр во бит но при чвр шће не ко ва ним ек се ри ма на по-
ле ђи ну сле пог ра ма. За штит ни па нел је при чвр шћен на обе Ха ни шо ве сли ке у Бач-
ком Бре гу (Kor hecz Papp 2013: 57).

За кљу чак

Де ла ба рок них сли ка ра ко ја су зна чај но кул тур но на сле ђе у Вој во ди ни са чу ва на 
су у нај ве ћој ме ри у цр ква ма и са мо ста ни ма, а нај че шће као ол тар ске сли ке. То ком 
по ступ ка кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је ви ше од ше зде сет ова квих сли ка, у пе ри о ду 
од 1995. до 2021. го ди не, ура ђе на су и тех нич ка и кон зер ва тор ска ис пи ти ва ња и ана-
ли зе сли кар ске тех ни ке, са ста ва под ло ге и бо је ног сло ја. Ови по да ци упо ре ђе ни су 
са по зна тим и пу бли ко ва ним по да ци ма о тех ни ци ба рок них сли ка ра, на ста лим у 
прет ход ним де це ни ја ма као ре зул тат слич них ис тра жи ва ња у Ау стри ји, Не мач кој, 
Ма ђа р ској и Хр ват ској. За кључ ци ко ји су из ве де ни по слу жи ли су за са гле да ва ње 
сли кар ске тех ни ке мај сто ра чи ја де ла су до спе ла у Вој во ди ну, а по сред но су до при-
не ли, по ред стил ске ана ли зе и ар хив ских по да та ка, и атри бу ци ји по је ди них, до са да 
не а три бу и ра них, де ла не са мо на те ри то ри ји Вој во ди не не го и у Ре пу бли ци Ма ђар ској 
и у Ре пу бли ци Хр ват ској.2 Као ре зул тат тог ра да од 2012. го ди не у Град ском му зе ју Су-
бо ти ца при ре ђе не су ме ђу на род не из ло жбе и пу бли ко ва не мо но гра фи је о бу дим ском 
сли ка ру Се ба сти ја ну Штет не ру, пу ту ју ћем сли ка ру Ма ти ја су Ха ни шу, беч ким ба рок-
ним ве ле мај сто ри ма, бу дим ском сли ка ру Фран цу Фал ко не ру, осјеч ко-пе чуј ском сли-
ка ру Па у лу су Ан то ни ју су Сен се ру и бу дим ском сли ка ру Ма ти ји Же ра ви ћу.
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Ga lam bos, Éva. “Általánosan a fe stett műtárgyak fotótechnikai és mikroszkópos vizsgálatairól.” 
ISIS, Erdélyi Magyar Restaurátor Füze tek 5 (2006): 8–25.

Kol ler, Man fred. “Ba roc ke Al tar bil der in Mit te le u ro pa: Tec hnik, Schäden, Kon ser vi e rung.” (173–
222); “Barockältare in Österreich: Tec hnik, Fas sung, Kon ser vi e rung.” (223–290) In: Kno epfl, 
Al bert et. al. (ed.). Der Al tar des 18. Ja hr hun derts. München: De utschler Kun stver lag, 1978.

Kol ler, Man fred. “Das Staff e le i bild der Ne u ze it.” Rec lams Hand buch der künstle rischen Tec hni
ken. Band 1. Phi lipp Rec lam jun. Stut tgart, 1984.

Kol ler, Man fred, Mic hael Vigl. “Hi sto rische Rah men- und Kli maschutzsyste mefür ba roc ke Al tar-
bil der.” In: Kol ler, Man fred, Ra i ner Prand stet ten, Ul ri ke Knall (ed.). Grossgemälde auf tex
ti len Bildträgern. Restauratorenblätter 24/25. Klo ster ne u burg: Mayer & Comp. Ver lag sge sell-
schaft, 2005, 77–92.

Kol ler, Man fred. “’A művészet tec hni kai történe te’ a kutatatás, a tanítás és a gyakor lat számára.” 
Művészettörténe ti Értesítő 55 (2006): 145–154.

Kol ler, Man fred. “Ölmaltechnik und Vol len dung bei Franz An ton Ma ul bertsch.” In: Hin de lang, 
Edu ard, Lu bo mir Slavíček (ed.). Franz An ton Ma ul bertsch und Mit te le u ro pa. Mu se um Lan-
ge nar gen am Bo den see – Filozofická fa kul ta Ma saryko vy uni ver zity Br no, 2007, 137–151.

Kol ler, Man fred. “Ver ges se ne österreichische Ba rok kunst in der Nac hbar schaft (Ba nat, Un garn und 
Voj vo di na). Iz lo žba Grad skog mu ze ja Su bo ti ca.” Рад му зе ја Вој во ди не 58 (2016): 229–231.

