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Szakmai beszámoló
Váncza Emma panorámaképének restaurálásáról
Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma pályázati azonosító: 204111/04031

2016 februárjában került újra napvilágra az a Herman Ottó Múzeum tulajdonában lévő
panorámakép, amely a Hámori-tavat és annak környékét ábrázolja.
Mérete ekkor 120,5 x 40 cm volt, 5 részletből összeragasztva.
A felvételt Váncza Emma (1863. december 21. – 1943. december 15.) miskolci születésű
fotográfusnő készítette, aki saját korában szülővárosa egyetlen fotográfusnője volt, és akinek
előkelő műterme 1880 és 1912 között működött.
A női fotográfusok tevékenysége ebben az időszakban országos szinten is igen nagy
ritkaságnak számított, de ekkor még világviszonylatban is csak nagyon kevés fotográfusnő
tevékenykedett.
Váncza Emma munkáival több országos kiállításon is szerepelt, ahol alkotásait rendszeresen
elismerés és siker koronázta. Azonban a legnagyobb dicsőséget és a hírnevet az „1896-iki
ezredéves országos kiállitás” „Millenniumi nagy érmének” odaítélése hozta meg számára.
A kiállításon nagy feltűnést keltett diósgyőri és Hámor környéki panorámaképeivel, mivel ott
nemcsak műteremben készült felvételeket, hanem a természetes táj szépségeit megörökítő
fotográfiákat, mesteri módon illesztett és kézzel utólag színezett panorámaképeket is kiállított,
amelyekkel ráadásul nő létére a férfiak által uralt szakmai mezőnyben a „Millenniumi nagy
érmet” is elnyerte.
Váncza Emma panorámaképei közül napjainkban már csak egyetlen, − azonban nemcsak
helytörténeti szempontból fontos, hanem a magyar fotográfia történetében is páratlan értékű −
eredeti panorámakép létezéséről van tudomásunk, amelyet a Herman Ottó Múzeum
Fotográfiai Gyűjteménye őriz.
A fotográfusnő munkásságával és a panorámaképek történetével kapcsolatos legújabb
kutatásaink során derült rá fény, hogy Váncza Emma fényképészeti műtermének falán a
panorámaképek ki voltak függesztve; a képek mindegyike sötét színű keretben kapott helyet,
díszes paszpartuval volt ellátva, és üveglappal volt fedve.
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Sajnálatos módon a múltban, az évtizedekkel korábbi kiállításrendezési gyakorlat során a
műtárgy védelmét a rendezők aktuális koncepciója több alkalommal is háttérbe szorította, és a
fényképre műtárgy helyett illusztrációs kellékként tekintettek.
Kezdetben „csak” a paszpartut távolították el a panorámaképről, bizonyára azért, hogy a kép
szélein megörökített részletek, így Váncza Emma aláírása is láthatóvá váljon.
Később már a keretétől is megfosztották, és a kiállítótérben felállított paravánhoz − a kép alsó
széle alá és felső széle fölé bevert − képszögekkel rögzítették.
Még később a kép hátulját alkotó kartont egyszerűen a falra felragasztották, és a
panorámaképet is rövidebbre vágták, erről azonban már nem rendelkezünk enteriőr
felvételekkel.
Az eltelt idő közben a műtárgy több helyen szennyeződött, illetve további sérüléseket
(karcolások, kopások stb.) szerzett, és a kép egykor levágott darabja is csak jóval később
került elő, mert a kiállítás bontását követően a raktározásnál már nem ugyanarra a helyre
került a panorámakép hajdan összetartozó két darabja.

