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Kamnita plastika v parku dvorca Dornava – naravoslovne preiskave

avtorica: Maja Gutman Levstik, ZVKDS Restavratorski center

Park dvorca Dornava (EŠD 7876) je baročno osno 

zasnovan parkovni kompleks z bogatim kiparskim 

okrasjem, ki je delo več kiparjev v različnih obdobjih. 

V prispevku obravnavamo dve skupini skulptur, in 

sicer antične modrece (slika 1) ter kipe Brezmadežne, 

sv. Janeza Nepomuka in Frančiška Ksaverija (slika 

2). V sklopu konservatorsko-restavratorskih posegov 

smo na teh dveh skupinah kipov izvedli naravoslovne 

preiskave. 

Na kipih je zaradi izpostavljenosti atmosferskim 

razmeram prišlo do raznih poškodb na kamnu, kot 

so luščenje in odpadanje kamna, razpoke, tvorba 

temnih oblog, razbarvanje in prisotnost vegetacije 

oz. mikroorganizmov. K poškodbam je verjetno 

pripomogla tudi uporaba nekompatibilnih materialov, 

kot je npr. cementna malta.

Namen preiskav je bil ugotoviti vrsto uporabljenega 

kamna in njegovo provenienco ter sestavo 

materialov, uporabljenih v preteklih konservatorsko-

restavratorskih posegih. Odvzete vzorce smo preiskali z 

optično mikroskopijo (OM), infrardečo spektrometrijo 

(FTIR) in ramansko spektroskopijo. 

Antičnih modreci so narejeni iz svetlo rumenega 

peščenega apnenca (slika 3a). Možna provenienca 

tega kamna je v Vinici in sicer v kamnolomu Marčan. 

Druga skupina skulptur – Brezmadežna, sv. Janez 

Nepomuk in Frančišek Ksaverij – je izdelana iz belega 

litotamnijskega apnenca (slika 3b). V severovzhodni 

Sloveniji je več opuščenih kamnolomov litotamnijskega 

apnenca, med katerimi sta najbolj znana v Ciringi 

in Zgornjem Dupleku. V obeh primerih gre torej 

za sedimentne kamnine miocenske starosti. Za 

domodelacijo je bila večinoma uporabljena malta 

s cementnim vezivom (slika 3c), redkeje apneno 

cementna malta, v enem primeru pa tudi kaolinitna 

glina. V nekaterih domodelacijskih masah smo 

ugotovili prisotnost polivinil acetata. Večinoma je bila 

na mestih domodelacij izvedena tudi retuša (slika 3d), 

na stratigrafskih posnetkih pa so vidne tudi temne 

obloge in mikroorganizmi. 

Kiparsko okrasje dvorca v smislu sedimentološko-

petrografskih analiz in ugotavljanja provenience 

uporabljenega kamna še ni bilo raziskano. Glede na 

številčnost kiparskega okrasja bi bilo zanimivo proučiti 

še ostale kipe in skulpture in tako dobiti zaokroženo 

celoto o vrsti in provenienci uporabljenega kamna.

Slika 3 a) Peščeni apnenec. b) Litotamnijski apnenec. Presevna svetloba, vzporedni nikoli. c) Domodelacijska masa s pretežno silikatnim 
agregatom v cementnem vezivu. Presevna svetloba, navzkrižni nikoli. d) Plasti retuše in oblog na kamnu. Odsevna svetloba. 
(foto: Maja Gutman Levstik).

Slika 1 Antični modreci. Od leve proti desni si sledijo Aristotel, Diogen, Hipokrat, Homer, Seneka in Teofrast (foto: Maja Gutman Levstik). 

Slika 2 Od leve proti desni si sledijo Frančišek Ksaverij, sv. Janez Nepomuk in Brezmadežna (foto: Maja Gutman Levstik). 


