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uvod

Uvod

Letošnje 15. strokovno srečanje konservatorjev-restavratorjev 
tokrat prvič gosti Oddelek za konserviranje in restavriranje 
Narodne galerije. Ob 15-letnici je prav, da se vrnemo malce v 
zgodovino. Strokovno srečanje konservatorjev-restavratorjev 
se je leta 2001 začelo na pobudo kolegija Sekcije muzejskih kon-
servatorjev-restavratorjev pri Skupnosti muzejev Slovenije, ki 
je k sodelovanju pritegnil tudi Društvo restavratorjev Slovenije. 
Organizacijo srečanja je prevzel Narodni muzej Slovenije, za 
kar ima veliko zaslug Zoran Milić z ekipo sodelavcev Oddelka 
za konserviranje in restavriranje. Že od vsega začetka je sre-
čanje spremljala publikacija Strokovna predstavitev slovenskih 
konservatorskih in restavratorskih delavnic, ki se je leta 2006 
preimenovala v Konservator-restavrator. Organizacijo srečanja 
in izdajo spremne publikacije je leta 2010 prevzel Slovenski 
etnografski muzej z mag. Ano Motnikar na čelu. Pod njenim 
budnim uredniškim očesom je publikacija dobila nov, večji 
format in tudi bolj sistematično zbrano vsebino z uredniškim 
odborom, ki od leta 2012 recenzira vse prispevke. Sprva je 
tiskanje publikacije potekalo zgolj iz sredstev Skupnosti mu-
zejev Slovenije in s pridobljenimi sponzorskimi prispevki, 
zato se ob tej priložnosti vsem dosedanjim sponzorjem is-
kreno zahvaljujemo za njihovo zvesto podporo. Od leta 2013 
pa tiskanje publikacije pod okriljem Društva restavratorjev 
Slovenije financira Ministrstvo za kulturo, kot je to običajno 
tudi pri drugih strokovnih publikacijah s področja varovanja 
premične in nepremične kulturne dediščine. Precej sredstev za 
organizacijo srečanja prispeva tudi Skupnost muzejev Slovenije.

Letos smo uredniški odbor razširili, saj so vsebine vedno 
bolj pestre. To dokazuje tudi rekordno število objavljenih 
povzetkov, ki se je ustavilo pri številki 92. Poleg slovenskih 
konservatorjev-restavratorjev se nam tokrat pridružujejo kolegi 
iz Hrvaške, Srbije, Makedonije, Bolgarije, Madžarske in Italije. 
Tega smo zelo veseli, saj potrjuje, da je naše srečanje postalo 
prepoznavno tudi onstran meja Republike Slovenije. Prispeli 
povzetki dokazujejo, da interdisciplinarnost ni samo mrtva 
beseda na papirju. Na to denimo opozarja vrsta prispevkov o 
raziskavah materialov, ki jih uporabljajo konservatorji-resta-
vratorji stenskih poslikav. Upamo, da bo plodno sodelovanje s 
strokovnjaki naravoslovnih in družboslovnih strok tako uspe-
šno tudi na drugih področjih konserviranja in restavriranja. 

V letošnji publikaciji smo vsebinsko natančneje opredelili 
posamezna področja, prav tako se trudimo poenotiti termi-
nološko izrazoslovje. Predvsem pa si želimo, da bi ohranjanje 
naše premične in nepremične dediščine potekalo na visoki 
strokovni ravni. To je namreč pomembno za prepoznavnost in 
pozitivno razumevanje naše stroke tudi v širšem družbenem 
kontekstu. Poleg tega pa se zavedamo, da mora biti ohranjanje 
kulturne dediščine povezano s stabilnim financiranjem, ki je 
temeljni pogoj za to, da lahko stopamo v korak s podobnimi 
institucijami iz tujine.

Nataša Nemeček
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Drago Bac (1953–2015)
akademski kipar, restavrator specialist, fotograf

Življenje, izpolnjeno s sijajnimi odgovori  
ob nenehni vedoželjnosti

Vrste varstvenikov kulturne dediščine je mnogo prezgodaj 
zapustil kolega mag. Drago Bac. Blag kot osebnost, zavezan 
visokim merilom stroke, neizmerno radoveden, vedoželjen 
in nekompromisen mož je delo svojih rok radodarno delil po 
slovenskih kulturnih spomenikih. V mislih in javnem nasto-
panju je bil zadržan, odmerjal jih je le tistim, ki so se približali 
smislom resnega dela. V času, ki sprejema le pompoznost in 
vsiljeno samopredstavljanje, je neupravičeno ostajal v ozadju. 
Blag nasmeh in iskriva domislica sta bila zunanji znak, da je 
medsebojni stik zaželen, in to je, kljub dolgoletni težki bolezni, 
na srečo trajalo do zadnjih dni življenja.

Velik del zgodnjih delovnih let je usmeril v kolektiv kolegov 
restavratorjev, zbranih v Restavratorskem centru rs. Zgodaj, 
v času, ko to še ni bilo pogosto, je postal samostojni kulturni 
delavec. Delil je vse težave te negotove usode, a je izbral pot, 
posejano s svobodnimi odločitvami in neomejenim osebnim 
izobraževanjem.

Zapustil nam je v palimpsest časa zapisane sloje posegov 
na kamnu, ometih, barvah in strukturah, podaljšanih v bivanje 
oblik in površin, v pretanjene fotografije zapisane podobe.

Član icomos je bil že v obdobju nekdanje skupne domovi-
ne, pobude in predloge je tri mandate uresničeval v Izvršnem 
odboru organizacije, vse do leta 2013. 

Ko se od kolega poslavljamo, ostajamo vsak s svojim preiz-
praševanjem lastnega prispevka k trajnosti kulturne dediščine 
na Slovenskem.

Jovo Grobovšek
častni predsednik icomos/si

Srednja vas, 23. marca 2015
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tekstil

Konserviranje poslikanih tkanin za razstavo 
Prebujanje lepote. Zbirka Crowther-Oblak 

• Marina Čurin, Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož

Za razstavo Prebujanje lepote – britanska viktorijanska likovna 
umetnost v Narodni galeriji smo v konservatorsko-restavrator-
ski delavnici pmpo prejeli 4 poslikane tkanine iz serije Medem 
z naslovi Abraham, Deborah, Isaiah in Ruth, ki upodabljajo 
svetopisemske motive. Konservatorka-restavratorka Tina Buh 
je v Narodni galeriji opravila čiščenje s kapilarnim vlekom.

Barve poslikave so nanesene neposredno na laneno tkani-
no. Avtor je hotel z izbiro rebraste tkanine in posebno tehniko 
senčenja doseči imitacijo tapiserije, pri kateri osnova pote-
ka prečno na motiv, tanjša nit votka pa vzdolžno. Poslikane 
tkanine so tkane v platnovi vezavi, vendar z debelejšo nitjo 
votka. S tem je dosegel efekt ripsa oziroma rebrastih linij, kar 
spominja na tapiserijo. Pri tapiseriji dosežemo motiv in konture 
s tkanjem različnih barvnih votkov, pri poslikanih tkaninah 
pa le z nanosom barve na površino tkanine. Senčenja so pri 
tapiserijah zobčasti prehodi svetlejše barve v temnejši odtenek, 
tako imenovani hachures, na poslikanih tkaninah pa to tehniko 
imitira črtkan nanos barve. S tem so dosegli ne le vtis različnih 
barvnih odtenkov, temveč so poudarili teksturo tapiserije in 
tridimenzionalnost motiva.

Konserviranje-restavriranje je bilo sestavljeno iz analize 
stanja poslikanih tkanin, priprave receptur, barvanja lanene 
podloge in lanenih niti za šivanje ter stabiliziranja poškodb z 
vnosom osnovnih lanenih niti. Poškodovana mesta smo pod-
ložili z laneno tkanino, ki smo jo prej pobarvali z direktnimi 
barvili Solophenyl, tako da se je ujemala z originalno barvo 
na poslikanih tkaninah. Zadnja faza restavriranja je bila pri-
prava tkanin za obešanje. Tkanine smo podložili z lanenim 
platnom, ki smo ga po vsej površini prišili z zamaknjenimi 
in prekinjenimi šivi, tako da smo zaobjemali debelejši votek. 
Na zgornjem delu hrbtne strani smo na laneno podlogo pri-
šili sprijemalni trak (velcro). S tem je največja obremenitev 
prenesena na trak in na porazdeljene šive na laneni podlogi. 

Sodelavka: Eva Ilec

Slika 1 Priprava poslikane tkanine za obešanje – podlaganje 
z laneno podlogo (foto: Boris Farič)
Slika 2 Iskanje ustreznih barvnih odtenkov, skladnih z origi-
nalnimi barvnimi toni (foto: Boris Farič)
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• Eszter Mátyás, Magyar Nemzeti Múzeum

Frak iz tekstilne zbirke Madžarskega narodnega muzeja je 
narejen iz svile in okrašen s kovinskimi nitmi in srebrnimi ble-
ščicami. Podložen je s svilo in lanom. Oblačilo je bilo umazano 
in razobličeno, osnovno blago in podloga pa zelo obrabljena. V 
preteklosti je bil frak že večkrat popravljen, kar so dokazovale 
različne zakrpe in gosti, neenakomerni šivi. 

Mikroanalize in preiskave z elektronskim mikroskopom 
so pokazale, da je ekstremno hude poškodbe črnih osnovnih 
niti povzročilo železovo čimžno barvilo, ki so ga uporabili 
pri barvanju. 

Po določitvi stopnje poškodb, materialov in tehnik, s ka-
terimi je bil frak izdelan, smo naredili natančno sliko stanja. 
Pred mokrim čiščenjem smo krhke plasti tkanin všili med 
dve plasti tila in s tem zagotovili varno rokovanje. Po kratkem 
namakanju v raztopini etil-akohola (100 ml/l) smo tkanino 
oprali v 0,5-% raztopini anionskega detergenta Hostapon T v 
destilirani vodi. Ob tem smo uporabili sesalec z nastavljivim 
zračnim vlekom.

Po mokrem čiščenju smo osnovno tkanino fraka polo-
žili na bombažno blago, pobarvano v ustreznem odtenku. 
Izrabljeno svilo ob vezenini smo utrdili s tkanino, ukrojeno 
v obliki manjkajočega dela.

Obrabljene dele rokavov smo prekrili s tanko svileno gazo. 
Posamezne plasti smo sešili z vpetim in prednjim vbodom, pri 
tem pa smo uporabili tanko svileno ali laneno nit. Skladno z 
obliko, v kateri je bilo oblačilo razstavljeno pred restavrator-
skim posegom, smo ga ponovno sestavili. Za razstavo smo frak 
dopolnili še z ovratno ruto, čipkastimi manšetami in nabrano 
ovratnico iz istega obdobja in ga namestili na lutko, ki je bila 
po obliki in dimenziji prilagojena predmetu. 

Konservatorsko-restavratorski postopek je bil izveden kot 
diplomsko delo na madžarski Akademiji za likovno umetnost 
v letu 2014. Izobraževanje konservatorjev za predmete upo-
rabne umetnosti poteka v Narodnem centru za konserviranje 
in konservatorsko usposabljanje v Madžarskem narodnem 
muzeju v okviru sodelovanja dveh institucij.

Mentorica: Enikő Sipos

Slika 1 Detajl umazanega in razobličenega oblačila
(foto: Eszter Mátyás)
Slika 2 Detajl oblačila po konservatorsko-restavratorskih
posegih (foto: Eszter Mátyás)
Slika 3 Frak po zaključenih posegih (foto: Eszter Mátyás)
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Desetletni projekt obnove cerkvenega tekstila iz 
Zbirke sakralne umetnosti v Ludbregu

• Venija Bobnjarić - Vučković, Hrvatski restauratorski 
zavod, Restauratorski centar Ludbreg

Zbirko sakralne umetnosti v Ludbregu, za javnost odprto leta 
1998, sestavljajo predmeti iz kamna, lesene polikromirane 
skulpture, slike na platnu, cerkvena oblačila, liturgijska posoda, 
cerkvene knjige in arhivsko gradivo. Zbirka je nameščena v 
stranskem krilu ob kapeli sv. Križa dvorca Batthyány v Lud-
bregu. Sedem mašnih plaščev in dve zastavi so razstavljeni v 
steklenih vitrinah v prostoru z ustreznimi mikroklimatskimi 
razmerami. Gre za najbolj reprezentativne predmete v zbirki 
iz obdobja od druge polovice 18. stoletja do zadnje četrtine 
19. stoletja. 

Med vsemi zgodovinskimi predmeti so tekstilni najbolj 
občutljivi in trajno izpostavljeni propadanju, zato so zelo 
ogroženi. Čeprav so bila liturgijska oblačila s premestitvijo iz 
izvirnega okolja v zbirko rešena pred nadaljnjim propadanjem, 
so bila zaradi večjih fotokemičnih in mehanskih poškodb tka-
nine ogrožena. Da bi ohranili ta najbolj ogroženi in občutljivi 
del zbirke, je od leta 2003 do 2014 potekal najobsežnejši in 
najzahtevnejši projekt sistemske prenove v tekstilnem od-
delku rcl. Raznovrstne poškodbe dragocenih zgodovinskih 
tkanin, kot so brokat, moare in damast, ter čipk in okrasnih 
tkanih trakov iz pozlačenih in posrebrenih kovinskih niti so 
bile za restavratorke in konservatorke velik izziv pri izbiranju 
konservatorsko-restavratorskih metod in postopkov ter na-
čina končne predstavitve predmetov. Poravnati in popraviti 
kovinsko čipko, rekonstruirati tkani vzorec iz izvirnih, vendar 
zelo poškodovanih in razpletenih niti, ohraniti in nadome-
stiti razpadlo podlogo, sanirati poškodbe volnenih in svile-
nih tkanin, različnih tkanih in vezenih vzorcev s svilenimi 
in kovinskimi nitmi, odstraniti nečistoče in madeže … so 
samo nekateri problemi, s katerimi se je bilo treba spopasti.  
Konservatorsko-restavratorski posegi so zato zahtevali multi-
disciplinaren pristop k umetninam in sodelovanje strokovnja-
kov različnih profilov – ti so s svojim znanjem in praktičnimi 
spretnostmi prispevali k boljšemu razumevanju značilnosti 
materialov in k izvedbi del na visoki profesionalni ravni. 

Posebno pozornost smo posvetili razstavljanju tkanin v 
vitrinah, prilagoditvi in izpopolnitvi nosilcev ter izboljšanju 
razmer pri razstavljanju (namestitev okenskih senčil in nado-
mestitev svetilnih teles z led-diodami v vitrinah).

Sodelavke: Bernarda Rundek Franić, Maja Vrtulek, Ada Vrtulek 
Gerić, Vesnica Abramović, Štefica Nemec, Branka Regović, 
Blaženka Beatović 

Slika 1 Zbirka sakralne umetnosti v kapeli sv. Križa dvorca 
Batthyány v Ludbregu (foto: Venija Bobnjarić - Vučković)
Slika 2 Mašni plašč, 2. pol. 19. stol., pred posegom (foto: Venija 
Bobnjarić - Vučković)
Slika 3 Mašni plašč, 2. pol. 19. stol., po posegu (foto: Venija 
Bobnjarić - Vučković)
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arhiva knjižnice Škofijskega semenišča v Padovi

• Giulia Orti, Università Ca' Foscari Venezia

Diploma je rezultat eksperimentalne študije arhiva tiskanih 
knjig iz 16. stoletja, ki jih hranijo v knjižnici Škofijskega seme-
nišča v Padovi in obsega več kot deset tisoč enot. Izdelana je 
bila analiza zbirke z anomalijami v vsaki knjigi. Pregledovanje 
je zajemalo tako poškodbe strukturnih elementov kot tudi 
spremljanje števila poškodovanih listov.

