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Odstranjevanje laka s pomočjo UV-sve�la (foto: Nives Slemenšek).

Odstranjevanje laka – detajl (foto: Nives Slemenšek).

Problema�ka estetske prezentacije slike
Kardinala Dominika Orsinija.
NIVES SLEMENŠEK
Slika po odstranjevanju laka (foto: Nives Slemenšek).

Portretna slika Kardinala Dominika Orsinija
je delo neznanega avtorja iz prve polovice
18. stoletja, naslikano v oljni tehniki na
platno.
Estetsko prezentacijo slike so poleg
manjkajoče barvne plas�, potemnelega in
porumenelega laka, iznakazile tudi
potemnjene retuše. Poleg tega je na licu
slike močno opazen tudi od�s s klejnim
vezivom prilepljenega papirja, ki je bil v
preteklos� le delno odstranjen s hrbta slike.
Pred izvajanjem konservatorskorestavratorskih posegov smo površino slike
pregledali z UV-svetlobo, ki je potrdila
prisotnost laka in velik obseg retuš. Glede
na debel nanos laka, ki se nahaja na
retušah, in prečiščenost barvne plas� lahko
domnevamo, da je bil originalni lak ob
zadnjem restavratorskem posegu
odstranjen.

Površinske nečistoče na sliki smo
odstranili z des�lirano vodo. Potemnel
in porumenel lak pa smo odstranjevali z
mešanim topilom etanola in White
spirita v volumenskem razmerju 1:1.
Rezultate odstranjevanj smo spro�
preverjali z ultravijolično svetlobo. Na
področjih poškodovane barvne plas� je
bil lak le deloma odstranjen, saj bi
nadaljnje odstranjevanje lahko
povzročilo nove poškodbe.
Po odstranitvi debelega sloja
potemnelega in porumenelega laka so
bili na sliki razkri� detajli, v ospredje je
prišla intenziteta barv in njihova
kroma�čna vrednost, povečali so se tudi
barvni kontras� in globina prostora.

Slika pred konservatorsko-restavratorskim posegom (foto: Nives Slemenšek).

Umetniško delo bo dokončno
konservirano-restavrirano v sklopu
urejanja stalne zbirke Moscon v
Posavskem muzeju Brežice.
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