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Interventni dvig in priprava rimskodobnega mozaika 
za muzejsko prezentacijo

Anja Urbanc, samozaposlena v  kulturi
www.restavratorstvo-urbanc.si

V juniju 2018 so arheologi med izkopavanji na Gosposvetski cesti, odkrili preko 300 
grobov, med njimi tudi sarkofage. Ena zanimivejših najdb so ostaline objekta iz 4. stoletja 
n. št. za katere predvidevajo, da so ostanki zgodnjekrščanske cerkve. V notranjosti so 
bili ohranjeni fragmentarni ostanki talnega mozaika z dekorativno floralno borduro. 
Prezentacija in-situ je bila zaradi lokacije neizvedljiva, zato je ekipa ZVKDS RC izvedla 
interventni poseg zaščite in dviga mozaika.

V postopku dviga so bile s površine fragmentov najprej odstranjene nečistoče, sledilo je 
utrjevanje in nanos vmesne plasti s ciklododekanom, na katero je bila nanesena začasna 
zaščita lica mozaikov. Kot dodatna zaščita ob dvigu so bile uporabljene lesene deščice 
in poliuretanska pena. Posebnost večjega kosa mozaika je predstavljala izredno dobro 
ohranjena plast nucleusa, ki je segala tudi na predel, kjer ni bilo ohranjenih mozaičnih 
kock. Dvig večjega mozaika smo zato izvedli skupaj z vsemi ohranjenimi stratigrafskimi 
plastmi in ga prepeljali v ateljejske prostore.

Izkazalo se je, da so po presušitvi, plasti mozaika izgubile trdnost in povezanost. 

Ker je večji del podlage predstavljal slabo vezan peščeni agregat z organskimi primesmi, 
smo skladno z odločitvijo strokovne komisije ohranili vse plasti do vključno rudusa. 
Hrbtišče smo utrdili ter zakitali s tanko plastjo klasične apnene malte, ki je zapolnila 
predvsem praznine v plasti rudusa. Da bi zmanjšali končno težo največjega fragmenta, smo 
v nadaljevanju hrbtišče ojačali s plastjo t. i. lahke malte, kjer je kameni agregat nadomeščen 
z recikliranim steklom, kot vezivo pa je uporabljeno naravno hidravlično apno. Na hrbtišče 
smo pritrdili še lahko aluminijasto sendvič ploščo. Sledili so postopki obdelave mozaične 
površine. Ključni problem je predstavljalo konserviranje plasti nucleusa brez ohranjenih 
mozaičnih kock. Kljub temu, da smo pričeli s konservatorsko-restavratorskim postopkom 
v najkrajšem možnem času, je bila namreč plast slabo povezana. Za utrjevanje smo 
uporabili novo utrjevalno sredstvo CFW, ki ga razvija  ZAG. Gre za utrjevalno sredstvo 
na vodni osnovi. Njegova lastnost je, da prodre zelo globoko v porozni material in tam, 
ob prisotnosti zračne vlage, tvori kalcijev karbonat (CaCO3). 

Ker je utrjevalno sredstvo še v fazi razvoja, bomo v nadaljevanju vršili monitoring 
morebitnih sprememb.Po utrjevanju smo na lice nanesli še dekorativno malto in zakitane 
predele retuširali. Fragmenti mozaika so bili po končanih konservatorsko-restavratorskih 
posegih prepeljani v depo Mestnega Muzeja Ljubljana.

Interventni poseg na terenu: 

Jelka Kuret (ZVKDS, RC), Ajda Mladenovič (ZVKDS, RC), Martina 
Kikelj Lesar (ZVKDS RC), Anja Urbanc (samozaposlena) in tehnična 
ekipa ZVKDS RC.

Postopki v ateljeju: 

Jelka Kuret (ZVKDS RC), Martina Lesar Kikelj (ZVKDS RC), Mateja 
Kavčič (samozaposlena), Anja Urbanc (samozaposlena), Roza Šantej 
(študentka).