Izbran parameter merjenja degradacije listov je bil te-
mnenje papirja in na tej osnovi so bili prešteti prizadeti listi. 
Opazovane spremembe, postavljene v kronološki in geografski 
kontekst posameznih del, so omogočile izdelavo grafov, ki 
prikazujejo upadanje kvalitete izdelave papirja v 16. stoletju.

Statistična obdelava pridobljenih podatkov je omogočila 
izpostavitev določenih fenomenov, ki potrjujejo in podpirajo 
mnenja iz starejše literature s tega področja. Iz analize zbra-
nih podatkov o številu poškodovanih listov lahko ločimo dve 
stopnji ohranjenosti del. Za primerke, tiskane na italijanskem 
področju, je značilna dobra ohranjenost papirja. Rahlo temne-
nje je redko prizadelo večje število listov, izrazitejše temnenje 
pa smo opazili samo na posameznih listih v vsaki knjigi. V 
večjem številu primerov, tiskanih v deželah severne in osrednje 
Evrope (večinoma v Nemčiji, Franciji, Švici, Belgiji), pa je bilo 
opazno obsežnejše in izrazitejše temnenje.

Iz posameznih primerov barvnih sprememb lahko skle-
pamo o seriji papirja slabe kakovosti zaradi naključne napake 
v proizvodnji. Ponavljanje posameznega fenomena pa vodi 
v hipotezo o uporabi metod, ki so namerno ali nenamerno 
sprožile določene napake v proizvodnji papirja. Naša teorija 
je, da obstaja povezava med temnenjem in klejenjem papirja. 
Za to pa bodo potrebne dodatne raziskave, ki bi to nedvoumno 
dokazale. S pomočjo naravoslovnih znanosti bi bil to lahko 
naslednji korak v naših raziskavah.

Slika 1 Severna soba Škofijske seminarske knjižnice v Padovi, 
v kateri je shranjena zbirka tiskanih knjig od 16. stoletja naprej 
(foto: Giulia Orti)
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Načrt kanalizacijske mreže v Pulju

• Dorijana Malinarić - Macan, Državni arhiv u Rijeci

Zaradi nadstandardno velikih dimenzij, številnih bioloških in 
mehanskih poškodb ter tehničnih karakteristik je načrt De-
taljni plan kanalizacijske mreže Pulja iz leta 1862 (Kartograf-
ska zbirka Zgodovinskega in pomorskega muzeja Istre, inv. št.  
pmi-44384) predstavljal kompleksen konservatorsko-resta-
vratorski poseg. Načrt velikosti 157,4 x 190 cm je sestavljen iz 
18 segmentov industrijsko izdelanega papirja, podlepljenega 
z bombažnim platnom. Načrt je narisan z različnimi mediji: 
raznobarvnimi tuši, železo-galno tinto in grafitom.

Na licu in na platneni podlogi je bila vidna površinska uma-
zanija, načrt je bil poškodovan zaradi vlage in mikroorganiz-
mov, kar se kaže v oslabljeni strukturi nosilca in neodstranljivih 
madežih. Na pregibih in ob robovih so bile številne mehanske 
poškodbe, tudi barvna plast je bila lokalno poškodovana.

Najprej smo naredili primerno dokumentacijo ter z na-
tančnimi analizami ugotovili točno stanje objekta in določili 
potrebne posege. Zaradi nevarnosti raztegovanja papirja in 
spreminjanja merila načrta ter občutljivosti tinte je bilo izva-
janje mokrih postopkov izključeno. 

Po odstranitvi površinskih nečistoč in spor mikroorga-
nizmov je bilo nujno odstraniti podlepljeno platno. Sledile so 
dezinfekcija in utrditev poškodb (z japonskim papirjem in 
škrobnim lepilom) ter nevtralizacija papirja v nevodni razto-
pini. Zaradi izjemne krhkosti papirja in številnih raztrganin 
smo vse segmente nosilca podlepili s tankim japonskim pa-
pirjem in zravnali v stiskalnici. Nazadnje smo izvedli retušo 
poškodovane barvne plasti. 

Konservatorsko-restavratorskemu posegu je sledilo ponov-
no podlepljanje z novim platnom. Platno smo vnaprej napeli 
na lesen podokvir (izdelan izključno za ta poseg), nato smo 
ga zaradi stabilizacije formata in fleksibilnosti obdelali z vrelo 
vodo, po sušenju pa sneli s podokvirja in napeli na leseno pod-
lago. Pripravljeno platno smo premazali z mešanico škroba 
in metilceluloze in nanj nalepili posamezne segmente načrta. 
Ko se je lepilo posušilo smo platno obrezali na format načrta.

Po končanem konservatorsko-restavratorskem posegu 
smo načrt digitalizirali (z visoko resolucijo) in opremili s ka-
kovostno zaščitno opremo.

Konserviranje-restavriranje tako velikih formatov je po-
seben izziv, saj je  že uveljavljene metode, tehnike, orodja in 
opremo pogosto treba prilagoditi posameznemu objektu.

slika 1 Stanje načrta pred posegom
(foto: Dorijana Malinarić - Macan)
slika 2 Lepljenje načrta na platno
(foto: Dorijana Malinarić - Macan)
slika 3 Načrt po konservatorsko-restavratorskih postopkih 
(foto: Mirjan Čubrić)
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japonskih lesorezih ukiyo-e

•  Daniela Ratkajec, Hrvatski restauratorski zavod

Med redke primerke japonskih lesorezov na Hrvaškem vse-
kakor sodita lesoreza, ki ju v zbirki slik, kipov, grafik in risb 
hrani Mestni muzej Varaždin. Tehniko lesoreza, ki je ena naj-
starejših grafičnih tehnik, so Japonci prevzeli od Kitajcev. Od 
8. stoletja so lesorez uporabljali izključno za razmnoževanje 
odtisov z versko vsebino (budistična besedila). Eden izmed 
najvidnješih ustvarjalcev lesoreza v stilu ukiyo-e, kar dobe-
sedno pomeni »slike minljivega sveta«, je Dharani Hishikawa 
Moronobu (1618–1694).

Lesoreza iz Mestnega muzeja v Varaždinu lahko datiramo v 
18. stoletje, uvrščamo pa ju med značilne primerke stila ukiyo-e. 
Odtisnjena sta na zelo tanek, ročno izdelan japonski papir. 
Površinske nečistoče, neprimerno rokovanje v preteklosti, 
svetloba in neprimerna temperatura in vlaga so povzročili 
številne poškodbe. Stanje lesorezeov je slabo, saj so nalepljeni 
na kislo kartonsko podlago.

Ob konservatorsko-restavratorskih posegih smo raziskova-
li tudi avtorstvo lesorezov, ki so bili pripisani mojstru Kitagawi 
Utamaru. Med delom smo ugotovili, da podpis in pripadajoči 
žigi ne ustrezajo omenjenemu mojstru. Zato smo raziskali tudi 
tri dela Kitagawe Utamara iz zbirke Kabineta grafike hazu. 
Zaradi načrtovanja nadaljnjih konservatorsko-restavratorskih 
posegov smo izvedli kemijske analize pigmentov in lepil ter 
pozlate na lesorezu Gejša z vazo. 

Na plakatu bomo predstavili raziskovalno delo in konserva-
torsko-restavratorske posege na omenjenih japonskih lesorezih.

Slika 1 Lesorez ukiyo-e Gejša s spremstvom, Eishi Hosoda, 18. 
stol., pred posegom (foto: J. Kliska, fototeka hrz-a)
Slika 2 Lesorez ukiyo-e Gejša z vazo, Eishi Hosoda, 18. stol., 
stanje pred posegom (foto: J. Kliska, fototeka hrz-a)
Slika 3 Lesorez ukiyo-e Gejša s spremstvom, Eishi Hosoda, 18. 
stol., detajl poškodb na hrbtni strani (foto: Daniela Ratkajec)
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Izkušnje retuširanja na različnih podlogah v 
Osrednjem laboratoriju za konserviranje in 
restavriranje v Hrvaškem državnem arhivu
• Sanela Huzjak, Hrvatski državni arhiv

Risba z ogljem, študija, Ivana Meštrovića iz leta 1920, Muzej 
Like, Gospić

Študija je narisana z ogljem na rjavem industrijskem 
papirju, kaširanem na lepenko. Ker gre za avtorja, ki je zelo 
pomemben za hrvaško umetnostno dediščino, smo se zaradi 
estetskega dojemanja celote odločili za popolno reintegrira-
nje risanega sloja. Med restavriranjem smo manjkajoče in 
odstranjene dele papirnega nosilca nadomestili s kopijskim 
papirjem. Retuširanje je bilo izvedeno z akvarelnimi barvami 
neposredno na površino. Ob zgledovanju na značaj risbe smo 
zaželeno obliko retuše dosegli z metodama tratteggio (v obliki 
vertikalnih črtic) in rigatino (v obliki pikic). Gre za standardno 
retuširanje, ki je vidno iz bližine, iz oddaljenosti pa se retuša 
povsem zlije z risbo.

Olje na fotografiji, Josip pl. Filipović, K. Fekete iz leta 1935, 
Muzej Brodskega Posavja

Portret je naslikan z oljnimi barvami na fotografiji (po-
večani reprodukciji starejše fotografije iz druge polovice 19. 
stoletja), ki je bila neposredna predloga, kaširana na lepenko. 
Problematično je bilo razbarvanje oljne barve, ki je zaradi 
vlage spremenila značaj. Slikovno plast smo izolirali s tankim 
slojem laka (4-% mastiks, raztopljen v terpentinu). Sledilo je 
retuširanje z barvami Maimeri restauro, vezanimi z masti-
ksom. Retušo smo nanesli izključno na razbarvana območja.  
Odločili smo se za popolno retuširanje, ki najbolj ustreza 
izvirni modulaciji. Na ta način je bil kolorit slikovne plasti 
izenačen z razbarvanimi svetlimi sloji brez sijaja. Slikovno 
plast smo dodatno izenačili in zaščitili s še enim slojem laka 
v manjšem razmerju.

Iluminacije na pergamentu, rokopisna knjiga iz leta 1475, Forma 
Matricule marinariorum et piscatorum Jadre (Statut zadrskih 
ribičev in mornarjev), Znanstvena knjižnica, Zadar

Iluminacije so bogato obarvane in okrašene s pozlato na 
rdečem polimentu. V slikovni plasti so bile večje mehanske 
poškodbe, vendar so bili ostanki slikovne plasti precej stabilni. 
Izoliranju pergamenta s klejevo raztopino je sledilo retuširanje 
z vodnimi barvami. Retušo smo nanesli v tankem svetlejšem 
sloju, da ne bi posegala v avtorsko izvirno plast. Območja s 
pozlato smo retuširali z zlatom v prahu (zlato v prahu in 4-% 
raztopina gumiarabike). Pri retuširanju je bila uporabljena 
tehnika tratteggio, torej v obliki drobnih vertikalnih črtic, s 
čimer smo se izognili morebitnim nepravilnostim pri nana-
šanju barve. 

Slika 1 Študija, risba z ogljem po retuširanju, Ivan Meštrović, 1920
(foto: Sanela Huzjak)
Slika 2 Portret Josipa pl. Filipovića po retuširanju, olje na fo-
tografiji, 1935 (foto: Sanela Huzjak)
Slika 3 Iluminacije na pergamentu po retuširanju, rokopisna 
knjiga iz leta 1475 (foto: Sanela Huzjak)
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prosojnih papirjih alpinista Henrika Tume

• Andreja Kozjek, Narodna in univerzitetna knjižnica

V kartografski zbirki nuk hranimo zemljevide, ki jih je na 
prosojne papirje narisal Henrik Tuma, znan slovenski politik, 
publicist in alpinist. Z načrtnim raziskovalnim delom si je 
ustvaril trajen spomenik v planinski kulturi in znanosti slo-
venskega naroda. Tuma ni bil samo teoretik, temveč tudi velik 
praktik. Bogata zbirka prvenstvenih vzponov ga kaže kot enega 
najvidnejših slovenskih alpinistov pred prvo svetovno vojno. 
Njegova ljubezen do gora mu je narekovala, da je vse vzpone 
opisal, izkazal pa se je tudi pri izdelavi in risanju zemljevidov, 
grebenskih kart in skic.

Lani smo v Centru za ohranjanje knjižničnega gradiva 
nuk konservirali-restavrirali šest zemljevidov oz. skic na 
prosojnem papirju, ki so nastali ob koncu 19. in v začetku 20. 
stoletja. Zemljevidi so različnih velikosti, narisani so s črnim 
(železo-taninskim), rdečim, modrim in zelenim črnilom. Na 
zadnji strani vsakega se nahaja lastniški žig nuk. Zemljevidi 
so bili zaradi pogoste uporabe in neprimernega rokovanja v 
preteklosti poškodovani. Na mestih, kjer je bil nanos črnila 
debelejši, so bile prisotne poškodbe, ki so nastale zaradi korozije 
železo-taninskega črnila.

Pred konservatorsko-restavratorskim posegom smo z 
indikatorskimi papirji ugotovili prisotnost železovih in ba-
krovih ionov. Preverili smo topnost posameznih črnil v vodi 
in etanolu. Ugotovili smo, da so vsa črnila, z izjemo železo-ta-
ninskega, topna v vodi, ne pa v etanolu. Glede na vrsto zapisa 
in vodotopnost črnil smo se odločili za minimalni konserva-
torsko-restavratorski poseg. 

Najhujše poškodbe, raztrganine in poškodbe zaradi ko-
rozije smo popravili s tankim japonskim papirjem in lepilom 
Klucel g, raztopljenim v etanolu. 

Da bi preprečili nadaljnje mehanske poškodbe pri roko-
vanju smo izdelali zaščitne ovoje, ki omogočajo enostavno 
rokovanje in dajejo oporo zemljevidom. Spodnjo nosilno 
podlogo smo izdelali iz tanjše trajno obstojne lepenke, nanjo 
položili posamezen zemljevid ter oboje prekrili s poliestrsko 
folijo Mylar®. Lepenko in folijo smo po treh robovih spojili s 
samolepilnim trakom j-lar®. 

S tako zaščitenimi zemljevidi lahko zdaj v zbirki enostavno 
rokujejo, prozorna zaščitna folija pa omogoča njihovo uporabo 
brez neposrednega dotikanja.

