
Keramična ročka iz Narodnega muzeja Slovenije 

Večbarvne poslikave glaziranih keramičnih 
predmetov lahko dopolnjujemo na različne 
načine. Tako smo v sklopu diplomskega dela z 
naslovom Načini dopolnjevanja poškodovane 
barvne poslikave na keramični ročki iz Narod-
nega muzeja Slovenije na Akademiji za likovno 
umetnost in oblikovanje, smeri Konserviran-
je in restavriranje likovnih del, pod mentorst-
vom konservatorja in restavratorja doc. dr. 
Blaža Šemeta in somentorstvom konservator-
sko-restavratorske svetovalke Janje Slabe iz 
Narodnega muzeja Slovenije, iskali najprimerne-
jši postopek in material za poseg na keramični 
ročki iz Narodnega muzeja Slovenije.

Na keramični ročki je največjo poškod-
bo utrpela večbarvna glazirana poslikava, ki 
je po celotni površini razpokana in je neko-
liko odstopala od keramične osnove.

Keramična ročka je okrašena v florentin-
skem visokorenesančnem slogu. Z mikroskopsko 
analizo koščkov odpadle barvne plasti se je izka-
zalo, da izvirna tehnika poslikave temelji na teh-
nologiji izdelave fajanse, katere poslikava je grajena 
na osnovni beli, običajno kositrovi glazuri.

Rekonstrukcija slikovnega sloja je bila zasno-
vana s stratigrafijo izvirnega slikovnega sloja. Pos-
nema strukturo podlage in slojev zgornje plasti, kat-
erih namen je prosojnost spodnjih nanosov.

Rekonstrukcijo manjkajoče poslikave 
smo izvedli z zrcaljenjem dekoracije iz ohran-
jenega predela na trebuhu ročke. Manjka-
joč motiv smo izrisali na termoplastično 
oblikovano folijo in risbo prenesli preko per-
foracije na poškodovani predel (Sl. 3).

Metodologija nadomestitve manjkajoče poslikave 

Namen raziskovalne naloge je bil pri-
kazati pristope k dopolnitvi manjkajoče pos-
likave keramičnega predmeta in ponazoritev 
optičnih učinkov barv glazurnega videza.

Pri konserviranju in restavriranju muze-
jskih predmetov pogosto naletimo na estetsko 
motečo barvno in tonsko spremembo v pretek-
losti že dopolnjenega predela. Tako raziskava 
zajema tudi pristope k barvno že dopolnjen-
im, a tonsko in barvno spremenjenim predelom 
na keramičnih predmetih v preteklosti.

Barvna dopolnitev lahko vzpostavi razlo-
čljivo estetsko povezavo med barvno dopolnjen-
im predelom in ohranjenim izvirnikom.

Pri izvedbi postopka je izrednega pomena 
ustrezna osvetlitev, da bi se barvna dopolnitev uje-
mala v prvotnih barvah slikovnega sloja poslikave. 
Prilagodi se optičnim lastnostim in barvni tem-
peraturi svetlobe (merjene v Kelvinih), pri kateri se 
predmet razstavlja (t. i. razstavna svetloba). 

Za posnemanje glazurnega videza pos-
likave se na keramiki zahteva večja barvna 
globina retuširnih barv. Pri tem se zdijo na-
justreznejše sintetične smole z ustreznimi 
pigmenti, saj so te odporne na degradaci-
jo v daljšem obdobju in so bolj trpežne. 

Kremer® Retouching Colors so indus-
trijsko pripravljene barve na osnovi sintetične 
smole s komercialnim imenom Laropal® A81. 
Temeljijo na fotokemično stabilni urea-alde-
hidni smoli. Izkazale so se uporabne pri iskan-
ju nadomestitve večbarvne poslikave glazirane 
keramike. Za redčenje in rabo tovrstnih barv so 
primerna nižje ali srednje polarna topila. 

