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SELANSKE POSLIKAVE - pogled od bliuzu

avtorica:
Vlasta Čobal Sedmak, ZVKDS Restavratorski center

Rotunda v Selu sodi med najpomembnejše spomenike v Sloveniji, katere notranjščino bogatita dve plasti srednjeveških stenskih 
poslikav. Leta 2020 smo v sklopu rednega programa opravili temeljit pregled. Pogled od blizu je razkril zaskrbljujoče slabo stanje 
slikarije v vrhu kupole, ki bo v kratkem zahtevala temeljit konservatorsko-restavratorski poseg, pred tem pa poglobljen strokovni 
razmislek glede končne prezentacije slikarij. Izpostavljam problematiko, ki jo kaže obstoječe stanje. Na prizorih v kupoli so vidne 
številne barvne retuše. Evangelisti so na novo naslikani skoraj v celoti in mestoma se zdi, da pod retušo ni ostankov originala. 
Znano je, da je bila poslikava restavrirana najmanj dvakrat, leta 1956 s strani Izidorja Moleta, med leti 1981-83 pa Albina Kovačiča. V 
poročilih je zaslediti, da so bili prizori na oboku obakrat v kritičnem stanju, saj so močno odstopali od podlage. Vzrok gre pripisati 
pločevinasti strehi, ki je bila takrat na objektu in se je ob vremenskih spremembah močno segrevala in ohlajala. O obstoječi barvni 
retuši v kupoli ni zaslediti zapisov.

Retuše lahko po videzu pa jo lahko 
razdelimo na več tipov: 

 − natančno izvedene drobne, tanke 
vzporedne vertikalne črte, 

 − natančno izvedene drobne, tanke 
vzporedne črte, ki s smerjo sledijo 
oblikam, 

 − nenatančne, debelejše, 
neenakomerne črte, ki so različno 
usmerjene.

Zatečeno stanje predstavlja velik izziv končne pre-
zentacije tako s tehnološkega kot estetskega vidika. 
Ali retuše ohranjati ali ne? Jih ohranjati v celoti, ali 
morda katere ne?

Pogled od blizu je porodil še en dvom, ki nakazuje 
na smelo preslikavo določenih prizorov, ki so se do 
zdaj pripisovali originalu. Številne figure v prizorih 
Kristusovega pasijona se zdijo sekundarno poudarjene 
s črno ali temno vijolično konturo, ki jo je neposredno 
na original naslikala suverena slikarska roka in s tem 
okrepila poteze ter spremenila karakteristike obrazov, 
rok, nog, draperij,… Od blizu je vidno, da so originalne 
podrisbe zelene ali oker, in da črna ali vijolična risba na več 
mestih ne sledi prvotni. Na neskladnost naslikanih prizorov 
je opozorila že Anabelle Križnar, ki glede na razpon kvalitete, 
poslikavi pripisuje vsaj dve različni slikarski roki. Ob subtilno 
izpeljanih modelacijah opisuje številne nevešče izpeljane detajle in  
v prizoru Kristus nosi križ izpostavi upodobitev razbojnika z dvema 
desnima nogama. 

Ob nekaterih grobo zarisanih obrazih tudi sama opozarjam na prezrte 
nepravilnosti, ki nakazuje preslikavo originala. V prizoru Zadnja večerja so 
roke Janeza, ki leži v Kristusovem naročju, naslikane v nemogočem položaju. 
Ob tem se jasno vidi originalna risba rok z zeleno barvo in kaže, da je nekdo 
s črno konturo spremenil potek roke Janeza in apostola za njim (iz desne v 
levo in obratno). Anomalija se pojavi tudi v prizoru Kristus pred Pilatom, pri 
skupini vojakov, ki stojijo za Kristusom, katerih noge so naslikane nelogično 
in ne sledijo figuram, ki bi jim naj pripadale.

Glede na to, da se je v 19. st. pod Madžari zgodila velika prenova, bodo odkritja nedvomno terjala 
dosleden pregled obstoječe dokumentacije madžarskih arhivov, ki so zaenkrat slabo raziskani. 

Selo - zunanjščina cerkve sv. Nikolaja

Detajl prizora Kristus nosi 
križ z rozbojnikom, ki ima dve 
desni nogi.

Detajl prizora Kristus pred Pilatom, 
skupina vojakov, ki ima 

naslikanih preveč 
nog.

Detajl prizora Zadnje večerje, kjer je vidna nemogoča pozicija rok 
Janeza v Kristusovem naročju in apostola za njim.

Poslikava v kupoli, na vrhu Kristus in Bog Oče v mandorli, 
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Detajl poslikave z retušo, kjer so vidne natančno izvedenene 
drobne, tanke vzporedne vertikalne črte.

Detajl poslikave z retušo, kjer so vidne nenatančne, 
debelejše, neenakomerne črte, ki so različno usmerjene.

Detajl poslikave z retušo, kjer so vidne natančno izvedene 
drobne, tanke vzporedne črte, ki s smerjo sledijo oblikam.