Slika 1 Zemljevid na prosojnem papirju (foto: Andreja Kozjek)
Slika 2 Zaščiten zemljevid po postopkih (foto: Andreja Kozjek)



23

papir in fotografije

Zaščita dveh romanov iz zapuščine Borisa Pahorja

• Meta Kojc, Narodna in univerzitetna knjižnica

V Rokopisni zbirki Narodne in univerzitetne knjižnice od ne-
davnega hranimo dva romana v tipkopisu (Nekropola in Spopad 
s pomladjo) izpod peresa staroste slovenskih pisateljev Borisa 
Pahorja. Tipkopisa sta še posebej zanimiva zaradi pisateljevih 
opomb in popravkov, ki nam odstirajo ustvarjalni proces in 
postopno gradnjo literarnih besedil. Pahor ju je po aferi Zaliv 
v sedemdesetih letih, ko je pripravil vprašanja za takrat sporen 
intervju z Edvardom Kocbekom, zaradi katerega mu je bil za 
nekaj let celo prepovedan vstop v Jugoslavijo, skril pri prijateljici 
Tončki Kosovel na podstrehi kokošnjaka v Tomaju. Tipkopisa 
sta zaradi neprimernega okolja, v katerem sta bila shranjena, 
in spremenljivih, neugodnih vremenskih razmer, ki sta jim 
bila izpostavljena, v zelo slabem stanju. 

Gradivo obsega 460 listov kvalitetnega strojno izdelanega 
papirja. Na njem so prisotne mehanske, kemijske in biolo-
ške poškodbe. Posamezni listi so bili ob prispetju v Center za 
ohranjaje knjižničnega gradiva na več mestih zlepljeni med 
seboj, kar je oteževalo vse nadaljnje postopke. Papirni nosilci 
so krhki, porumeneli in skoraj popolnoma razgrajeni. Me-
stoma manjkajo deli papirja, saj se je že povsem razgradil, na 
listih pa so prisotni površinska in globinska umazanija ter 
poškodbe, ki so jih povzročili mikroorganizmi (srebrne ribice) 
in plesni. Zapis v večji meri predstavlja tipkopis, ob njem pa 
so tudi ročno vneseni popravki in opombe, ki so dopisani z 
vodotopnim črnilom, flomastrom in kemičnim svinčnikom. 

Pri izbiri najprimernejšega načina konserviranja-restavri-
ranja je imela ključno vlogo prisotnost vodotopnih zapisov, 
zaradi katerih smo izključili vse mokre postopke, predvsem  
pa smo se morali odpovedati uporabi naprave za strojno do-
polnjevanje papirja s papirno maso, ki bi bila pri tovrstnem 
gradivu in poškodbah zelo koristna. Posledično smo se odločili 
za minimalen konservatorsko-restavratorski poseg. 

Liste smo razslojili in suho očistili, zaradi prisotnosti ple-
sni je bilo treba sprejeti nekatere dodatne varnostne ukrepe 
(čiščenje v digestoriju, uporaba zaščitne opreme, dezinfekcija 
delovnih površin, orodij ipd.). Tako očiščeno gradivo smo vsta-
vili v L-mape iz poliestrske folije. Folija listom nudi zadostno 
mehansko zaščito, poleg tega omogoča varno uporabo krhkega 
in okuženega gradiva, s katerim sicer ne bi bilo mogoče rokova-
ti. Gradivo bo v bližnji prihodnosti digitalizirano, informacije, 
ki so v njem prisotne, pa tako še dodatno zaščitene. Poleg tega 
bo gradivo na ta način postalo dostopno tudi raziskovalcem.

Slika 1 Poškodbe tipkopisa (foto: Meta Kojc)
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arhitekta Ferija Novaka

• Tatjana Rahovsky Šuligoj, Arhiv Republike Slovenije

Arhitekt Feri Novak (1906–1959) je pomemben predstavnik 
funkcionalistične arhitekture in urbanizma pri nas. Študij ar-
hitekture je končal na dunajski Akademiji likovnih umetnosti, 
s seminarjem pri arhitektu Petru Behrensu. Za tem je leta 1938 
nekaj časa delal v ateljeju znamenitega arhitekta Le Corbusi-
erja v Parizu. Bil je dobro seznanjen z novostmi in sodobnimi 
koncepti v arhitekturi in urbanizmu, kar se zrcali v njegovem 
bogatem arhitekturnem opusu, ki ga je realiziral v Murski 
Soboti. Leta 1940 je naredil načrt za osnovno šolo oziroma 
kasnejšo gimnazijo v Murski Soboti.

Načrt, risba aksonometrije s tušem na prosojnem papirju 
za OŠ Murska Sobota, je bil izbran in restavriran za razstavo 
Pod skupno streho. Moderne javne zgradbe iz zbirke mao in 
drugih arhivov v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje leta 2013.

Načrt je bil nalepljen na lepenko, manjšo od samega načrta, 
zato so bili njegovi robovi zalepljeni na hrbtno stran lepenke, s 
tem pa okrnjen ogled načrta kot celote. Neprimerna umestitev 
(zavihani robovi načrta) in pritrditev na podlago iz lepenke 
z neprimernimi lepili (klej, dvostranski samolepilni trak in 
sintetično lepilo) sta glavna vzroka za nastalo razpoko v širini 
0,5 cm vzdolž celega objekta. Valovitost, nagubanost in obar-
vanost objekta so tudi posledica uporabe neprimernih lepil, 
uporabljenih ob pritrditvi na podlago, saj so prosojni papirji 
izredno občutljivi na vlago.

S kontroliranim vlaženjem in primernimi topili smo načrt 
najprej mehansko odstranili s podlage. Zravnali smo zapo-
gnjene robove in objekt suho očistili z mehkim čopičem in 
radirko. Z lica smo oba dela načrta, ki sta nastala po odstranitvi 
s podlage, sestavili s t. i. mostički iz japonskega papirja. Nato 
smo s hrbtne strani zapolnili manjkajoče dele in raztrganine 
s prilegajočimi se trakovi iz japonskega papirja in škrobnim 
lepilom. Močno nagubanost nam je kljub večkratnim posku-
som z lokalnim vlaženjem in ravnanjem pod utežmi uspelo 
samo omiliti.

Po odstranitvi s podlage in restavriranju je načrt spet v 
celoti viden. Restavrirani objekt smo vložili v mapo iz trajno 
obstojnega papirja.

Slika 1 Načrt, nalepljen na podlago iz lepenke, robovi so zavi-
hani na hrbet, zato načrt ni v celoti viden (foto: Lucija Planinc)
Slika 2 Načrt, odstranjen s podlage (foto: Mateja Kotar)
Slika 3 Po odstranitvi s podlage in restavriranju je načrt spet 
viden v celoti (foto: Lucija Planinc)
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Reševanje ožganega gradiva na primeru 
dokumentov Sedmega korpusa 

• Nataša Petelin, Arhiv Republike Slovenije

Gradivo Sedmega korpusa narodnoosvobodilne vojske in par-
tizanskih odredov Jugoslavije (1943–1945), ki ga hrani Arhiv 
rs, je eno izmed najbolj izposojanih medvojnih dokumentov. 
Gre za korespondenco z Glavnim in divizijskimi štabi, za per-
sonalne popisne pole, različne evidence idr.. Gradivo, ki je bilo 
med vojno skrito na neznani lokaciji v Kočevskem rogu in so 
ga zadnji trenutek s hitrim umikom še rešili pred popolnim 
požigom, danes obsega 52 škatel (6 tekočih metrov gradiva). 

Iz fonda so bili odbrani najbolj poškodovani dokumenti 
(gre za 8 arhivskih škatel nevezanega spisovnega gradiva in 
tri zvezke) in v Centru za konserviranje in restavriranje (ckr) 
Arhiva rs jih kontinuirano restavriramo od leta 2012. Gradivo 
je v slabem stanju, papir je tanek in zato mehansko občutljiv, 
poleg tega je ožgano gradivo postalo krhko, lomljivo in se 
drobi. Najizrazitejše so poškodbe ob robovih listov. Za tako 
poškodovano gradivo običajno uporabljamo dva postopka, in 
sicer podlepljanje (pri čemer uporabljamo vodotopna lepila, kar 
pomeni, da mora biti zapis vodoobstojen) in laminiranje (ki 
pa je ireverzibilen postopek, kjer gre v bistvu za plastifikacijo, 
zato se zanj odločamo le izjemoma), vendar se v ckr nismo 
odločili za nobenega od njiju. Podlepljanje zaradi vodotopnih 
zapisov ni prišlo v poštev, z laminacijo pa bi dokumenti izgubili 
svoj izvirni otip in s tem avtentičnost. Presodili smo, da je 
najustreznejša izbira ročno dopolnjevanje manjkajočih delov 
in utrjevanje papirja na najbolj krhkih mestih–ožganinah. 

Dokumente smo najprej suho očistili (zaradi krhkih li-
stov je bila potrebna velika pazljivost, da ne bi med čiščenjem 
povzročili dodatnih poškodb papirja). Suho očiščene liste smo 
ročno restavrirali z japonskim papirjem primerne gramature, 
nato pa smo najobčutljivejše predele z obeh strani utrdili še s 
tankim japonskim papirjem in tako liste dodatno mehansko 
utrdili. Gradivo smo po končanem konservatorsko-restavra-
torskem posegu zaščitili z ovojem iz trajno obstojnega (debelej-
šega) papirja, ovito gradivo pa shranili nazaj v arhivsko škatlo. 

S konservatorsko-restavratorskim posegom smo sicer 
izboljšali materialno stanje gradiva in vsebino le-tega zopet 
naredili dostopno, vendar bi pogosta (predvsem pa neprimerna) 
uporaba lahko hitro pripeljala do ponovnih poškodb. Digita-
liziranje partizanskega vojaškega gradiva (kot del eu projekta) 
sicer že poteka, vendar omenjeni fond še čaka na reprodukcijo. 

Sodelavke: Tatjana Rahovsky, Mateja Kotar, Marjana Cjuha, 
Stanka Grkman

Slika 1 Stanje gradiva pred restavriranjem (foto: Mateja Kotar)
Slika 2 Eden od bolj poškodovanih zvezkov – vidne ožganine 
(foto: Nataša Petelin)
Slika 3 Ročno dopolnjevanje in utrjevanje z japonskim papirjem 
(foto: Mateja Kotar)
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• Blanka Avguštin Florjanovič, Darja Harauer,  
Arhiv Republike Slovenije

Največ ohranjenih listin, pa naj bo to v širni Evropi ali majhni 
Sloveniji, je pisanih na pergament. Pergament, ki je v srednjem 
veku postal glavna pisna podlaga, je prišel v Evropo s krščan-
stvom. Zaradi svojih kvalitet (ugodnejša cena in trpežnost) 
se je kot vodilni pisni nosilec uspešno obdržal vse do konca 
srednjega veka, ko ga je nadomestil še cenejši papir. Pri po-
membnejših zapisih je ostal v uporabi veliko dlje.

Listine pogosto niso obrezane, kot npr. knjižni bloki v 
rokopisnih knjigah, zato so lahko zelo različnih dimenzij; 
najdemo visoke in ozke formate, nizke in široke, včasih napi-
sane celo na obrezek. Jure Volčjak, ki je od leta 2004 v Arhivu 
RS skrbnik listinskega gradiva, razlaga, da so bile listine na 
Slovenskem do sedemdesetih let 13. stoletja večinoma pisane 
v latinščini (uradni jezik cerkve), nato je začela počasi pre-
vladovati nemščina. Novi vek je prinesel zapise še v drugih 
jezikih kot so italijanščina, češčina, hebrejščina, arabščina, 
slovenščina. Za posamezna časovna obdobja so bile značilne 
tudi različne oblike pisav, od karolinške majuskule in minu-
skule do kurzivne gotice ali bulatike.

Arhiv RS hrani okoli 6.000 listin, ki so trenutno zaščitene 
s papirnimi ovoji in v pokončni legi nanizane v kovinskih 
omarah s predali. Hranjene so v klimatsko stabilnem prostoru 
(14–18° C in 46–50 % vlaga) z omejenim dostopom. V skupni 
evidenci gradiva Arhiva RS jih iščemo pod oznako SI AS 1063, 
Zbirka listin. Od leta 2005, ko so bile prenesene v digitalno 
obliko, niso več na voljo prek čitalniške izposoje. 

En ali več pečatov, ki so s pergamentnim ali svilenim 
trakom pripeti na posamezno listino, so izdelani iz različnih 
materialov. Najpogostejši, vosek, je lahko različnih oblik; kadar 
je ulit v lesene šatulje, so te vedno okrogle. Redkejši so svin-
čeni pečati, v omenjeni zbirki okrogle oblike. Da bi dosegli 
čim bolj optimalno hranjenje, listine in pečate od leta 1992 
pregledujemo, čistimo, jim izdelamo natančno prilagojeno 
zaščito, po potrebi jih tudi restavriramo. Zaščita je izdelana 
iz trajno obstojnih materialov in je glede na listine različnih 
velikosti od 180 x 260 mm do 820 x 780 mm. Po restavriranju 
so hranjene vodoravno v ognjevarnih, kovinskih omarah. Za 
Zbirko listin smo izdelali 106 zaščitnih škatel, ki imajo skupno 
311 pečatov. Vsaka listina in vsak pečat ima prilagojen prostor 
po meri, da ne prihaja do trenja in s tem poškodb.

Slika 1 Pregled listin (foto: Lucija Planinc)
Slika 2 Pergamentna listina s pečati v zaščitni škatli
(foto: Mateja Kotar)
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Srebroželatinski negativi na steklu

• Tina Buh, Narodna galerija

V Narodni galeriji smo v zadnjih mesecih konservirali 463 
fotografskih negativov, od tega 354 na steklenih ploščah. 

Stekleni srebroželatinski negativ sodi med suhe fotografske 
plošče in je sestavljen iz stekla, na katerem je tanek sloj želati-
ne, z drobnimi srebrovimi delci, ki tvorijo negativno podobo. 
Industrijska izdelava tovrstnih plošč se je začela kmalu po letu 
1880 (Lumière, Agfa, Eastman, Ilford) in je trajala približno 
do leta 1940. Dimenzije steklenih plošč so bile standardizirane 
leta 1891 na Mednarodnem kongresu fotografije v Bruslju.

Negativi iz zasebne zbirke so bili neprimerno hranjeni v 
različnih kartonastih škatlah, neurejeni in močno umazani, 
nekateri so bili zlepljeni skupaj.

V naši delavnici smo negative najprej identificirali (vsi 
negativi na steklu so srebroželatinski, nekateri imajo oznako 
proizvajalca Agfa) in jih razvrstili po tematiki. Vsak negativ je 
bil fotografiran in računalniško spremenjen v pozitiv, da smo 
lahko pregledali motive. Sledilo je suho in/ali mokro čiščenje 
posameznih plošč in izdelava t. i. 4 flapov – zaščitnih srajčk s 
štirimi kraki za posamezno ploščo. Za zaščitene plošče smo 
naredili sedem po meri narejenih zaščitnih škatel, v katerih 
so plošče hranjene navpično. Celotna dokumentacija konser-
vatorskega posega je zelo obsežna in obsega več deset strani. 

Pomembno  je tudi pravilno shranjevanje negativov. Ste-
klenih plošč nikakor ne nalagamo eno na drugo, saj steklo 
lahko hitro poči. Hranimo jih pri temperaturi do 18º C in na 
30–40 % relativni vlagi. 

Na plakatu bodo predstavljeni različni stekleni srebrože-
latinski negativi, tipične poškodbe, različne vrste originalnih 
retuš in celoten konservatorsko-restavratorski postopek.