Princip barvne rekonstrukcije v črtnih, 
točkovnih in lazurnih nanosih se na mavčnih 
odlitkih uporablja v primeru poškodb, pri katerih 
ni mogoče posnemati motiva poslikave. Upora-
ba lazure v ustreznem prosojnem tonu poškodbi 
zmanjša opaznost in jo lahko v večji stopni prib-
liža izvirni poslikavi na originalu (Sl. 4). 

Zasnova točkovne ali črtne barvne dopol-
nitve podpira možnost popravkov in izboljševan-
ja tonsko spremenjenih predelov, ki se jih ne 
odstrani. V ponavljajoči se potezi se lahko njihov 
videz v ustreznih barvnih skupinah izboljša in 
poenoti z originalno površino slikovne plasti. Pri 
tem se zdi princip barvnega dopolnjevanja v črt-
nih in točkovnih nanosih najustreznejši koncept, 
saj ga zaznavamo kot optični učinek potez toplih 
in hladnih ter svetlejših in temnejših barv.

V sklopu razstave V dobrih rokah: 60 
let Oddelka za konserviranje in restavriranje 
Narodnega muzeja Slovenije se je v eni izmed 
vitrin prikazalo različne pristope k barvnemu 
dopolnjevanju na keramični ročki (Sl. 8).

Pomembno pa je poudariti, da imajo 
barvne dopolnitve na manjkajočih predelih pred-
meta namen poustvarjanja umetnikovega dela, 
ki lahko delujejo kot lastna tolmačenja posa-
meznega konservatorja-restavratorja. V navezavi 
s sprejemanjem odločitev, kaj prikazati in kako 
ta prikaz obrazložiti, je tematika barvnega dopol-
njevanja odraz trenutne prevladujoče ideologi-
je, ki pa se s časom lahko tudi spreminja.

Uporaba sintetične smole za barvno dopolnjevanje glazirane keramike
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Sl. 1: Fotodoku-
mentacija keramične 
ročke z inv. št. N11519 
pred posegom – spred-
nja stran in stran z ob-
sežno odpadlo pos-
likavo.

Sl. 2: Mikro- 
skopski posnetek vzor-
ca barvne plasti in 
ponazoritev gradnje 
slojev v črtni potezi po 
metodologiji origina-
la.

Sl. 3: Rekon-
strukcija vzorca man-
jkajočega motiva pos-
likave na foliji za prenos 
risbe motiva. 

Sl. 4: Barvna 
rekonstrukcija s proso-
jnim videzom površine 
in lazurno dopolnje-
vanje manjkajočega 
motiva z večjim prib-
ližanjem originalni 
poslikavi.

Sl. 5: Metoda 
nanašanja barv in teh-
nika prenašanja mo-
tiva poslikave v črtni 
potezi. 

Sl. 6: Barvna in 
oblikovna rekonstruk-
cija poslikave v točkas-
ti šrafuri. 

Sl. 7: Barvno 
dopolnjena poškodba 
manjkajoče poslikave 
na keramični roč-
ki.

Sl. 8: Vitrina 
meseca v sklopu raz-
stave V dobrih ro-
kah: 60 let Oddelka 
za konserviranje in 
restavriranje Narod-
nega muzeja Sloveni-
je.

Jezikovni pregled: dr. 
Mojca Tomišić

Oblikovanje in fo-
tografije: Lisa Rode

Rekonstrukcijo motiva smo izvedli s fin-
imi modelirnimi potezami, ki postopoma vz-
postavijo videz celote s površino originala. Pri 
tehniki s črtno šrafuro si vrhnji sloji na barvni 
dopolnitvi sledijo načinu tehnične izvedbe v 
smeri potez čopiča poslikave na predmetu (Sl. 
5).  Pri metodi barvnega dopolnjevanja s točkas-
to šrafuro se konstrukcija barvnega sloja odraža 
z minimalnim vnosom barve v svetlejših in 
rahlo hladnejših barvnih tonih (Sl. 7).
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