Kor hecz Papp, Zsuz san na. Se ba stian Stet ner pic tor Bu den sis. Su bo ti ca: Grad ski mu zej Su bo ti ca, 2012.
Kor hecz Papp, Zsuz san na. Mat hi as Ha nisch pic tor Im pe rio. Su bo ti ca: Grad ski mu zej Su bo ti ca, 2013.
Kor hecz Papp, Zsuz san na. De la bečkih maj sto ra u Voj vo di ni. Su bo ti ca: Grad ski mu zej Su bo ti ca, 2015.
Kor hecz Papp, Zsuz san na. Fran ci scus Fal co ner pic tor Bu den sis. Su bo ti ca: Grad ski mu zej Su bo ti ca, 

2017.
Kor hecz Papp, Zsuz san na. Mat hi as Xe ra vich pic tor Bu den sis. Su bo ti ca: Grad ski mu zej Su bo ti ca, 2021.
Kra ig her-Ho zo, Met ka. Me to de sli ka nja i ma te ri ja li. Sa ra je vo: Svje tlost, 1991.
Krapf, Mic hael (ed.). Tri umph der Phan ta sie. Ba roc ke Mo del le von Hil de brandt bis Mol li na ro lo. 

Kat. Wi en: Österreichische Ga le rie Bel ve de re, 1998.
Lit hgow, K., N. Bo den, M. Hill, R. Lit hgow, K. Me sa u res. “A ’on ce in a li fe ti me’ ex pe ri en ce: ’Con-

ser va tion in ac tion’ for Thor nhill’s wall pa in tings at Han bury Hall, Wor ce ster shi re, UK.” In: 
2012 Vi en na Con gress The De co ra ti ve Con ser va tion and the Ap plied Arts. IIC. Lon don, 2012, 
181–190.

Ni co la us, Knut. Du Monts Hand buch der Ge mel de kun de. Köln: Du Mont, 2003.
Sla vi ček, Lu bo mir. “’… Mit sol chen Männern, wie Sie sind, ha ben Sr Ex cel lenz mein Hochgräfl: 

Gnädiger He rr Prin ci pal ger ne zu thun.’: Co unt Ig natz Do mi nik Chorynský of Ledská and 
his ar tists Franz An ton Se ba sti ni, Ig natz Ra ab, Franz La u renz Ko rom pay, An dre as Schwe igl, 
Da vid Ro ent gen et all.” Opu scu la Hi sto ri ae Ar ti um 62 (2013): 180–210.

ПРИ ЛО ЗИ ИСТО РИ ЈИ БА РОК НЕ СЛИ КАР СКЕ ТЕХ НИ КЕ. РЕ ЗУЛ ТА ТИ РЕ СТА У РА ТОР СКИХ...

245



Zsuz san na T. Kor hecz Papp
CON TRI BU TI ONS TO THE HI STORY OF BA RO QUE PA IN TING TEC HNI QUE

Re sults of Re sto ra tion Re se arch on Al tar Pa in tings from Voj vo di na

Sum mary

The works of Ba ro que pa in ters, which re pre sent a sig ni fi cant cul tu ral he ri ta ge in Voj vo di na, 
are pre ser ved to the gre a test ex tent in chur ches and mo na ste ri es ma inly as al tar pa in tings. Du ring 
the con ser va tion and re sto ra tion of mo re than sixty such pa in tings, in the pe riod from 1995 to 
2021, tec hni cal and con ser va tion tests and analyses of the pa in ting tec hni que, the com po si tion of 
the sub stra te, and the co lo u red layer we re car ried out. The se da ta we re com pa red with known and 
pu blis hed da ta on the tec hni que of ba ro que pa in ters, cre a ted in pre vi o us de ca des as a re sult of si mi lar 
re se arch in Au stria, Ger many, Hun gary, and Cro a tia. The con clu si ons that we re drawn we re used for 
an over vi ew of the pa in ting tec hni que of ma sters who se works re ac hed Voj vo di na, and in di rectly 
con tri bu ted, in ad di tion to styli stic analysis and ar chi val da ta, to the at tri bu tion of cer tain, so far 
unat tri bu ted works not only in the ter ri tory of Voj vo di na but al so in the Re pu blic of Hun gary and 
the Re pu blic of Cro a tia. Sin ce 2012, as a re sult of that work, the Su bo ti ca City Mu se um has or ga-
ni zed in ter na ti o nal ex hi bi ti ons and pu blis hed mo no graphs abo ut the Bu da pa in ter Se ba stian Stet-
tner (1699–1758), the tra ve ling pa in ter Mat hi as Ha nisch (ca. 1754–1806), the Vi en ne se ba ro que 
grand ma sters, the Bu da pa in ter Franz Fal co ner (1737–1792), the Osi jek-Pécs pa in ter Pa u lus An to ni us 
Sen ser (1716–1758), and the Bu da pa in ter Mat hi as Scher vitz (1702–1771).

Keywords: ba ro que, pa in ting tec hni que, con ser va tion stu di es, Stet tner, Fal co ner, Sen ser, 
Ha nisch, Scher vitz.
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