Slika 1 Prevzem fotografskih negativov (foto: Tina Buh)
Slika 2 Zaščitna srajčka za stekleni negativ (foto: Tina Buh)
Slika 3 Zaščitna škatla za steklene negative (foto: Tina Buh)
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Franza Laforesta

• Martina Bagatin, Hrvatski državni arhiv

Album von Dalmatia, čudovit album s 147 fotografijami, je 
delo enega najbolj znanih hrvaških fotografov in piscev Franza 
Thiarda De Laforesta. Konserviran in restavriran je bil v Osre-
dnjem laboratoriju za konserviranje in restavriranje Hrvaškega 
državnega arhiva. Kot fotograf je Laforest ustvaril pomembno 
zbirko panoramskih posnetkov in leta 1898 zaključil Album 
Dalmacije, v katerem so zbrane vse fotografije, ki jih je med 
svojim tridesetletnem delom posnel v Dalmaciji.

Album je sestavljen iz 146 albuminskih in 1 sijajne kolo-
dijske fotografije. Gre za dragocene zgodovinske fotografske 
posnetke, nalepljene na kartonsko podlago, ki je na obeh stra-
neh prelepljena z industrijsko izdelanim papirjem. Fotografije 
so bile na nekaterih mestih odlepljene od podlage, ob robovih 
so bili vidni madeži. Bile so obledele (kemijske poškodbe), 
emulzija je bila odrgnjena (mehanske poškodbe), vidne so bile 
lisičje pege in druga površinska umazanija. Podložni karton 
je bil močno mehansko poškodovan in umazan.

Konservatorski poseg je bil zaradi mnogih poškodb zelo 
zahteven in je bil izveden v treh korakih. Najprej smo na po-
gled in z mikroskopom identificirali fotografske procese, da 
smo se lahko odločili za najprimernejši način konserviranja 
in restavriranja. Sledilo je čiščenje in odstranjevanje made-
žev z različnimi topili ter dopolnjevanje manjkajočih delov z 
japonskim papirjem in primernimi lepili. Tretji korak je bila 
izdelava zaščitne embalaže iz nevtralnih materialov.

Slika 1 Albuminska fotografija pred posegom, 25,3 x 20,9 cm 
(foto: Martina Bagatin, Margareta Krasnić)
Slika 2 Naslovnica albuma pred posegom, 30 x 37 x 10 cm (foto: 
Martina Bagatin, Margareta Krasnić)
Slika 3 Naslovnica albuma Franza Laforesta po konservatorsko-re-
stavratorskem posegu (foto: Martina Bagatin, Margareta Krasnić)
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Uporaba plastelina pri rekonstrukciji in montaži 
miniaturnih voščenih jasličnih figuric v Muzeju 
krščanstva na Slovenskem

• Irena Potočnik, Muzej krščanstva na Slovenskem

Omarične jaslice z inv. št. k113 niso velike, a konservatorsko- 
restavratorski postopki so kljub temu trajali kar dobra dva 
meseca in pol. Kot primer ljudske pobožnosti jih uvrščamo v 
2. pol. 19. stol., morda pa so še starejše. Sestavljene so iz lese-
nega ohišja, pokrajinske kulise iz kartona in drobnih vošče-
nih figuric. Materiali so raznoliki: les, karton, barvani vosek, 
tekstil, slama, potiskan papir, steklo, kovina. Predmet je bil 
pred posegi v slabem stanju: steklo na ohišju se je polomilo, 
drobne figurice iz barvanega voska so potemnele od umazanije, 
veliko okončin se je polomilo in izgubilo, nekatere so brez nog 
slonele ali ležale v notranjosti ohišja. Prvotna izpovednost 
predmeta je bila zaradi tega močno degradirana.

Izmed vseh posegov izpostavljam rekonstrukcijo manjka-
jočih okončin pastirčkov in ovčic iz voska. Ker so si figurice 
zelo podobne, jih je bilo mogoče po medsebojni primerjavi 
delno rekonstruirati. Kjer ni bilo dovolj podatkov, je stanje 
ostalo nespremenjeno, npr. močno poškodovana Sveta dru-
žina. S krhkimi voščeni originali je treba ravnati previdno, 
zato je morala tudi rekonstrukcija potekati čim bolj enostavno 
in varno. Odločili smo se za uporabo plastelina, ki omogoča 
modeliranje brez segrevanja, ne pušča madežev na originalu, 
ima vosku sorodno sestavo (termično obdelan modificiran 
vosek z dodatki olj in pigmentov), je gnetljiv (možnost tekstur, 
npr. ovčji kožuh), ima dober oprijem in je reverzibilen. Tako 
voščeni originali kot plastelin so občutljivi na visoke tempe-
rature, z njimi je treba zelo previdno ravnati, zato so razmere 
hranjenja v obeh primerih podobne.

Plastelin pa ima poleg naštetih prednosti tudi slabost: 
premalo mehanske trdnosti. To dejstvo je zaradi majhne porabe 
mase prišlo do izraza le v manjši meri. Kljub temu ga je bilo 
treba za naše potrebe nekoliko prilagoditi. Testi so pokazali, 
da se površinska trdnost plastelina bistveno poveča s premazi 
šelaka. Tako obdelana površina je primerna tudi za retušira-
nje. Splošna mehanska trdnost se je močno povečala tudi z 
lepljenjem tanke prve plasti k ogrodju (kjer ni šlo drugače). 
Ta je vsrkala lepilo, postala trda in bolj nosilna, obenem pa še 
vedno kompatibilna z gnetljivo vrhnjo plastjo. 

Plastelin je bil zelo uporaben tudi pri montiranju restavri-
ranih figuric nazaj v ohišje. Po vzoru originala so bile figurice 
vstavljene v male »kraterje«, v katerih lahko samostojno stojijo 
na prizorišču. Ker se barva dodanih »stojišč« ujema z barvo 
tal, je rešitev sprejemljiva, na srečo pa tudi reverzibilna.
 

Slika 1 Jaslice po restavriranju (foto: Irena Potočnik)
Slika 2 Poškodovane voščene figurice (foto: Irena Potočnik)
Slika 3 Detajl iz jaslic pred posegi (foto: Irena Potočnik)
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na umetnini v preteklosti – Carpacciove slike iz 
koprske stolnice
• Mateja Neža Sitar, zvkds Restavratorski center

Raziskava zgodovine posegov na umetnini zajema preuče-
vanje v večini redko ohranjene dokumentacije. Za koprske 
slike Vittorea in Benedetta Carpaccia smo pred kratkim na-
šli najnovejše fotografije in pisne dokumente o posegih med 
letoma 1958 in 1961, izvedenih pred razstavo 1964. To izredno 
dragoceno gradivo nam pomaga pri pravilnem razumevanju 
in interpretiranju današnjega stanja slik. Gre za pomembno 
specialno študijo, ki beleži stanje spomenika skozi čas: kaj se 
je z njim dogajalo, kdo je naročil, nadziral in izvajal posege; 
s kakšnimi materiali in metodologijo in kakšne so posledice. 
Ključno je razločevanje originala od neoriginalnih substanc, 
saj so od tega odvisni vsi naslednji posegi, ki skušajo delu 
povrniti avtentično umetniško pričevalnost. Le tako namreč 
lahko zagotovimo pravilno umetnostnozgodovinsko prepo-
znavo in interpretacijo.

V letu 2015 so se zaradi priprave na razstavo v Italiji za-
čeli izvajati konservatorsko-restavratorski posegi na slikah iz 
koprske stolnice: Vittorea Carpaccia Predstavitev v templju in 
Pokol nedolžnih otrok ter Benedetta Carpaccia Marija z otrokom 
z Janezom Krstnikom in sv. Nikolajem iz Barija. Gre za slike 
izjemnega nacionalnega pomena. Na obeh Vittorejevih prizorih 
so že bile izvedene preliminarne naravoslovne preiskave, ni 
pa novejših prispevkov iz umetnostnozgodovinskega in kon-
servatorskega raziskovanja. Starejši pisci Predstavitev in Pokol 
prepoznavajo kot pozno Vittorejevo delo, nastalo za opremo 
ogromnih renesančnih orgel v koprski stolnici (Fiocco 1931), 
morda leta 1523, kot je zapisano na Predstavitvi. Zdaj potekajo 
najnovejše študije (Dobravec 2015), ki na novo problematizirajo 
zgodovino orgel na Slovenskem. Najzgodnejše obdobje še ni 
raziskano in bi bila prizora lahko fragmenta najstarejših orgel 
pri nas. Trenutno še ni znano, kdaj so orgle razdrli in jih za-
menjali z novimi. Da sta bila velika orgelska prizora nekoč že 
restavrirana, priča stara fotografija iz 1906, na kateri vidimo, 
da so v nekem starejšem posegu prizora zlepili in uokvirili v 
enoten format ter ju ločili šele leta 1958. Levo orgelsko krilo 
so leta 1806 (C. de Franceschi 1932) po ukazu barona F. M. di 
Carnea-Steffanea prenesli na Dunaj in se je za njim izgubila 
vsaka sled (Brejc 1983). Trenutno raziskujemo sledi, ki vodijo 
v Laxenburg in na Dunaj.

Poseg zavodske restavratorske delavnice je bil strokovno 
zelo korekten. Ker nanosov laka niso odstranjevali, danes na 
slikah najdemo še izviren lak. Delikatne in odgovorne odlo-
čitve o posegih so skupaj sprejemali Jakac, Kos, Pirnat, Stele, 
Šubic, Zadnikar, Železnik in Fakin in o tem zapustili zapise, 
ki današnjim restavratorjem močno olajšajo delo.

Slika 1 Fotografija Predstavitve v templju in Pokola nedolžnih 
otrok (vir: Fondazione Federico Zeri, pred 1906)
Slika 2 Fotografija Marije z otrokom z Janezom Krstnikom in sv. 
Nikolajem iz Barija (vir: Fondazione Federico Zeri, pred 1906)
Slika 3 Fotografija Predstavitve v templju in Pokola nedolžnih 
otrok pred posegi 1958 (vir: mk indok center)
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Slika Mistična zaroka sv. Katarine, konservator-
sko-restavratorska raziskovanja in posegi 

• Jasminka Podgorski, Muzej za umjetnost i obrt Zagreb

Slika Mistična zaroka sv. Katarine je primer severnjaškega 
slikarstva. Naslikana je v tehniki olja na lesu. Avtor je neznan, 
datirana je v prehod iz 17. v 18. stoletje. Hrani jo Muzej za 
umetnost in obrt v Zagrebu.

Med konservatorsko-restavratorskimi posegi smo odkrili 
vrsto podatkov o stanju lesenega nosilca in tudi o številnih 
posegih v preteklosti. Tehnologija je avtentična in značilna 
za regijo, v kateri je slika nastala. Analiza nosilca je pokaza-
la, da gre za hrast. Podlogo sestavljata kalcijev karbonat in 
proteinsko vezivo, najverjetneje klej. Ugotovili smo tudi, da 
je v podlogi prisotna svinčeva bela. Analize barvnih plasti 
so odkrile, da je slikar uporabil omejeno paleto pigmentov: 
svinčevo belo, svinčevo kositrno rumeno, cinober, zemeljsko 
umbro in organsko črno. 

Med raziskovanjem slike smo odkrivali tudi restavra-
torske posege iz preteklosti. Leseni nosilec so stanjšali na ne-
kaj milimetrov ter na hrbtu nosilca naredili značilno leseno 
konstrukcijo – t. i. parketažo. Z njo so stabilizirali in zravnali 
leseni nosilec, ki je kljub temu ostal fleksibilen. Te metode so 
značilne za obdobje 19. in prve polovice 20. stoletja. Z analizo 
pigmentov smo odkrili tudi drugi, kasnejši poseg iz 19. stoletja, 
ki je bil morda odraz estetike tedanjega obdobja, saj so draperiji 
svetnice dodali zeleno lazurno plast. 

Raziskovanje nosilca in barvnih plasti med konserva-
torsko-restavratorskimi postopki je razkrilo informacije o 
tehnikah in tehnologiji severnjaškega slikarstva ter o zgodovini 
restavratorskih posegov.

Slika 1 Stanje po konservatorsko-restavratorskem posegu (foto: 
Vedran Benović)
Slika 2 Sondiranje slike (foto: Vedran Benović)
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Lokalno saniranje raztrganin na sliki
Marijino kronanje 

• Anamarija Dimovska, Kranj

Slika z naslovom Marijino kronanje avtorja F. A. Wisiaka v 
velikosti 99,5 × 142 cm je naslikana v oljni tehniki. Platno je 
bilo lokalno nagubano in z zarjavelimi žebljički pritrjeno na 
podokvir, v katerem so manjkale zagozde. Na nekaterih mestih 
je bil tkani nosilec raztrgan in preluknjan, platno pa lokalno 
nagubano. Na hrbtu so bile na mestih poškodb prilepljene 
zaplate iz lepilnega traku. 

Kredno-klejna podloga je bila tenko nanesena. Lazurno 
naneseni barvni sloji so imele razpoke, nastale zaradi stara-
nja. Podloga in barvna plast ob raztrganinah sta odpadli. Na 
površini slike so bili porumenel, neenakomerno nanesen lak 
ter površinske nečistoče. 

Zapiranje raztrganin je potekalo tako, da sem v manjkajoče 
odprtine vstavila vstavke iz grundiranega lanenega platna, 
ki sem jih s hrbtne strani pritrdila s filmom Beva. Spoje med 
originalom in vstavkom sem spojila s Paraloidom B 72, ki v 
idealnih razmerah zapolni prazen prostor med platnom in 
vstavkom. Z vnosom lepila med original in vstavek sem zlepila 
raztrganino skupaj. 

Za lepljenje armature iz medvloge sem uporabila termo-
plastično lepilo Acrykleber 498-20 x, ki sem ga nanesla s čo-
pičem in pritrdila na mesto poškodbe. Z uporabo armature 
sem spoj prekrila in s tem omogočila večjo površina lepljenja, 
zmanjšala stres v samem spoju in okrepila šibko področje 
okoli raztrganine. 

Cilj konservatorsko-restavratorskih postopkov je bil lo-
kalna sanacija raztrganin in s tem obnovitev mehanske celovi-
tosti nosilca. Po opravljenem postopku je morala biti sanirana 
raztrganina dovolj močna, da prenese normalno razporedi-
tev sil v platnu. Uporaba armature je omogočila močno vez 
z originalnim platnom, večjo površino za sprijetje lepila in 
prerazporeditev koncentracije napetosti v platnu, ki bi sicer 
lahko povzročilo zlom. 

Slika 1 Raztrganina na hrbtu slike (foto: Anamarija Dimovska)
Slika 2 Raztrganina na licu slike (foto: Anamarija Dimovska)
Slika 3 Tkana medvloga na mestu poškodbe
(foto: Anamarija Dimovska)
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Restavriranje banderne slike in razmislek
o načinu prezentacije
Jurij Šubic, Sv. Barbara in sv. Blaž, Križani 
z Marijo Magdaleno, Marijo in sv. Janezom 
Evangelistom, bandero, o.p. – NG s 452

• Mihael Pirnat, Narodna galerija

Začetek restavriranja bandera sega v leto 2013, ko smo začeli 
z delom na projektu Realizem. Umetnina je pred tem že bila 
v restavratorskem postopku, žal pa je bila reševana zgolj z ene 
strani (sv. Barbara in sv. Blaž), druga stran (Križani z Marijo 
Magdaleno, Marijo in sv. Janezom Evangelistom) pa je bila iz 
neznanega vzroka zanemarjena. Morda je bilo stanje barvne 
plasti preslabo in se niso odločili za celostno reševanje proble-
ma. Bandero je bilo na robovih z žebljički in kovinskimi spon-
kami pripeto v okrasni okvir in najverjetneje tako razstavljeno. 

