Palača Meksika - stenska poslikava Riharda Jakopiča

Saša Snoj, samozaposlena v kulturi

V okviru projekta Ljubljana moje mesto je stekel konservatorsko-restavratorski projekt, ki je trajal
od septembra do novembra 2019. Da imamo opravka z neklasično stensko poslikavo, smo vedeli
že od samega začetka načrtovanja posega. Vzporedno narejene naravoslovne raziskave barvne
plasti in ometa na Restavratorskemu centru Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije so
prisotnost sušljivega olja kot veziva le še potrdile.
V obdobju med obema vojnama je bil likovni okras nepogrešljiv pri arhitekturnem ustvarjanju.
Veliko vlogo je odigral v delih arhitekta Vladimirja Šubica, ki je med drugimi pomembnimi
stavbami načrtoval tudi večstanovanjsko hišo Meksika ob današnji Njegoševi cesti. Slikarski
okras na Meksiki je omejen na poslikavo oboka uvozne veže slikarja Riharda Jakopiča, ki je bila
za slikarja svojevrstni izziv, saj je bil primarni nosilec njegovega ustvarjanja slikarsko platno.
Jakopič je avgusta 1927 izdelal več kot sto študijskih risb, slik in kartonov. Kakšna je bila poslikava
ob samem nastanku ne vemo natančno, lahko pa rečemo, da je večji del modrega neba propadel,
zaradi razgradnje prusko modrega pigmenta.

V izziv nam je bila uprašena barvna plast, prekrita s površinskimi nečistočami. Ozadje (nebo) smo
očistili z suho paro in spužvo, posamične prizore pa z mokro spužvo preko japonskega papirja.
Uporaba »tradicionalnih« utrjevalcev ni bila primerna, saj ne gre za apneno tehniko. Amonijev
kazeinat bi nase vezal umazanijo s ceste, apneni utrjevalci bi pustili belo kopreno na površini. Za
utrditev uprašene barvne plasti smo potrebovali utrjevalec, primeren za zunanje prostore, z dobro
paropropustnostjo, s čim boljšimi starostnimi karakteristikami ter minimalnimi vizualnimi
spremembami po nanosu. Akrilni utrjevalci se na zunanjščinah dobro obnesejo, paziti je treba le na
procentažo. Izbrali smo Lascaux-ov Medium for consolidation - MFC, ki se je izkazal za
najkvalitetnejšega, ter ga aplicirali preko japonskega papirja (4%-no raztopino). Po kitanju poškodb
ometa je sledila retuša z 1%-no raztopino MFC-ja. Barvna plast je ohranjena v manjši meri in zato
kakršen koli večji poseg ni bil sprejet.
Potek del je vseskozi spremljala delovna komisija ZVKDS za varovanje in ohranjanje stenskih
poslikav in odgovorna konservatorka Tatjana Adamič.

Jakopičeve pripravljalne risbe (last NG)

Poslikava obsega 82,5 kvadratnih metrov in je bila izvedena na ometu na trstiko na lesenem
banjastem oboku. Omet je kljub manjšim razpokam ob vznožju oboka stabilen. Večjih predhodnih
posegov, kjub propadanju umetnine ni bilo, opravljene so bile le sondažne raziskave leta 2007 za
potrebe konservatorsko-restavratorskega projekta za celostno prenovo zunanjščine Meksike.
.

Fotografijen nastale med delom: meritve Zavoda za gradbeništvo, utrjevanje barvne plasti
poslikave in izvedba retuše

Stanje pred posegom (kolaž severne stene)

Objekt: Ljubljana – Palača Meksika, EŠD: 354 Projekt: Konservatorsko-restavratorski posegi na obočni
poslikavi Riharda Jakopiča v uvozni veži večstanovanjske stavbe Meksika Investitor: MOL in lastniki
večstanovanjske stavbe Njegoševa 6-6j, zanje Želva d.o.o. Izvajalec: Golibar, Luka Lampret s.p. Vodja del na
terenu: Saša Snoj Odgovorni konservator: Tatjana Adamič, ZVKD OE Ljubljana Ekipa na terenu: Jerneja
Kos, Mojca Kos, Eva Sirk, Uroš Arnšek; vsi samozaposleni Strokovna komisija: Tatjana Adamič, Tjaša Pristov,
ZVKD OE Ljubljana, ter Martina Lesar Kikelj, Ajda Mladenovič, Anita Kavčič, ZVKDS RC Naravoslovne
raziskave: Maja Gutman Levstik, Katja Kavkler, ZVKDS RC Analize učinkovitosti utrjevanja barvnih plasti in
barvne spremembe z različnimi utrjevalci: Luka Škrlep (nosilec), ZAG Ljubljana, Strokovni posvet: Alberto
Felici, Mauro Matteini, Opificio Delle Pietre Dure, Fortezza da Basso, Firenze Postavitev odra in oprema: Viba
d.o.o, Lesnoj mizarstvo, Miha Snoj s.p. Fotografije: Saša Snoj, Francesco Pes, David Guček (kolaž)

Različne vajenice: primerjava učinkovitodti MFC-ja (Lascaux colors and restauro) in Primala CM330 (Imo
d.o.o.)

