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Mavčni relief Motiv iz NOB (NG P 996) kiparja Frančiška Smerduja je bil
konserviran-restavriran v sklopu priprave na razstavo izbora njegovih
mavčnih odlitkov v Narodni galeriji, ki bo otvorjena decembra 2020.
Raznorodna materialna sestava notranje strukture reliefa je s časom
povzročila nastanek številnih razpok in oslabila mehanske lastnosti
nosilca, ki je bil ob prejemu v atelje v slabem stanju ohranjenosti.
Posebna zgradba reliefa je obenem omejevala izbor izvedljivih postopkov
na predmetu.

Opis problematike
Relief je umetnik ojačil v na dva načina; najprej je v svež mavec potopil vrečevino, nato
pa v drugo plast vstavil še dve leseni letvi, ki sta vidni na hrbtu reliefa. Hrbet je
neenakomerne debeline; robovi so bistveno tanjši od sredine. Lesena notranja
konstrukcija se je z nihanjem temperature in vlage v zraku širila, krčila in ukrivila. Te
nepovratne deformacije so vplivale na celoten sistem in povzročile nastanek številnih
ožjih in širših razpok po celem reliefu, še posebej na levem robu. Spodnji del tega
predela se je odkrušil in danes manjka, zgornji del pa je bil prekrit z razpokami.

Izbira metodologije
Pri izbiri primerne konservatorsko-restavratorske metodologije je bilo treba upoštevati
kako so različni sestavni elementi reliefa vplivali eden na drugega. Zvijanje lesenih letev
na hrbtu reliefa je povzročilo deformacijo in pokanje mavčnega nosilca, odlomljeni
fragmenti pa niso odpadli, ker jih je skupaj držala bolj fleksibilna vrečevina. Prav ta
vrečevina je obenem predstavljala oviro pri lepljenju fragmentov, kajti je onemogočala
enakomerno in nadzorovano nanašanje lepila v odprtine. Poleg tega so bile z izjemo
ene debelejše razpoke vse ostale pretanke, da bi vanje lahko brizgali lepilo z injekcijsko
iglo. Za reševanje strukturalnih težav te umetnine je bilo zato potrebno poiskati druge,
maj konvencionalne rešitve.
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Kitanje
Namesto da bi nestabilne dele reliefa pritrdili z lepilom smo se odločili, da
bomo praznine med odlomljenimi deli zapolnili s kitom. Iskali smo material,
ki bi odgovarjal trem glavnim zahtevam:
a) moral bi biti po izgledu in trdoti podoben mavcu,
b) moral bi biti dovolj tekoč, da bi lahko stekel v tanke razpoke, in
c) ne bi smel vsebovati vode, kajti so vsi materiali, ki sestavljajo relief,
izjemno higroskopični.
Za najbolj primernega se je izkazal kit na osnovi 10 % razopine Aquazola 500
v etanolu in bolonjske krede v razmerju 1:1 (v/w). Kit je bil nanešen s tanko
iglo ali s čopičem v več plasteh, odvečni material pa je bil odstranjen z
vatnim tamponom, namočenim v acetonu.

Izdelava podpornega nosilca
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Postopek je uspešno stabiliziral strukturo reliefa, kljub temu pa smo se
zavedali, da bi mehanski stresi med rokovanjem z umetnino lahko povzročili
nove poškodbe. Da bi dodatno zaščitili relief smo zato izdelali podporni
nosilec iz nizko ekspandirajoče poliuretanske pene, ki bi zagotovil čim bolj
enakomerno razporeditev teže reliefa po površini in dodatno razbremenil
bolj ogrožene dele umetnine. Peno smo najprej brizgali na površino in jo
prekrili s prozorno elastično folijo. Nanjo je bil nato položen relief, ki je tako
ustvaril odtis oblike hrbta. Zatrjena pena je bila na koncu obrezana po obliki
umetnine, robovi pa so bili prelepljeni s klejnim trakom. Tako izdelana
»postelja« se popolnoma prilega obliki hrbta reliefa, je povsem odstranljiva
in omogoča varno rokovanje z odlitkom.
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