Tak način razstavljanja bander je bil v preteklosti pogost, 
v zadnjem času pa se restavriranja in razstavljanja tovrstnih 
umetnin lotevamo bolj celostno, kar je za umetnino bolje, za 
gledalca pa zanimivejše, saj je podoba obojestranska. Proble-
matično pri restavriranju na pol restavriranega bandera je, da 
moramo umetnino najprej »derestavrirati« – odstraniti ves 
material, ki ga je restavrator pred nami v umetnino vnesel. 
Pri ponovnem konserviranju-restavriranju se stranski škodi 
težko izognemo, če uporabljeni materjali niso bili reverzibilni. 

Na prvi pogled je bilo očitno, da je bil nosilec bandera že 
pred prvim restavriranjem v zelo slabem stanju. Ne le da je 
platno na več mestih prepognjeno in zmečkano – ob funkciji, 
kateri je služilo bandero, to pač ni nič nenavadnega – ampak 
tudi v vseh smereh, predvsem pa po horizontali in vertikali 
večkrat strgano in zaradi staranja materiala izrazito krhko. S 
tovrstnimi poškodbami nosilca so povezane obsežne poškodbe 
podloge in barvne plasti. 

V zadnjem času smo restavratorji Narodne galerije restavri-
rali že dve banderi, ki sta razstavljeni v stalni zbirki. Tovrstno 
delo nas vodi k razmišljanju o primernem načinu prezentacije, 
ki bo ohranilo karakter umetnine, zaščitilo njeno materialno 
plat in bo hkrati delovalo estetsko. Omenjeni banderi smo napeli 
na napenjalni podokvir, ki je skrit v obojestranskem okrasnem 
okviru. Rešitev je dobra, žal pa pri Šubicevem banderu neprimer-
na. Točkovno lepljeni stiki pretrganin ne dopuščajo napetosti, 
ki se ustvarjajo ob napenjanju nosilca na podokvir.

Robove pretrganin sem lepil »na stik«, kar pomeni, da z 
lepilno maso nisem prekrival originalne barvne plasti. Ob 
tem se nakazuje enostavna in elegantna možnost. Najbolj 
naravno in prav za bandero bi bilo, da bi viselo. Ker pa je v 
našem primeru nosilec krhek, je bilo treba poskrbeti za oporo 
in nosilnost tudi s strani. Bandero sem stisnil med dva lesena 
okvira, s čimer nisem dodatno poškodoval robu umetnine. 
Nosilec je sorazmerno raven, kar pa je mogoče še izboljšati.

Trenutna prezentacija je zgolj približek končni in je v svoji 
»delovni« formi v testiranju. Nosilni leseni okvir bo zamenjal 
okvir iz pleksi stekla, ta pa bo obešen med dvema stekloma, 
stoječima na podstavku.

Slika 1 in 2 Detajl z bandera (foto: Miha Pirnat)



34

sl
ik

e Prečiščenost na sliki Ex voto

• Andreja Omejc, Andreja Omejc s.p.

Slika na lesu Ex voto z datacijo 1875, manjših dimenzij (32 cm 
× 38 cm), je delo neznanega slikarja. Stanje slike pred konser-
vatorsko-restavratorskim posegom je kazalo na poškodbe lica, 
nosilec je bil stabilen. Lice je prekrival potemnel rjav premaz.
Poškodbe na licu slike lahko razdelimo na dva izvora. Najprej 
na starostne poškodbe, ki so nastale zaradi staranja materi-
alov. Slikovna plast je po celoti vzdolžno razpokana v smeri 
letnic lesenega nosilca. Zaradi delovanja lesnih škodljivcev so 
vidne izletne luknjice in vdrta slikovna plast. Barvna plast se 
je lokalno luščila, predvsem na barvnih odtenkih, ki vsebujejo 
bel pigment. 

Večji del poškodovanosti barvne plasti pa predstavljajo 
poškodbe, ki so bile storjene ob nestrokovnem restavratorskem 
posegu v preteklosti. Slika je bila prečiščena. Ker je naslikana 
v vodotopni tehniki, barvne plasti pa so zelo tanke, je bilo 
čiščenje nedvomno težavno. Dodan je bil okrasni okvir, lice 
slike in okvir pa sta bila nato premazana z rjavim, toniranim 
premazom. S tem so bile poškodbe delno prekrite, niso pa 
bile retuširane.

Ko sem med konservatorsko-restavratorskim posegom 
odstranila star premaz, so se pokazale originalne barve neba, 
hkrati pa tudi obseg prečiščenosti barvne plasti. Na vseh treh 
figurah so vidne tanke brazde – sledi praskanja z ostrim pred-
metom. Na figuri Marije z detetom je močno opraskana barvna 
plast po sredini figure. Na temnih odtenkih v spodnjem delu 
slike je bila delno odstranjena barvna plast vse do podloge. 
Prečiščen je bil tudi medaljon z datacijo, tako da je skozenj 
vidna spodnja barva. Barvna plast je bila odstranjena do te 
mere, da je bila letnica težko berljiva.

Primer takšnega posega iz preteklosti kaže na nestrokovno 
izvedbo, nečistoče oz. premazi so bili odstranjeni tudi na račun 
barvne plasti. Sliko so sicer na koncu prekrili s t. i. galerijskim 
tonom, s katerim so jo osvežili in delno zakrili poškodbe. Ško-
da, ki je bila storjena ob tem posegu, pa žal ostaja trajna.

Slika 1 Ex voto, pred in med posegom (foto: Andreja Omejc)
Slika 2 Sledi praskanja na figuri (foto: Andreja Omejc)
Slika 3 Prečiščenost na figuri (foto: Andreja Omejc)
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Prerezana slika Duo Rafaela Nemca

• Polona Paglovec Šuligoj, Goriški muzej 

Sliko Duo, 1982, akril na platno, 90 × 90 cm, slikarja Rafae-
la Nemca smo v Goriški muzej prejeli močno poškodovano. 
Zaradi vandalizma je imela 57 cm dolgo vertikalno ureznino, 
najverjetneje povzročeno z nožem. Problematika slike je od-
prla mnogo vprašanj kakšne postopke uporabiti, da bi z njimi 
čim manj posegali v umetnino ter sočasno dosegli primeren 
rezultat. Ker je bila slika prilepljena na podokvir, se nismo 
odločili za podlepljanje, saj bi s snemanjem slike s podokvira 
najverjetneje povzročili vrsto novih težav in bi posegli v samo 
stabilnost slike. Izvedli bi ga le v primeru, če ostali posegi ne 
bi zadoščali. Barvna plast je bila v dobrem stanju, tudi na 
robu ureznine je bila stabilna in ni odpadala. Rez je bil dokaj 
oster, ponekod stopničast. Zaradi nateznih sil je bil manjkajoči 
prostor pri vreznini različno širok. Prišlo je tudi do rahlega 
vertikalnega zamika. Platno se je na skrajnem zgornjem in 
skrajno spodnjem delu vreznine rahlo nagubalo, zato je bilo 
potrebno ravnanje.

Za vstavljanje v vreznino smo pripravili več vzorcev različ-
nih tkanin, ki smo jih predhodno zasitili s podlogo. Izbrali smo 
tanko, vendar gosto tkano bombažno platno in ga premazali s 
podlogo na osnovi poliakrilnega veziva. Ureznino smo, kjer je 
bilo mogoče, predhodno točkovno prilepili s Plextolom B 500, 
z enakim lepilom smo prilepili tudi vstavljeno platno. Poškod-
bo smo najprej z zadnje in nato še s prednje strani zakitali s 
poliakrilnim kitom. V nadaljevanju jo je je bilo treba s hrbtne 
strani tudi ojačiti. Najprej smo preizkusili trakove bombažnega 
platna različnih debelin in gostote tkanja ter netkano platno. 
Že po nanosu Beva filma so postali preveč togi in neustrezni 
za izdelavo ojačitve. Za izdelavo armature smo v nadaljevanju 
uporabili niti, ki smo jih prilepili s Plextolom B500 in obte-
žili. Ko smo sanirali približno 5 cm poškodbe, smo opazili 
odtis prilepljenih niti na licu slike. Niti smo zato odstranili in 
poiskušali najti ustreznejšo rešitev. Za primerno se je izkazala 
ojačitev z mrežico, pritrjeno z lepilom Plextol B 500. Po pritrditvi 
armature ta ni bila vidna na licu slike. Retušo smo izvedli z 
akvarelnimi barvami in prelakirali. Slika je bila razstavljena 
na razstavi ob 100. obletnici rojstva akademskega slikarja, re-
stavratorja in pedagoga Rafaela Nemca na gradu Kromberk.

Sodelavka: Ana Sirk Fakuč

Slika 1 Prerezana slika (foto: Polona Paglovec Šuligoj)
Slika 2 Ojačitve z mrežico (foto: Polona Paglovec Šuligoj)
Slika 3 Slika po konserviranju-restavriranju
(foto: Katarina Brešan)
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• Bojan Nikolić, Vanja Jovanović, Centralni institut  
za konzervaciju u Beogradu

Likovni opus Petra Lubarde ima ne samo lokalni, ampak tudi 
mednarodni pomen. Lubarda je prejemnik številnih mednaro-
dnih nagrad. Leta 1937 je osvojil veliko nagrado na Mednarodni 
razstavi v Parizu, leta 1953 je osvojil odkupno nagrado Bienala v 
Sao Paolu, kjer je razstavljal z velikani moderne umetnosti, kot 
je bil Pablo Picasso. Svoje delo je leta 1950 in 1960 predstavil na 
Beneškem bienalu. Prav tako je dobitnik prve nagrade Bienala 
v Tokiu leta 1955 in nacionalne nagrade Guggenheim v New 
Yorku leta 1956. Zaradi njegovih mednarodnih uspehov mu je 
Josip Broz Tito dodelil vilo na Dedinju, kjer je imel tudi atelje.

Zapuščina Petra Lubarde je bila ustanovljena leta 1974, ko je 
vdova Vera Lubarda podpisala pogodbo z mestom Beogradom, 
s katero je mestu darovala 57 slik in 130 risb. Strokovni nadzor 
je bil zaupan Muzeju sodobne umetnosti u Beogrаdu. Vdova 
je kmalu odstopila od pogodbe in dostop do podarjenih del, 
razstavljenih v hiši na Dedinju, ni bil več mogoč. To stanje je 
trajalo od leta 1983 do smrti vdove leta 2008.

Od julija 2008 za vse premično gradivo iz vile, ki vklju-
čuje tudi slike, skrbi na novo ustanovljena mestna institucija 
Dom poslancev, konserviranje in restavriranje slik pa je bilo 
zaupano Centrаlnemu inštitutu zа konserviranje v Beogrаdu.

Zaradi slabih klimatskih razmer je zapuščina Petra Lu-
barde zelo propadla. Še zlasti so bile poškodbe izrazite na sliki 
Človek in zver, ki po velikosti presega običajen galerijski format.

Delo na tej sliki dokazuje, kako je s sodobnimi konser-
vatorsko-restavratorskimi tehnikami, novimi materiali in 
sodelovanjem med konservatorji-restavratorji in naravoslovci 
mogoče izpeljati posege na tako zahtevnem gradivu.

Po zaključenih posegih je slika v resnici postala slikar-
jeva hvalnica mestu Beograd. Vera Lubarda je o sliki namreč  
povedala: »Zanj Beograd ni bil samo mesto – bil je človek, topel, 
bratski, gostoljuben, zato je sliko imenoval Človek in zver, z mi-
slimi na vse preizkušnje, ki jih je Beograd doživljal skozi stoletja.«

Slika 1 Lice slike po zaključenem posegu (foto: Veljko Džikić)
Slika 2 Sanacija poškodb (foto: Bojan Nikolić)
Slika 3 Lice slike po zaključenem konservatorsko-restavrator-
skem posegu (foto: Veljko Džikić)
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Malo pakiranje, Lazar Vozarević – konserviranje 
in restavriranje slik iz obdobja postinformela

• Vanja Jovanović, Ognjen Kovačević, Centralni institut 
za konzervaciju u Beogradu

Dela moderne in sodobne umetnosti se po idejah zelo razliku-
jejo od tradicionalnega slikarstva. Od konca 19. stoletja pa vse 
do današnjih dni se je umetnost razvijala in doživljala velike 
spremembe. Ideje, po katerih so se zgledovali tradicionalni sli-
karji, so v veliki meri povsem drugačne od sodobnih slikarjev.
Slike Lazarja Vozarevića iz obdobja postinformela predstavljao 
spoj tradicionalnega in modernega slikarstva. Iz tega razloga 
smo pri konserviranju in restavriranju uporabili tako tradi-
cionalne kot moderne metode.

Osnovno konservatorsko-restavratorsko problematiko 
slike Malo pakiranje (Malo pakovanje) predstavljajo poško-
dovane in deformirane kovinske niti, ki jih je avtor imenoval 
»pulije«. Te kovinske niti so ponekod odpadle, pri čemer smo 
ugotavljali etičnost njihove zamenjave oz. dopolnjevanja. Cilj 
tega projekta je bil, kako vzpostaviti metodologijo konservi-
ranja in restavriranja del sodobne umetnosti na podlagi nara-
voslovnih raziskav in ob uporabi novih, sodobnih materialov 
in tehnik. Pri tem smo se v veliki meri zgledovali po Modelu 
za odločanje o konservatorskih posegih del sodobne umetnosti, 
ki so ga leta 1999 razvili v Nizozemskem inštitutu za kulturno 
dediščino (Netherlands Institute for Cultural Heritage). Ta 
model vključuje vrsto vprašanj v zvezi z določanjem razlik 
med trenutnim stanjem umetnine in njenim pomenom. Če se 
potrdi stopnja nesoglasja med stanjem in pomenom, se pristopi 
h konservatorsko-restavratorskim posegom, ki bi ta nesoglasja 
omilila oz. popolnoma odstranila.

Slika 1 Stanje pred posegom (foto: Veljko Džikić)
Slika 2 Ulivanje epoksidne smole v kalup
(foto: Dušan Maksimović)
Slika 3 Lice slike po zaključenem posegu
(foto: Veljko Džikić)
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e Odstranjevanje vodotopnega premaza s hrbta 
slike: možnosti in dileme

• Petra Juvan, študentka ul aluo, 
Oddelek za restavratorstvo 
Lucija Močnik Ramovš (mentorica), 
ul aluo, Oddelek za restavratorstvo

Odstranjevanje premaza s slike Objokovanje – Kristus v grobu 
(o. pl., 88,3 × 142 cm, ng s 263) se je začelo z več testi, s katerimi 
smo ugotavljali učinke različnih materialov in iskali ustrezno 
metodo odstranjevanja premaza.

