avtorica: mag. Zoja Bajdè, viš. kons.-rest.
sodelavci: Barbara Dragan, mag. kons.-rest.; Jan Legan, mag. kons.-rest.; Gašper Rems, Katja Tomšič,
mag. kons.-rest. V času projekta vsi študenti UL ALUO študijskega programa Konserviranje in
restavriranje likovnih del. mag. Barbka Gosar–Hirci, kons.-rest. svetovalka ZVKDS RC.
Izdelava podokvirov: Mizarstvo Janez Novak s.p.

Nadgradnja podokvirov za slikarski opus Toneta Kralja
Leta 2017 smo sprejeli v delo 25 oljnih slik na platnu Toneta Kralja
iz cerkve sv. Lucija z Mosta na Soči. Z restavriranjem smo začeli
na 8 monumentalnih slikah z motivi iz življenja Sv. Lucije. Njihovi
preprosto izdelani, fiksni leseni podokviri (sl. 1), ki so bili ob prvi
montaži slik nestrokovno predelani (obžagani, doštukani) in so
izgubili nosilnost, zato nekateri tudi ojačani, so neprimerni in
po 78 letih v slabem stanju (zaradi napadov lesnih insektov in
gliv), nekatere strohnjene letve pa odstranjene in neprimerno

1.

nadomeščene z novimi. To so bili razlogi, da smo obstoječe

8.

7.

podokvire nadomestili s podokviri iz masivnega smrekovega lesa,
narejenimi na zagozdni sistem (sl. 1, 2) in z vsem tistim, s čimer stari
niso bili opremljeni - ojačitvenimi letvami, 1 cm distančnim robom
in zaščito za varovanje hrbtne strani slik. Takšen tip podokvira
izpolnjuje vse zahteve, po ohranjanju slik: omogoča uravnavanje
napetosti slike in onemogoča ležanje platna na letvah (sl. 4). Zaščita
hrbtišča iz brezove vezane plošče, debeline 0,4 cm, ki se pritrdi na
hrbtno stran podokvira (sl. 5, 6), pa varuje nosilec slike - občutljivo
bombažno platno pred nenadnimi klimatskimi spremembami,

3.

2.

4.

mehanskimi poškodbami in akumuliranjem nečistoč.
Pri montaži plošč pa se je izkazalo, da z vijačenjem poškodujemo rob
nosilca, ki je pri Kraljevih slikah mestoma tako širok, da se mu ni bilo
mogoče izogniti. Poleg tega pa pritiska zaščita ob barvno plast, kar
prav tako lahko pride do mehanskih poškodb. Temu smo se izognili
tako, da smo robove slike zaščitili s klejnim trakom, rob zaščite pa
oblepili s filcem. Ker menjava, predelava podokvirov oz. drugačen

5.

6.

način pritrditve zaščit na podokvire ni bila mogoča, smo pazili, da
smo se izognili pomembnim detajlom: obrazom (sl. 7, 8), figuram,
arhitekturi, napisu. Kljub temu pa takšno poškodovanje slikarskega
dela, za nas, ni bilo sprejemljivo. Poleg tega pa z vijačenjem tudi
oslabimo podokvir. Ker nas je konec leta 2018 čakalo restavrirane
še 14 monumentalnih postaj Križevega pota, s prav tako obsežnim
pasom spodvihanega nosilca smo poiskali ustreznejšo rešitev, ki
ni posegala v nosilec slike in podokvir. Izdelati smo dali zagozdne
podokvire z vgrajeno zaščito hrbtišča (sl. 9, 10, 14, 15). Tako smo

10.

9.

11., 12.

zagotovili ohranitev vseh tistih delov slike, ki so izločeni iz vidnega
slikovnega polja, a so kljub temu pomemben vir podatkov o slikarjevi
tehnologiji. Spodvihani delno poslikani robovi so zgovoren dokaz,
da so slike nastajale v beneškem ateljeju na nekem začasnem
podokviru, v nekoliko večjem formatu, in bile šele v cerkvi pritrjene
na sekundarne podokvire, prilagojene posameznim nišam, kamor so

13.

14.
13.

15.
14.

16.
15.

slike obesili.
Iz želje po ohranjanju slikarskih del v preteklosti in predvsem
iz rešitev, ki so se izkazale za napačne, se je lahko razvil pristop
konserviranja-restavriranja slik, kot ga poznamo danes. Kljub splošno
uveljavljenim, naučenim in uporabljenim kons.-rest. posegom (sl.
13–16) se med našim delom nemalokrat zgodi, da moramo utečene
postopke ali metodologije za posamezna slikarska dela prilagoditi (sl.
17–19), da zagotovimo vsem načelom kons.-rest. etike.
17.
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