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Predmet obravnave sta dve sliki iz protokolarnega objekta Grad Brdo z 

evidenčnima številkama NG 2155 in NG 2156. Sliki formata 45,5 × 61,2 

cm sta si po motivu in tehnologiji podobni. 

Sliki sta najverjetneje naslikani z oljnimi barvami na juto. Platno je togo, 

stkano iz zelo debelih niti. Votkovnih in osnovnih niti je 5 na cm. Na platno 

so nanesene debela plast podloge in več plasti barve. Veziva v podlogi in 

barvni plasti nismo analizirali. Slikovna plast je močno razpokana, barvni 

otočki pa so izrazito konkavno oblikovani. Zanimiva je neenakomerna 

razvejanost razpok, ki je nastala zaradi togega nosilca in debele slikovne 

plasti. Izraziteje je slikovna plast razpokana v osrednjem delu oz. manj na 

mestih nad letvami podokvira, zato lahko vzrok za nastanek razpok, 

poleg slabših materialov, najverjetneje pripišemo tudi neprimernim 

okoljskim dejavnikom. Na površini obeh slik se nahaja potemnel lak z 

nečistočami.

Močno deformirana slikovna plast je zahtevala večfazno izvedbo 

konservatorskih postopkov, nujno zaradi specifične tehnologije: 

 površine nismo zaščitili zaradi nujnega nadzora pri odpravljanju 

deformacij.

 izvedli smo večkratno vlaženje s kombinacijo vode, topila in T,

 pri izbiri utrjevalcev je bilo potrebno upoštevati debelino nosilca, čas 

izhlapevanja topila in vpliv topila na mehčanje materialov. Zaradi 

slednjega smo utrjevalce, ki jih redčimo z vodo in polarnimi topili, 

izključili.

 postopno utrjevanje smo izvedli z večkratnim vnosom nižje 

koncentracije lepila (za boljše prodiranje v strukturo slike) s hrbta in 

dodatno nanesli utrjevalec z lica.

Ravnanje močnih deformacij slikovne plasti je dolgoročno uspešno zgolj z 

vnosom utrjevalca. Enkratno utrjevanje ni zadostovalo (po nekaj dneh so 

se dvigi ponovili). Pri posegu smo stremeli k zagotovitvi zadostne adhezije 

in ublažitvi deformacij ob upoštevanju starosti in tehnologije slike.

Slika 1 Vidna podloga 
(NG 2155) 

Slika 2 Konkavno deformirana slikovna plast se odraža tudi na hrbtu slike 
(NG 2155, stranska svetloba)

Slika 3 Nanosi in debeline plasti
Slika 4 Globina razpok 
(NG 2155, povečava) 

Slika 5 Neenakomerna mreža razpok (NG 2155, stranska svetloba) 

Slika 6 Izraziti dvigi robov (NG 2156, stranska svetloba, 
detajl) 

Slika 7 Prisotnost laka in nečistoč (NG 2156, UVF, detajl)

Slika 8 Sušenje na NTM: med prvo fazo ravnanja dvigi še vedno izraziti, kljub 
postopnemu segrevanju mize med vlaženjem in sušenjem iz 33 na 40°C (NG 2155). 

Slika 9 Pred ponovnim nanosom 15% raztopine BEVA 371 s hrbtne 
strani smo utrjevalec s kapalko vnesli v razpoke z lica slike (NG 2155)

Slika 10 Celota po posegu (NG 2155)