Nosilec slike so v preteklosti zaščitili z vodotopnim prema-
zom. Ta je bil neenakomerno nanesen, zelo trd in tog. Problema-
tična je bila tudi šibka adhezija med slikovno plastjo in platnom, 
kar je narekovalo uporabo čim manjše sile pri odstranjevanju 
premaza in nujno predhodno utrjevanje slikovne plasti z za-
ščito. Da bi lahko delovali z manjšo silo, smo izvedli več testov 
zmehčanja premaza. Preizkusili smo neposredno in posredno 
omakanje z vodo, mehčanje s toploto in kombinacija obojega. 
Lokalno vpihovanje toplega zraka je nekoliko omehčalo premaz, 
še bolj kot na toploto pa se je premaz odzival na vlago (lokalno 
vlaženje s pivnikom, omočenim z vodo). Zaradi tankih in krhkih 
niti nosilca smo v nadaljevanju skušali vnos vode zmanjšati na 
minimum. Uporabili smo vlaženje s t. i. trdim agarjevim gelom, 
vpliv na topnost premaza pa preizkušali s pripravo gela v različnih 
vodnih sistemih (tenzidne, kelatne raztopine, prilagajanje pH ipd.).

Najlažje je bilo odstraniti premaz na katerega je učinkoval 
agarjev gel na osnovi kelatne oz. tenzidne raztopine. Učinek 
gela smo povečali z nanašanjem še toplega, poltekočega gela, 
ki se je na površini nato ohladil in strdil.

Agarjev gel se je izkazal za zelo primerno sredstvo pri 
odstranjevanju vodotopnega premaza na hrbtu slike. Omogoča 
nam, da nadziramo čas in mesto vlaženja oz. delovanja topila, 
v premaz pa vnašamo precej manjšo količino vode, kar je ključ-
nega pomena za stabilnost tkanega nosilca. Agarjevemu gelu 
lahko tudi spreminjamo lastnosti (tenzidi, kelati ipd.), oziroma 
ga uporabimo še toplega, če to prinaša želene in varne učinke.

V nadaljevanju smo preizkusili tudi vlaženje preko membrane 
Gore-Tex® ptfe, ki lahko nadomesti uporabo agarjevega gela. Vlaženje 
smo izvajali tako, da smo membrano z gladko stranjo navzdol napeli 
na okvirček. Položili smo jo v stik s premazom. Nanjo smo položili 
pivnik, omočen s topilom, ga prekrili s koščkom folije in s segreva-
njem pospešili prodiranje vodnih hlapov v premaz. Obe metodi sta 
omogočali nadzorovano vlaženje in postopno tanjšanje s skalpelom.

Z metodo vlaženja prek vmesnika smo se izognili zahtevni 
predpripravi materiala (v primerjavi z agarjevim gelom) in s tem 
skrajšali čas odstranjevanja premaza. Vodi smo lahko dodali tudi 
druga topila, v našem primeru alkohol, ki je mehčal tudi tista 
mesta premaza, skozi katera je prodrl utrjevalec, vnesen z lica slike.
Sodelavci: Ksenija Janković, Simon Virant, Pika Škerlj – štu-
denti ul aluo.

Slika 1 Nanašanje poltekočega agarjevega gela na premaz
(foto: Arhiv Oddelka za restavratorstvo, ul aluo)
Slika 2 Vlaženje preko goretex membrane  
(foto: Arhiv Oddelka za restavratorstvo)



39

slike

Odstranjevanje plesni s površine slik
Alekse Ivanc Olivieri

• Tamara Trček Pečak, ul aluo, Oddelek za restavratorstvo

Aleksa Ivanc Olivieri je večino svojega umetniškega življenja 
preživela na tujem. Rodila se je leta 1916 v Ljubljani in leta 1950 
končala študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v 
Ljubljani. Po odhodu iz Slovenije, leta 1952, je živela in ustvarjala 
v sredozemskih deželah: Italiji, Franciji, Španiji, Alžiriji, Maroku 
in nazadnje na Korziki, kjer je leta 2010 tudi umrla. 

Leta 2014 je kustodinja galerije Hostel Celica Vesna Krmel želela 
obuditi spomin na njeno delo. K sodelovanju sem bila povabljena 
kot konservatorka-restavratorka in kot soavtorica krajšega filma o 
njenem delu in razmišljanju. Konserviranje-restavriranje in sne-
manje filma sta potekala v konservatorsko-restavratorskih ateljejih 
Moderne galerije v Ljubljani v sodelovanju z mag. Nado Madžarac.

Za razstavo z naslovom Aleksa Ivanc Olivieri – iskalka luči je 
bilo izbranih10 slik na platnu, nastalih na Korziki. Po ogledu del 
se je izkazalo, da je večina slik v neprimernem stanju, saj je bila 
površina vseh prepredena z zelenkasto kopreno. Zaradi verjetnosti, 
da gre za plesni, so bile potrebne naravoslovne preiskave. Vpraša-
nje, ki smo si ga zastavljali, je bilo, ali zeleno kopreno sestavljajo 
plesni, in če jo, katere vrste so in do katere globine segajo.

Doc. dr. Katja Kavkler (zvkds rc) in doc. dr. Polona Zalar (ul 
bf) sta izvedli naravoslovne preiskave na treh slikah. Mikroskopija 
vzorcev in vzgoja na agarnih gojiščih sta potrdili prisotnost gliv 
Aspergillus glaucus in Penicillium chrysogenum. Na podlagi pre-
gleda vzorcev s stereomikroskopom in z optičnim mikroskopom 
je bilo potrjeno, da se plesni nahajajo le na površini slikovnih 
plasti in ponekod v razpokah. Rezultati analiz vzorcev barvnih 
plasti z optično mikroskopijo, spektroskopijo ftir in ramansko 
mikrospektroskopijo pa so pokazali, da so v uporabljeni paleti 
številni sintetični pigmenti organskega izvora ter organska veziva 
– na večini slik oljna, na eni pa tudi proteinsko.

Po poskusnem odstranjevanju plesni z mešanico white spirita 
in alkohola v različnih razmerjih se je izkazalo, da je odstranje-
vanje res uspešno na bolj gladkih površinah. Žal pa je bila večina 
izbranih slik Alekse Ivanc Olivieri slikanih v impasto tehniki z 
visoko reliefnimi nanosi barv. Plesni, ki so se nahajale v vdolbinah 
reliefov, so bile sicer odstranjene, a kot vemo, bi bilo za popolno 
odstranitev plesni potrebno dolgotrajnejše razkuževanje v alko-
holu. To je v primeru oljnih slik nemogoče, saj bi poškodovali 
barvno plast. 

Slike bomo zato še naprej opazovali, lastniki pa so bili sezna-
njeni z razmerami, v katerih se morajo slike nahajati v prihodnje, 
saj je ne prevlažno okolje edina garancija, da se plesni na slikah 
ne bodo razraščale.
Sodelavke: Katja Kavkler, zvkds rc; Polona Zalar, ul bf; Vesna Kr-
mel, kud Sestava, Hostel Celica; Nada Madžarac, Moderna galerija

Slika 1 Snemanje filma v konservatorsko-restavratorskih ate-
ljejih Moderne galerije v Ljubljani (foto: Nada Madžarac)
Slika 2 Na vrhu posnetka so delno odstranjene plesni
(foto: Tamara Trček Pečak)
Slika 3 Zelenkasta koprena na površini slike
(foto: Tamara Trček Pečak)
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e Odrinjen problem – umeščanje oltarnih slik

• Franci Kavčič, Podobarstvo Kavčič, d.o.o.

S pojavom oltarnih slik se je pojavilo tudi vprašanje mobilnosti 
slik v oltarju, ki pa je bilo do danes večinoma zanemarjeno. 
V preteklosti ozaveščen in spoštljiv pristop cerkovnika do 
cerkvenega imetja je nazadoval v relativno površen odnos. 
Pri vstavljanju slik v oltarne niše je treba stremeti k izboljša-
nju tehnike pomikanja slik, saj so slike zaradi neprimernega 
rokovanja ponovno izpostavljene poškodbam.

Večina oltarjev, ki imajo v glavni niši leseno plastiko, ni 
bila izdelanih za sliko, kasnejše predelave za umestitev slik 
pa so prostorsko omejene. Pomanjkanje zračnosti med sliko 
in vodili povzroča sliki fizične poškodbe. Pri oltarjih, ki so že 
od nastanka opremljeni s sliko in so vodila delovala dobro, se 
zaradi dotrajanosti materialov pojavijo enaki problemi. 

Oltarne slike so večinoma umeščene po principu utora 
in peresa, ki vodijo sliko na želeno mesto. Razlikujejo se pri 
samem pomikanju v nišo–vertikalno ali bočno po horizontali. 
Težave se pojavijo v obeh primerih, če slika ni vpeta v zračna 
vodila. Pri pomikanju slike manjših dimenzij si pomagamo z 
varnim ročnim potiskanjem. Problem povzročajo slike večjih 
dimenzij. Dvigujejo se s pomočjo vrvi, jermenov, škripčevja 
in vitlov. Zaradi posrednega prenosa sil na sliko čutimo lah-
kotnost pomikanja, zato lahko pride do poškodb. Problem 
predstavlja tudi način in mesto vpetja vrvi. Pri točkovnem 
vpetju sile delujejo neenakomerno na podokvir, zato se po-
dokvir in platno deformirata. 

Zaradi opisanih problemov slike umeščamo na varen na-
čin. Če so prvotna vodila tehnično dobro izdelana, zadostuje, 
da jih obložimo s filcem, pri tem pa pazimo na zračnost vodil 
in gladkost pomikanja. Pri dviganju z vrvmi in škripčevjem je 
treba sile vpetja porazdeliti po vsej sliki. Primer dobre prakse 
je, kjer smo obstoječi sistem za dviganje in spuščanje ohranili, 
lesena vodila pa nadomestili s kovinskimi vodili in ležaji. Sliko 
večjih dimenzij smo vstavili v pomožni okvir iz lahke kovine, 
ki smo ga umestili v oltar. Sile, ki nastanejo pri dviganju in 
spuščanju, se tako prenesejo na pomožni okvir. Prišli smo 
do zadovoljivih rezultatov in pozitivnih odzivov naročnikov.

Slika 1 Primer umestitve oltarne slike, Polhov Gradec, ž. c. 
Marijinega rojstva (foto: Franci Kavčič)
Slika 2 Detajl vodil, pomožnega okvirja in slike, Polhov Gradec, 
ž. c. Marijinega rojstva (foto: Franci Kavčič)



41

slike

Ikona sv. Dimitrija Solunskega

• Irena Jeras Dimovska, Gorenjski muzej

Ena izmed 23 ikon, ki jih je Gorenjski muzej leta 2007 prevzel 
od zvkd Kranj, je ikona sv. Dimitrija. Sveti Dimitrij Solunski 
Mirotočivi (grško: Áyιoç Δημήτрιoç) je zaščitnik bolnih in ža-
lostnih. Večinoma je upodobljen v duhovniški ali vojaški obleki 
na vzpenjajočem se konju. S kopjem prebada kralja Kalojana 
(Ivan Grozni). Sveti Jurij je večinoma upodobljen na belem, 
sveti Dimitrij pa na rdečem konju. Zgornja polovica ikone je 
pozlačena, uporabljena je tehnika punciranja, poslikava je 
lazurna, nanesena v več plasteh in zelo natančno izvedena. V 
spodnjem levem delu ikone je letnica 1854.

Ikona je narejena iz ene deske (smreka), pobarvane tudi 
na hrbtni strani, razen na delih, kjer sta bili z dvanajstimi 
žeblji pritrjeni manjkajoči letvi. Prednji del ikone je pokrival 
debel porumenel in potemnel sloj laka. Na laku so bili vidni 
tudi ostanki voščenih kapelj. V zgornji polovici ikone je bil 
poškodovan predvsem lak, v spodnji polovici pa so bile poško-
dovane vse plasti: podloga, barvna plast in lak. Barvna plast 
je bila na mestu poškodb strehasto dvignjena. Rob ikone je bil 
preslikan s črno barvo. Na zgornjem in levem robu so bili vidni 
ostanki rdeče preslikave. Zaradi krčenja in raztezanja lesa so na 
zgornjem, pozlačenem delu ikone nastale vertikalne razpoke. 

V začetni fazi konservatorko-restavratorskih postopkov je 
bilo treba utrditi dvignjene in odstopajoče dele barvne plasti. 
S hrbtne strani žebljev nisem mogla odstraniti, ker so bili na 
desko pritrjeni s prednje, poslikane strani. Da ne bi prišlo do 
dodatnih poškodb, sem obstoječe moteče konice žebljev odža-
gala. Okolico konic sem premazala z raztopino Paraloida b 72 
in tako ustvarila izolirni sloj med kovino in lesom. Na debel 
sloj laka sem položila tampon, omočen z alkoholom, ki je lak 
omehčal, nato sem ga odstranila s tamponom, omočenim z 
white spiritom. Poškodbe na lesu sem zakitala z epoksidnim 
kitom, nanesla novo podlogo ter jo ustrezno nivojsko obdelala. 
Sledilo je barvno podlaganje z akvareli, lakiranje in končna 
dodelava retuše.

Slika 1 Poškodovana barvna plast – detajl
(foto: Irena Jeras Dimovska)
Slika 2 Prvotno stanje hrbtne strani ikone
(foto: Irena Jeras Dimovska)
Slika 3 Stanje po konservatorsko-restavratorskem posegu
(foto: Irena Jeras Dimovska)
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Konserviranje in restavriranje okrasnega okvirja 
slike Marijino oznanjenje Martina Johanna 
Kremser-Schmidta
• Tonka Mohar, študentka ul aluo, 

Oddelek za restavratorstvo 
Miladi Makuc Semion (mentorica), 
ul aluo, Oddelek za restavratorstvo 
Martina Vuga (delovna mentorica), Narodna galerija

Konservatorsko-restavratorski poseg na okviru slike Mariji-
no oznanjenje Martina Johanna Kremser-Schmidta (1771) iz 
Narodne galerije je potekal v letu 2014 in je bil zaradi občutlji-
vega gradiva zelo kompleksen in dolgotrajen. Baročni leseni 
okvir (224,5 × 148 × 15 cm) je bil zaradi poškodb umaknjen v 
depo, slika pa je visela v enostavnem serijskem okviru. Okvir 
je zanimiv zaradi bogate rezljane listne ornamentike, ki je 
pozlačena v motno-sijajni kombinaciji z zlatom v treh barv-
nih tonih (zelenkasto, rumenkasto, rdečkasto). Poleg luknjic 
lesnih insektov so največje poškodbe predstavljali odbiti in 
izgubljeni deli ornamentov. Pozlata se je skupaj s podlogo po-
nekod strehasto dvigala, drugje pa je že odpadla. Površina je 
bila neenakomerno lakirana in prekrita z umazanijo, zato je 
okvir deloval zelo zanemarjeno.

Odstranjevanje nečistoč je oteževala različna polarnost 
motne in sijajne pozlate in na različnih mestih po sestavi raz-
ličen ter po debelini in lokaciji neenakomerno nanesen lak. 
Sredstvo za odstranjevanje nečistoč smo prilagajali glede na 
vrsto pozlate in vrsto laka. Najbolj učinkovita je bila kombi-
nacija pufrnih emulzij (mastna emulzija pH 5.5, mastna emul-
zija pH 7). S površin, kjer je bila umazanija ujeta pod lakom, 
smo lak odstranili – mehansko s skalpelom ali z acetonom in 
etanolom (1:3) v gelu. Les smo lokalno utrdili in nadomestili 
manjkajoče dele. Listne ornamente smo modelirali neposredno 
iz epoksidnega kita Araldit hv/sv 427. Rožice smo izdelali iz 
enakega materiala, vendar s pomočjo silikonskega kalupa. 
Z nanosi klejno-kredne podloge in rdečega polimenta smo 
površino pripravili za dopolnitev pozlate. Uporabili smo tri 
različne tone zlatih lističev ter jih položili v različnih tehnikah 
(motna, sijajna). Na novo pozlačena področja smo barvno 
prilagodili okoliški površini (šelak, mineralni pigmenti, iri-
descentni Pearlglanz pigmenti). 

