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Sliko Gradnja Nove Gorice, olje na platnu (95 cm × 120,7 cm, 
1947) si je Goriški muzej izposodil za namen razstave
’’ Na začetku je bila črta’’ 70 let likovne ustvarjalnosti v mestu. 
Po izteku le te pa se je v dogovoru z lastnikom (Muzej 
novejše zgodovine Slovenije) sliko konserviralo-restavriralo. 
Razlogi za poseg so bili: slaba pritrjenost platna na podokvir, 
večji madeži na hrbtu slike in madeži na barvnih nanosih, 
udarnine, poškodbe barvne plasti, površinska umazanija 
in neenakomeren premaz. Največ dilem je bilo pri izbiri 
ustreznega načina za odstranitev površinske umazanije in 
neenakomernega premaza ter kako poenotiti sijaj slike. Za 
neenakomerno nanesen premaz je bilo sprva težko trditi, 
da je lak. Poleg tega so bile na določenih območjih na 
površini prisotne tudi debele rjave kaplje neznane snovi.

Zakaj je do tega prišlo, ali je dva različna premaza nanesel 
avtor sam ali so v sliko že posegali, ni bilo mogoče izvedeti. 
Najverjetneje slika originalno ni bila lakirana. Stanje slike 
smo fotodokumentirali, izvedli tudi UV fotografijo, ki nam je 
pokazala obseg premazov. Izvedli smo več sond za določitev 
ustreznega topila za odstranitev površinske umazanije ter za 
odstranitev premaza. Po odstranitvi površinske umazanije je 
neenakomerna sijajnost površine še bolj izstopala. Sklepali 
smo, da so rjave kaplje firnež. Te smo s topili postopoma 
mehčali in nato mehansko odstranili. Ob tem smo odkrili, 
da so kapljice popolnoma »požrle« barvno plast saj je pod 
njimi ostala le podloga. Večina nanosov barvne plasti na 
sliki je debelih in večplastnih, lokalno so skozi tanjše vidni 
avtorjevi popravki. Po večjem delu lica slike so odrgnine ter 
druge spremembe, ki so nastale, ko oljna plast še ni bila suha. 
Odstranjevanje kapljic je zaradi občutljivosti barvne plasti 
potekalo zelo previdno in počasi. Preostali, zelo trdovraten 
nanos premaza, smo tanjšali s topili in topilnimi geli, ki smo 
jih tudi prilagajali glede na občutljivost spodaj nanesenih 
nanosov. Pri popolni odstranitvi bi tvegali njihovo poškodbo. S 
tanjšanjem premaza smo površino tudi zadovoljivo poenotili.
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