Napjainkban ezzel szemben a műtárgyak védelmét és állományvédelmét (megelőző
műtárgyvédelmét) fontos feladatunknak tartjuk.
2017 áprilisában a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma által kiírt, egyedi
dokumentumok restaurálására vonatkozó felhívásra pályázatot nyújtottunk be, melyre
támogatást nyertünk.
A pályázat során célunk volt, hogy megtörténhessen a panorámakép egykor összetartozó
darabjainak szakrestaurátor általi újbóli összeillesztése és rögzítése, a kép konzerválása
valamint restaurálása; továbbá az „eredeti” – a kép alkotója, Váncza Emma fotográfusnő által
készített/készíttetett – installáció (paszpartu, képkeret, üvegezés) másolatának elkészíttetése
oly módon, hogy a legkorszerűbb anyagok (pl. zeolit tartalmú Bainbridge karton, mely a
károsító anyagokat pufferként képes magába szívni; illetve True View Museum Clear
antireflektív, UV-sugárzást szűrő üvegezés; valamint a fal felől esetlegesen érkező nedvesség
ellen védelmet nyújtó Marvelseal alumíniumfólia stb.) kiválasztásával és felhasználásával a
műtárgy védelmét a jövőben biztosítani tudjuk.
A panorámakép restaurálási munkálatai során előre nem látható nehézségek és technikai
akadályok is felmerültek, ennek következtében a műtárgy érdekeit szem előtt tartva, a
szakemberekkel folytatott rendszeres egyeztetéseket követően az előzeztes restaurálási terven
néhány alkalommal módosítani kellett.
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A restaurálás folyamatának részletes leírását a restaurátori dokumentáció tartalmazza.
A restaurálási munkálatok sikeresen befejeződtek, melynek során a panorámakép egykor
különválasztott darabjainak újbóli összeillesztése is megtörtént, ezáltal a mérete 138,5 cm
széles és 40 cm magas lett; valamint a speciális és műtárgybarát, P.A.T. nemzetközi
szabványtesztnek megfelelő anyagok felhasználásával az eredetihez hasonló, de letisztult
formavilágú új installáció is elkészült.
A műtárgy jelenlegi mérete installációval együtt: 159,5 cm széles és 61,5 cm magas.

A sajátos kialakítású, egyedi installáció (a pasztartu ablaka mögött található, savmentes
habkartonból kialakított és a panorámaképet körülölelő, ezáltal az elmozdulását gátló „ágy”; a
szendvicsszerkezet; illetve a konzerváló csomagolás és keretezés) hozzájárul ahhoz, hogy a
tárolás, vagy a kiállításban történő bemutatás során a megfelelő műtárgykörnyezeti feltételek
megteremtésével és a károsító hatások kiküszöbölésével együttesen a jövőben a műtárgy
hosszú távú megőrizhetőségét biztosítani tudjuk.
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A panorámakép a Képzőművészeti Tár 30-as raktárában került elhelyezésre, tárolása sínen
gördíthető fémrácsra felfüggesztve történik.

Restaurálását követően a panorámakép első alkalommal
2019. szeptember 24-én sajtótájékoztató keretében került sor.

történő

bemutatására

https://boon.hu/galeria/a-herman-otto-muzeum-oszi-programismertetoje/5
Fotó: Ádám János
Forrás: Észak-Magyarország
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A panorámaképet a nagyközönség számára időszaki „kiállításban”, a Múzeumok Őszi
Fesztiválja programsorozat keretében fogjuk bemutatni, melyhez Váncza Emma
munkásságáról, illetve a panorámakép(ek) történetéről szóló előadás is fog kapcsolódni,
érintve ugyanakkor a restaurálásra vonatkozó legfontosabb tudnivalókat.
A panorámakép megpróbáltatásokkal teli története egyúttal lehetőséget teremt arra, hogy
ismét ráirányítsuk a megye és az ország más muzeális intézményeiben dolgozó kollégák
figyelmét, hogy a fénykép is műtárgy; valamint arra is, hogy mennyire fontos a műtárgyak
védelme; illetve, hogy soha nem szabad a műtárgyak épségét pillanatnyi kiállításrendezési
elveknek alárendelni.

Köszönjük a Tisztelt Kuratóriumnak, hogy pályázatunk megvalósításához támogatást
nyújtott!

Miskolc, 2019. szeptember 27.

Tisztelettel:
Szentesi Edina
muzeológus
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Meghívó
A Herman Ottó Múzeum szeretettel meghívja Önt és munkatársait a
következő sajtótájékoztatójára.
Sajtótájékoztató ideje és helye: 2019. szeptember 24. kedd 10 óra, Herman
Ottó Múzeum központi épület (Miskolc, Görgey A. u. 28.) Pannon-tenger
Kiállítóépület Kárpátok ásványai című kiállítás tere.
Sajtótájékoztató témái:
Múzeumok Őszi Fesztiválja
Váncza Emma miskolci fotográfusnő Hámori-tóról készült panoráma
képének restaurálása
Tegyük láthatóvá a múzeumot! projekt bemutatása és ahhoz kapcsolódóan
kurátori ismertető szimulációs szemüveggel a Dinók Földjén –
MezoZOOikum című kiállításban.
Részvételükre feltétlenül számítunk!
Miskolc, 2019. szeptember 19.
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