Slika je sedaj vstavljena v izvirni okvir in je del stalne 
zbirke Narodne galerije, kjer je bil konservatorsko-restavra-
torski poseg tudi izvajan v okviru diplomske naloge ul aluo. 
Naravoslovne preiskave vzorcev plasti so opravili v rc zvkds.

Slika 1 Slika v okvirju po kons.-rest. postopkih
(foto: Bojan Salaj) 
Slika 2 Med odstranjevanjem površinske umazanije
(foto: Tonka Mohar)
Slika 3 Dopolnitev iz epoksidnega kita
(foto: Tonka Mohar)
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Konservatorsko-restavratorski poseg na 
stranskem oltarju sv. Roka v cerkvi Povišanje sv. 
Križa na Srednji Dobravi

• Katarina Blaži, samostojna kulturna delavka

Cerkev Povišanje sv. Križa je nastala v 17. stoletju in je bila po-
zneje večkrat prezidana. Ladja je mnogokotne oblike, prezbiterij 
pa je pravokoten z ravnim lesenim stropom. Stranska oltarja sta 
iz 19. stoletja, narejena v novorenesančnem slogu. Posvečena 
sta sv. Roku in sv. Mariji Pomočnici.

Oltar sv. Roka je sestavljen iz oltarnega nastavka s štirimi 
stebri, treh niš in treh atik. V glavni polkrožni niši je kip sv. 
Roka, v stranskih pravokotnih nišah sta kipa sv. Barbare in 
sv. Lucije. Ornamentalno je oltar zelo bogat. Na oltarni mizi 
stoji tabernakelj.

V sredini 20. stoletja je bil oltar preslikan. Z debelo pla-
stjo oljne barve je bila na oltarno omaro in tabernakelj na-
slikana imitacija marmorina. Prebarvane so bile poslikave v 
glavni oltarni niši, obleke svetnikov in deli med ornamenti. 
Izvirna pozlata je bila premazana z bronzo. Oltar so močno 
načeli lesni insekti. Največjo škodo so utrpeli ornamenti in 
izpostavljeni deli kipov (roke, plašči, noge, čevlji ipd). Med 
sondiranjem barvnih plasti oblačil, plastik in oltarne omare 
se je pokazala lepa prvotna poslikava. Na oltarni omari je bila 
prvotna poslikava narejena v imitaciji lesa, v glavni oltarni 
niši sem pod debelo plastjo rjave barve odkrila lepo naslikan 
cvetlični vzorec.

Dobro stanje izvirne poslikave je narekovalo odstranitev 
motečih preslikav. Odstranila sem debeli nanos barve (ne-
kaj mehansko največ s topili). Plastike je bilo treba utrjevati s 
hrbtne strani, vse poškodbe sem sanirala, luknjice od lesnih 
hroščkov sem zapolnila. Slabše je bila ohranjena pozlata na 
plastikah. Na nekaterih mestih je odpadla že pred predelavo 
v preteklosti. Poškodbe so sanirali tako, da so jih premazali z 
bronzo. Zaradi slabo ohranjene izvirne pozlate sem se odločila, 
da jo odstranim. Za izdelavo sijajne pozlate sem uporabila 
osnovo Kölner kggg (naneseno na akrilno podlogo), za mat 
pozlato sem uporabila oljni mixtion.

Pred oltarno mizo je bil postavljen lesen opaž, ki je zaradi 
talne vlage močno preperel. Tega smo odstranili, oltarno mizo 
pa prebarvali z apneno barvo. Izdelala sem novo leseno polico 
in nanjo postavila tabernakelj. 

Slika 1 Oltar sv. Roka pred posegom (foto: Katarina Blaži)
Slika 2 Oltar sv. Roka po posegu (foto: Katarina Blaži)
Slika 3 Odstranjevanje preslikav s plašča sv. Lucije
(foto: Katarina Blaži)
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Konservatorsko-restavratorski poseg na leseni 
skulpturi Ecce Homo

• Silvana Veič, samostojna kulturna delavka

Skulptura Ecce Homo je ljudsko delo, izdelano v drugi polovici 
19. stoletja. Po arhivskih podatkih je bila del opreme vaške 
kapelice v Zgornji Ščavnici.

Po naročilu lastnika umetnine Pokrajinskega muzeja 
Murska Sobota sem se lotila konservatorsko-restavratorskih 
posegov na omenjeni skulpturi. Kapelice, v kateri so bile po-
stavljene tovrstne skulpture, so bile polodprtega tipa in so 
bile zaradi tega neprimerno bolj izpostavljene vremenskim 
vplivom in vandalizmu, zato so tudi poškodbe temu primerne.

Polikromacija na skulpturi je bila v celoti preslikana, na 
mnogih mestih odluščena ali pa je odstopala od nosilca. Deli 
udov (prsti in stopala) so bili odlomljeni, podstavek, na kate-
rega je bila skulptura postavljena, pa slogovno ni ustrezal. Prt, 
ovit okoli Kristusovih ledij, je bil izdelan iz platna in prekrit 
z debelo plastjo umazanije. 

Konservatorsko-restavratorski postopki, ki sem jih izvedla 
na skulpturi so si sledili v tem zaporedju: utrjevanje odstopajoče 
polikromacije in sistematično sondiranje celotne barvne plasti 
na skulpturi; kemično in mehansko odstranjevanje preslikav, 
umazanije in tujkov s celotne površine; rezbarjenje manjkajo-
čih delov na okončinah skulpture in prevleka s klejno-kredno 
podlogo na manjkajočih mestih polikromacije ter retuširanje 
poškodb po celotni površini. 

Izdelan je bil tudi načrt za novi podstavek, ta je bil nato 
narejen in barvno prilagojen restavrirani umetnini.

Restavrirana skulptura je postala del stalne postavitve 
Radgonski mostovi v Špitalu v Gornji Radgoni.

Slika 1 Skulptura pred restavriranjem (foto: Bine Kovačič)
Slika 2 Skulptura po konservatorsko-restavratorskem posegu 
(foto: Bine Kovačič)
Slika 3 Skulptura pred restavriranjem – detajl
(foto: Bine Kovačič)
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Konservatorsko-restavratorski posegi na 
fragmentih gotskega poslikanega stropa iz cerkve 
sv. Pavla v Šentpavlu, Ljubljana

• Nataša Škrjanec, Izola 
Maruša Zupančič, Ljubljana

Ostanke lesenega stropa, ki spada med najstarejše ohranjene, 
so odkrili leta 2005 med odstranjevanjem stare strešne kon-
strukcije v podružnični cerkvi sv. Pavla pri Ljubljani. Ugoto-
vljeno je bilo, da najdeni ostanki pripadajo dvema starejšima 
stropoma, ki sta nastala v razmaku 15 let. Starejši geometrijski 
del vzorcev (šablonirane pokrivne letvice ter poslikana polja z 
geometričnimi motivi v obliki ribje kosti in rombastega vzorca) 
je nastal verjetno okrog leta 1460, novejši, s pretežno rastlinsko 
motiviko (različne oblike palmet in vitic), pa verjetno med leti 
1475–1480. Poslikovalec se je zgledoval po številnih podobnih 
stropih v okolici.

Po odkritju stropa so deske prenesli v lopo ob cerkvi in jih 
v poljubnem vrstnem redu ponovno z žeblji pritrdili na lesen 
tram, ob tem pa so ob prenosu nekatere kose poškodovali in 
tudi zavrgli. Najdeni strop je ohranjen v širini približno 50–70 
cm. Prvotno je bil strop sestavljen iz posameznih polj, ki so po-
tekali vzdolžno z daljšo stranico ladje, stiki pa so bili prekriti s 
poslikanimi nizkimi prekrivnimi letvicami ali ožjimi deskami. 
Poslikava je bila izdelana prostoročno in neposredno na les ter 
na licu mesta. Leseni nosilec ni bil posebno površinsko obdelan, 
poslikava – verjetno navadna ali apnena tempera – pa je izve-
dena v tanki plasti. Na barvni plasti so bile prisotne spremembe 
tona in svetlosti, bela barvna plast pa je tudi odpadala. Opazne 
so bile poškodbe na lesenem nosilcu kot posledica delovanja 
lesnih insektov in glodavcev, posamezni kosi so bili počeni 
in zlomljeni, veliko poškodb pa je nastalo zaradi pritrjevanja 
s kovinskimi tujki – kovanimi žeblji in žičniki – te smo med 
posegom tudi previdno odstranili. Z neobdelane hrbtne strani 
so bili mehansko odstranjeni površinska umazanija, ostanki 
ometa ter preperel les, z ustreznimi topili pa smo odstranili 
umazanijo s sprednje strani. Leseni nosilec in barvno plast smo 
utrdili z raztopino sintetične smole, pri čemer je bila posebna 
pozornost namenjena utrjevanju občutljive barvne plasti, pred-
vsem zaradi pokrivne bele barve, ki bi lahko postala prosojna. 
Sestavili smo posamezne razstavljene kose, luknje in razpoke 
pa zakitali. Po površinski obdelavi zakitanih delov smo izvedli 
retušo in les impregnirali proti lesnim škodljivcem. 

Fragmente gotskega stropa smo po končanem posegu na-
mestili v cerkev na zid nad vhodom. Montaža je bila izvedena s 
posebej oblikovanimi nosilci, ki omogočajo ustrezno distanco 
od stene in minimalne spoje nosilcev in fragmentov. 

Slika 1 Ostanki gotskega stropa pred posegom
(foto: Maruša Zupančič)
Slika 2 Gotski strop med posegom (foto: Maruša Zupančič)
Slika 3 Prikaz stropa na zidu (foto: Maruša Zupančič)
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s Najpogostejši posegi pri restavriranju godal

v uporabi

• Andreja Jamšek, samozaposlena v kulturi 
Goslarski atelje Daniel Musek

Skrb za godala zajema restavriranje in vzdrževanje godal. V 
veliki večini so predmeti restavriranja instrumenti v uporabi, 
kar daje delu posebno zahtevnost. Poleg osnovnih konserva-
torsko-restavratorskih načel se mora goslar v prvi vrsti osre-
dotočati še na zagotavljanje visoke kvalitete zvoka.

V praksi to pomeni, da se pri posegih trudimo čim bolj 
ohraniti originalno strukturo in stil instrumenta. Naši posegi 
morajo biti reverzibilni, uporabljeni materiali pa narejeni po 
originalnih recepturah. Če moramo pri saniranju večjih po-
škodb na primer dodati ojačitve ali dopolnitve, morajo biti te 
narejene iz enakega lesa kot original. Naše delo je usmerjeno 
predvsem v popravila zamenljivih delov, ki so bolj izpostavljeni 
obrabi in jih je dober izdelovalec zato že načrtno dodal na 
način, da posegi na njih niso preveč invazivni za instrument.

Primeri najpogostejših posegov so: ohranjanje primernega 
trenja pri uporabi vijakov za uglaševanje, oženje in širjenje odprtin 
za vijake, redno menjavanje in čiščenje strun, prilagajanje zgor-
njega sedelca za boljšo lego strun, obnavljanje površine ubiralke 
in njeno redno čiščenje, čiščenje in ravnanje kobilice ter prilaga-
janje njene višine ali menjava z novo (pomembno je tudi pravilno 
ponovno umeščanje kobilice pri napenjanju strun), prilagajanje 
pozicije duše za izboljšanje zvoka, po potrebi njena menjava, redno 
čiščenje in poliranje površine ter v primeru večje obrabe lokalno 
lakiranje ali retuširanje. Pri restavriranju poškodb trupa običajno 
izvedemo: lepljenje in ojačevanje razpok, dopolnjevanje poškodb 
na robu pokrova z novimi lesenimi koščki, lokalno ojačevanje 
pokrova in oboda, odstranjevanje prahu in delcev iz notranjosti 
trupa. Na loku izvedemo: menjavo žime, čiščenje palice in menjavo 
obrabljenega srebrnega povitja in usnjenega ovoja.

Pri restavriranju godal je poleg naravnanosti k ohranjanju 
kulturne dediščine in občutka za delo z lesom treba imeti tudi 
poseben občutek za zvočni izraz instrumenta ob upoštevanju 
stilistike različnih goslarskih šol. Le s pravilnim vzdrževanjem 
lahko godala služijo več generacijam glasbenikov.

SLika 1 Lakiranje razpoke (foto: Andreja Jamšek)
Slika 2  Lepljenje pokrova na violončelu (foto: Andreja Jamšek)
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Obnova Goršičevih orgel v cerkvi sv. Trojice
v Ljubljani

• Nuša Saje, zvkds Restavratorski center

Orgle v uršulinski cerkvi sv. Trojice v Ljubljani je leta 1891 
izdelal ljubljanski orglar Franc Goršič. So največje ohranjene 
orgle iz njegovega opusa in slovijo kot njegovo najboljše delo. 
Bogato ornamentirana orgelska omara, poslikava je narejena 
v tehniki žiljenja, ki imitira les hrasta v svetli in temni barvi, 
je delo znanega rezbarja Janeza Vurnika ml. iz Radovljice. 
Na lesenih elementih orgel so se zaradi spremembe mikrok-
limatskih razmer, ko so v cerkvi napeljali kurjavo, pojavile 
razpoke na sapnicah, mehovju in lesenih piščalih, kar je močno 
vplivalo na kvaliteto zvoka. Zaradi pomembne vloge, ki jo ima 
glasbilo v življenju cerkve, je bil temeljit in celovit konservator-
sko-restavratorski poseg dolgo pričakovan, zaželen in potreben. 
Večino sredstev za obnovo je zagotovilo Ministrstvo za kulturo. 
Poseg je bil izveden v okviru Oddelka za les Restavratorskega 
centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije v tesnem 
sodelovanju z orglarskim mojstrom Branetom Koširjem.

Orgle so bile prekrite s debelo plastjo površinskih neči-
stoč v obliki prahu in mastnih saj. Vse površine smo očistili, 
konservirali in restavrirali: premazi z insekticidi, sanacija 
poškodb, zapolnjevanje s kitom in lesnimi vstavki, dopol-
njevanje manjkajočih delov ornamentov, osvežitev pozlate, 
retuša poškodb na slikovni plasti, premaz z zaščitnim lakom. 

Očistili in obnovili smo vse kovinske in lesene piščali, 
sapnice, igralnik in uravnali vse trakture. Na novo smo izdelali 
in izpopolnili dovod zraka od ventilatorja v skladiščni meh. Vsi 
na novo izdelani leseni elementi so barvno usklajeni s celoto.

Poseg je bil zastavljen celostno, saj je bil narejen tudi pro-
jekt za novo razsvetljavo in ureditev celotnega pevskega kora. 
Orgle v cerkvi sv. Trojice v Ljubljani je na veliko veselje številnih 
uporabnikov in poslušalcev mogoče spet slišati v njihovi polni 
zvočnosti. Tudi zunanjščina omare, ki po konservatorsko
-restavratorskem posegu deluje homogeno, je v harmoniji z 
zvoki tega zapletenega glasbila. 

