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V letu 2019 smo v Pokrajinskem muzeju Ptuj – Ormož 
odprli občasno arheološko razstavo Osrčje Petovio-

ne. Z razstavo smo posebej počastili 1950. obletnico prve 
omembe mesta Ptuj v antičnem literarnem viru. Razstava 
temelji na novih arheoloških raziskavah rimskega mesta na 
zadnjem nepozidanem območju v središču Ptuja in pred-
stavlja osrednji del antičnega mesta.

Za to priložnosti smo pripravljali gradivo slabi dve leti, 
konservatorji - restavratorji pa smo intenzivno delali v letu 
2019. Izbrani predmeti za razstavo so bili v večini že resta-
vrirani pred leti in jih je bilo treba ponovno konservirati 
ali celo restavrirati zaradi dotrajanosti postopkov, neustre-
znih dopolnitev ali poškodb, ki so nastale z leti. Po doku-
mentiranju, vizualnem pregledu in preiskavah smo se glede 
na stanje predmeta odločili za ustrezen postopek čiščenja, 
odstranjevanja predhodnih restavratorskih postopkov in 
izbrali primeren poseg. Med številnimi keramičnimi in ka-
mnitimi predmeti je bilo kar nekaj zanimivih in posebnih.

Vizualno zanimiv je bil keramični vrč s tremi ročaji. Na 
posodo so aplicirane tri kače, ki se zvijajo po obodu in le-
zejo po ročajih do ustja. Vrč je bil pred leti že restavriran, 
zlepljen z voščeno smolnim lepilom in da so dosegli večjo 
stabilnost predmeta, so notranjost vrča zalili z mavcem. 

Keramika je bila dobro žgana in stabilna, tako da sem si 
pri odstranjevanju nečistoč in mehčanju lepila ter mavca 
za razstavljanje pomagala z demineralizirano vodo, s par-
nim čistilcem, skalpeli in krtačko. Razstavljanje je potekalo 
sistematično in ob tem sem iz fragmentov odstranila ves 
mavec in večino lepila. Ker je bilo lepilo na voščeni osno-
vi keramika pa je porozna so na robovih fragmentov ostali 
temnejši madeži, ki se niso dali popolnoma odstraniti. Pred 
sestavljanjem sem lome utrdila s 5-% raztopino Paraloida 
B72 in jih zlepila z lepilom Mecosan L-TR. Manjkajoče dele 
sem dopolnila z mavcem in jih barvno uskladila z origina-
lom. Uporabila sem pigmente v prahu in akrilni mat medij 
ter s tem dosegla vizualno nevtralne dopolnitve.

Slika 1  Vrč s tremi ročaji je narejen iz dobro prečiščene gline in 
svetlo rdeče žgan. Ima ravno izvihano in poudarjeno ustje s tremi 
kanelurami, pod rob ustja so pripeti trije trakasti ročaji na katerih 
so aplicirane kače, trupi in repi kač potekajo valovito po obodu 
posode. Dno vrča je poudarjeno in ravno.

Slika 2, 3  Detajl ustja in trupa posode; poškodbe originala, 
površinske nečistoče, ostanki voščeno-smolnega lepila, mavca 
in barve.

Slika 4  Vrč po posegu.
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