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Fragment rimske stenske poslikave, ki se je nekoč nahajala v insuli XVII,
natančneje v sobi II, je bil rešen leta 1963. Omenjena insula je stala na
območju današnjega parkirišča NUK 2, na Aškerčevi cesti v Ljubljani,
poslikava pa je najverjetneje nastala v drugi polovici 1. st. n. št. ali na
začetku 2. st. n. št.. Meri 158 x 59 cm ter je naslikana v fresko in seko
tehniki. Gre za ponavljajoči ornament, ki se je nahajal na spodnjem delu
zidu. Na njem je naslikan zeleni krog, ki ga na levi in desni strani
povezujeta romboidni ploskvi svetlo oker barve, na katerih so bile nekoč
naslikane breskve v barvi temnega okra. Nad motivom sta še dve
vodoravni črti v zeleni in temno rdeči oker barvi.
V študijskem letu 2018/2019 so na fragmentu potekali nadaljnji konservatorsko-restavratorski posegi v okviru magistrske naloge. V dogovoru z
mentorjem, mentorico in muzejsko konservatorko-restavratorko, je bilo
kot glavno izhodišče in cilj dela njegovo konserviranje-restavriranje z
ohranjeno dokumentarno in estetsko vrednostjo ter možnostjo za
razstavljanje v Mestnem muzeju Ljubljana. Ateljejsko delo je bilo v
grobem razdeljeno v dve fazi, prva je zajemala obdelavo lica poslikave,
druga pa izdelavo novega hrbtišča. S površine poslikave smo očistili
nečistoče, odstranili belo kopreno, kalcitne obloge v obliki bele skorje ter
injektirali ožje in širše razpoke zaradi kasnejše obdelave novega hrbtišča.
Za izdelavo zaščite lica poslikave smo izbrali posebno metodo v
kombinaciji zaščite iz ciklododekana in klasičnega facinga iz Mowilith-a
v etil acetatu, predvsem zaradi na testirana topila neobstojne barvne
plasti. Na hrbtni strani smo odstranili sekundarni mavec in lesene letve,
ki so bili na hrbtišče dodani za ojačitev ob prenosu v muzej. Prvoten omet
smo stanjšali na približno 2 – 4 cm debeline in za njegovo armiranje
uporabili klasično metodo z apneno-kazeinsko maso in tremi plastmi
gaz. Sledilo je odstranjevanje facinga z industrijskim fenom, s katerim
smo odstranili z lica nanos ciklododekana, na katerem je bil prilepljen
facing iz 70-odstotne raztopine Mowilith-a v etil acetatu.
Fragment je bil pripravljen za montiranje na novi prenosni nosilec.
Glede na precejšnjo debelino fragmenta, smo omejili izbor materialov.
Odločili smo se za obstojen, trden in lahek prenosni nosilec Alustep 500
light. Vrzel okoli fragmenta pa smo predhodno zapolnili s stirodurom in
šele nato nanj nanesli okrasni omet, predvsem zaradi manjše teže oz.
lažjega prenašanja po muzejskih prostorih. Ožje in širše razpoke smo
zapolnili z obarvanim ometom (pred tem smo izvedli poskuse izvedbe
različnih tonov ometa z mešanjem različnih vrst peska). Odločili smo se
za omet v rjavo nevtralnem tonu, ki se je zlil z originalom.

Slika 1: FragMent stenske poslikave pred konservatorskimi-restavratorskimi
postopki. (Fotografirala Danijela Frelih)

Slika 2: Facing iz treh slojev gaz s 70-odstotno raztopino Mowilith-a v etil
acetatu. (Fotografirala Danijela Frelih)

Slika 3: Fragment stenske poslikave po zaključku
konservatosko-restavratorskih postopkov. (Fotografirala Danijela
Frelih)
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