Sodelavci: Nuška Dolenc Kambič (vodja projekta), Saša Dolin-
šek, Martin Kavčič, Nadja Podboj, Tina Vrenko, Matic Nosan, 
Martin Klinc, Gašper Rems in Uroš Lubej

Slika 1 Relief sv. Cecilije pred posegom (foto: Nuša Saje)
Slika 2 Relief sv. Cecilije po konservatorsko-restavratorskem 
posegu (foto: Nuša Saje)
Slika 3 Orgelska omara po konservatorsko-restavratorskem 
posegu (foto: Nuša Saje)
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s Med umetnostjo in obrtjo – konserviranje in 

restavriranje marketerije Toneta Kralja

• Maruša Ličen, diplomantka ul aluo, 
Oddelek za restavratorstvo 
Miladi Makuc Semion (mentorica), 
ul aluo, Oddelek za restavratorstvo 

Marketirana tabla je vzglavje postelje, ta pa del celotne spalnice, 
ki jo je zasnoval slovenski umetnik Tone Kralj in je nastala v 
letih 1929 in 1930. Spalnica ni posebna le zaradi avtorjevega 
imena, ampak zaradi svoje posebne oblike, predvsem pa zaradi 
vzglavja, na katerem se nahaja marketerija. Na tej sem izvedla 
konservatorsko-restavratorski poseg in je bila predmet mojega 
diplomskega dela. 

Prvi postopek, ki sem ga izvedla na marketeriji, je bilo 
čiščenje z mastno emulzijo (manjša količina vode, detergent 
Brij 30 (Sigma Aldrich) v nepolarnem ogljikovodikovem to-
pilu – white spiritu). Sledili so utrjevanje in dopolnjevanje 
furnirane površine in sanacija poškodb. Poškodbe na robo-
vih, kjer je manjkal furnir, sem prilagodila, in sicer tako, da 
sem konture obrezala v obliki lusk. Nadomestne koščke iz 
javorjevega furnirja sem izrezala z olfa nožem po zunanjem 
robu predloge in prilepila na osnovo z ribjim klejem. Ker so 
poškodbe po čiščenju postale tonsko veliko bolj izrazite, sem 
se odločila, da lak na posameznih ploskvah postopoma od-
stranim z brušenjem. Praske in manjše udrtine sem sanirala 
tako, da sem na poškodovano mesto s čopičem nanesla vodo. 
Lesna vlakna zaradi vode nabreknejo in se dvignejo, tako da 
se mesto poškodbe nivojsko izenači. Niveliranje velike udrtine 
ob spodnjem robu sem izvedla tako, da sem zažagala v nosilec 
tik pod njo, nato pa vrzel zapolnila s furnirjem in tekočim 
ribjim klejem.

Za tonsko izenačevanje površine na licu vzglavja in novih 
vstavkov iz javorjevega furnirja sem uporabila 20-% raztopino 
šelaka orange, ki sem ga mešala z alkoholnimi lužili Schimek. 
Sledilo je še lakiranje površine v dveh nanosih z nitrocelu-
loznim lakom – sijaj (b7) – z vmesnim brušenjem. Analiza 
prvotnega laka ni bila opravljena.

Vzglavje postelje je najbolj zanimiv poudarek celotne 
spalnice in je z restavratorskim posegom pridobilo nekaj si-
jaja, ostali del spalnice pa zahteva bolj kompleksen pristop, še 
posebej, če bo kdaj v uporabi.

Slika 1 Tone Kralj, Marketerija na vzglavju, 1929–1930, mar-
keterija, 50,2 × 71,4 × 3,0 cm, zasebna last, detajl – značilne 
poškodbe in spremembe (foto: Maruša Ličen)
Slika 2 Tone Kralj, Marketerija na vzglavju, 1929–1930, mar-
keterija, 50,2 × 71,4 × 3,0 cm, zasebna last, po konservatorsko
-restavratorskem posegu (foto: Maruša Ličen)
Slika 3 Utrjevanje privzdignjenega furnirja s klejem
(foto: Maruša Ličen)
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Rekonstrukcija tehnike flodranja na novih oknih 
vile Zlatorog na Bledu

• Marija Marolt, Restavratorski atelje Mincina 
popravljalnica, Marija Marolt s.p.

Vila Zlatorog na Bledu je v letu 2013 in 2014 doživela svojo preno-
vo. Pred začetkom obnove so bila okna prebarvana z belo oljno 
barvo. Med potekom obnove se je jeseni 2013 med sondiranjem 
oken pokazalo, da se pod belo barvo skriva floder v dveh od-
tenkih. Notranja stran oken je bila pobarvana v tonu svetlega 
hrasta, na zunanji strani pa so bila okna flodrana v tonu oreha. 

Pred začetkom projekta je bilo odločeno, da bodo nova 
okna bela. Na podlagi rezultatov sondiranja je zvdks Kranj 
predlagal, da se na oknih izvede rekonstrukcijo flodra. 

Tehnika flodranja je stara tehnika, s katero so slabšo kva-
liteto lesa s pomočjo poslikave spremenili v bolj kvaliteten les. 
Tradicionalno se izvaja z vodnim ali oljnim vezivom. Ker pa 
so bili pri projektu oken na vili Zlatorog pogoj dolgotrajna 
obstojnost, kvaliteta in kratek izvedbeni rok, se je pojavilo 
vprašanje s kakšnim materialom izvesti rekonstrukcijo, ki bo 
kompatibilna z osnovno barvo na akrilni osnovi. Tako sem 
se srečala z dilemo kompatibilnosti, obstojnosti in primer-
nosti veziv v barvah za dobro izvedbo rekonstrukcije flodra. 
Poizkusila sem tako s tradicionalnim vodnim vezivom kot 
tudi z različnimi industrijsko pripravljenimi hitro sušečimi 
oljnimi lazurami ter alkidnimi barvami. Problem se je pojavil 
v kompatibilnosti in sušenju veziva. Pri vodnem vezivu se je po 
osušitvi pigment prehitro izbrisal iz površine. Pri industrijsko 
pripravljenih lazurah je bilo vezivo preveč viskozno, zato se je 
barva med vrisovanjem figure prehitro razlezla po povrišni. 
Kljub vsemu je bilo sušenje dolgotrajno. Pri nanašanju laka 
je nastal problem, ker je lak topil vezivo v barvi, hkrati pa te 
lazure niso dopuščale jasnega vrisovanja letnic. Pri alkidnih 
barvah je bilo vezivo ravno prav viskozno, poleg tega se je z 
njimi hitreje in lepše doseglo želen učinek na površini, hkrati 
pa so se sušile hitreje in tako dopuščale hitrejšo izvedbo re-
konstrukcije. Tudi kompatibilnost z osnovno akrilno barvo 
in z zaščitnim lakom je bila dobra. 

Uporaba sodobnih materialov je tako razširila uporabnost 
tehnike v današnjem času, ki nas priganja, da delamo hitreje, 
a kljub temu kvalitetno. Hkrati je izvajanje tehnike z uporabo 
sodobnega veziva v vseh pogledih ostalo nespremenjeno.

Sodelavci: Nina Dorič Majdič, Mateja Krošelj, Katja Filipič, 
Klemen Valjavec, Matej Marolt – zlatarski mojster

Slika 1 Okno pred posegom (foto: Marija Marolt)
Slika 2 Okno po zaključenih posegih (foto: Marija Marolt)



50

le
s Lesonit in sinkolit – konserviranje, restavriranje 

in rekonstrukcija objekta Toneta Lapajneta iz leta 
1968–1969

• Miladi Makuc Semion, 
ul aluo, Oddelek za restavratorstvo

Kipar Tone Lapajne (1933–2011) je med letoma 1968 in 1972 
aktivno sodeloval v umetniški skupini Neokonstruktivisti. 
Restavrirani objekt je iz umetnikovega kratkega minimali-
stičnega obdobja. Ni povsem jasno, ali je kipar objekt, ki je 
bil izdelan leta 1968 ali 1969 za razstavo v Mestni galeriji v 
Ljubljani, poimenoval Akcent (močno kontrastno) ali Produkt 
(močno kontrastno). To je bila kompozicija dvanajstih elemen-
tov, velikosti 200 × 55 × 8,5 cm, iz lesa in lesonita, pobarvanih z 
barvami na akrilni osnovi (sinkolit) in med seboj povezanih z 
razstavljivimi tečaji; trinajsti element je bil poševno pritrjen na 
steno. Ohranjenih devet elementov je bilo desetletja deponira-
nih v neustreznih razmerah, nekateri so bili uporabljeni tudi 
kot predelne stene v kiparskem ateljeju. V Moderno galerijo 
so skupaj z drugimi Lapajnetovimi umetninami prišli kot 
donacija Dragice Čadež.

Štirje elementi so bili bolj ali manj grobo preslikani z belo 
oz. črno akrilno barvo. Drugje so bile sledi zamakanja in plesni. 
Preslikave smo odstranili mehansko in nato površino doda-
tno očistili. Čiščenje velikih monokromnih površin je vedno 
težavno, še posebno, če je površina mat in na akrilni osnovi. 
Uporabili smo metodo čiščenja z vodno raztopino triamonije-
vega citrata pH 7,5 s predhodnim nanosom nepolarnega topila 
(WS). V nekaterih primerih smo uporabili bolonjsko kredo 
kot abraziv. Poškodovane robove lesonitnih plošč smo zalepili, 
utrdili in pokitali. Na več mestih preluknjane lesonitne plošče 
smo zakrpali z vstavki iz enakega materiala, eno je bilo treba 
zaradi prevelike poškodbe v celoti zamenjati. Zarjavele tečaje 
smo očistili in ponovno uporabili. Poškodbe barvne plasti smo 
retuširali z ustreznimi akrilnimi barvami. 

Umetnik je elemente oštevilčil, tako smo lahko rekonstru-
irali vrstni red elementov; po edinih dveh črno-belih fotogra-
fijah smo lahko določili tudi barve. Štiri manjkajoče elemente 
(številke 2, 3, 6 in 11) smo rekonstruirali iz enakih materialov 
in jih prebarvali z akrilnimi stenskimi barvami. Za sestavljanje 
smo si pomagali tudi s priložnostno narejeno maketo kom-
pozicije (1 : 10). Rekonstrukcijo izgubljenih elementov lahko 
upravičimo z dejstvom, da tudi izvirnih ni izdelal umetnik 
sam in zato kot avtorski prispevek šteje predvsem koncept in 
ne sama izdelava elementov. Objekt je bil skupaj z drugimi 
doniranimi deli razstavljen v Moderni galeriji marca in aprila 
2015 na razstavi Tone Lapajne: objekti/Objects 1968–1970, orga-
nizirani in postavljeni pod vodstvom kustosinje Martine Vovk.

Slika 1 Tone Lapajne, elementi objekta pred konservatorsko
-restavratorskim posegom (foto: Nada Madžarac)
Slika 2 Tone Lapajne, Akcent (močno kontrastno) ali Produkt 
(močno kontrastno) (delna rekonstrukcija), 1968–1969 (2015), 
les, lesonit, akril, Moderna galerija Ljubljana  
(foto: Miladi Makuc Semion)
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Metoda zatiranja lesnih škodljivcev z mikrovalovi 
na predmetih kulturne dediščine

• Martin Klinc, podiplomski študent ul bf, 
Oddelek za lesarstvo 

Lesni škodljivci zelo ogrožajo umetnine iz lesa in druge lesene 
izdelke. Konservatorjem-restavratorjem pa povzročajo mnogo 
težav in vprašanj, katero metodo uporabiti za njihovo zatiranje. 
Zadnja leta na Oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete v 
Ljubljani razvijam metodo mikrovalovne zaščite za uporabo 
na predmetih kulturne dediščine, kjer so zahteve za varno 
zatiranje škodljivcev precej strožje kot zahteve pri običajnih 
lesnih izdelkih.

Metoda zatiranja lesnih škodljivcev z mikrovalovi je repre-
sivna, namenjena že napadenemu oziroma okuženemu lesu. 
Izvajamo jo lahko na dva načina. V raziskovalne namene na 
Biotehniški fakulteti uporabljam zaprt sistem, komoro (dolžina 
30 cm, širina 29 cm in višina 19 cm), kjer se žarki odbijajo od 
sten in pri tem zajamejo ves predmet, ki ga želimo tretirati. Za 
zatiranje škodljivcev na velikih lesenih predmetih pa razvijam 
odprt sistem, pri katerem v nasprotju z zaprtim sistemom v 
komori nismo omejeni z velikostjo predmeta. Slabost tega 
sicer je, da pri tem žarki potujejo le v eno smer in tako lahko 
naenkrat obsevamo samo omejen del predmeta, zato moramo 
napravo prestavljati in pri tem paziti, da je na koncu obsevan 
ves predmet. 

Mikrovalovi delujejo na območja, ki vsebujejo vodo. Ličin-
ke in glive je vsebujejo okrog 90 %, medtem ko je vlažnost lesa 
v povprečju le 12 %, pri okužbi z glivo pa je ta nekoliko višja in 
sicer nad 20 %. Glive in insekti so tako torej tarče mikrovalov, 
saj se segrevajo bolj kot les, pri tem pa jih uničimo. Hišni 
kozliček Hylotrupes bajulus in navadni trdoglavec Anobium 
punctatum poginejo v nekaj minutah pri 60° C, odvisno od 
debeline in vlažnosti lesa, hišne glive pa v povprečju poginejo 
pri 20 minutah in 65° C. Mikrovalovi les segrevajo iz globine 
navzven, sredina predmeta ima tako višjo temperaturo kot 
zunanjost. To je zelo pomembno pri polikromirani površini, 
ki pri tem postopku ni izpostavljena visokim temperaturam. 
Metoda je bila že uspešno preizkušena na pozlačenih in z žeblji 
spojenimi kipi. Prav tako je zelo učinkovita in hitra v primer-
javi z anoksičnim postopkom, ki traja nekaj tednov. Omogoča 
zatiranje lesnih škodljivcev brez poškodb na lesenih polikro-
miranih predmetih. Ob pravilni uporabi je zdravju in okolju 
prijazna tudi zato, ker v okolje ne oddaja strupenih hlapljivih 
snovi. Do sedaj sem jo preizkusil na oltarnih kipih iz cerkve sv. 
Marka v Markovcih in v cerkvi sv. Jurija v Slovenskih Konjicah 
ter na baročnem kipu iz Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož.

Slika 1 Dezinsekcija baročnega kipa z mikrovalovi
(foto: Martin Klinc)
Slika 2 Kontrola temperature kipa z ir-termokamero
(foto: Martin Klinc)
Slika3 »Obsevanje« angelčka s pozlačeno draperijo
(foto: Martin Klinc)
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V čaj namočen piškot – konserviranje arheoloških 
najdb organskega izvora iz mokrih okolij

• Katja Kavkler, zvkds Restavratorski center

Arheološki predmeti organskega izvora so relativno redke najd-
be. Razlog je v njihovi kemični sestavi. Kot organska snov so 
namreč bolj občutljivi na vplive okolja, predvsem pa so odlična 
hrana živim organizmom. Organski materiali se tako obdržijo le 
v ekstremnih okoljih (npr. puščavah, večnem ledu in vodi), kjer 
je manj nihanj okolja in pogosto tudi manj živih organizmov.

Predmeti (večinoma leseni), najdeni v mokrih okoljih, so 
pogosto močno razgrajeni, umazani in prepojeni z vodo, zato 
potrebujejo posebno obravnavo. V svetu je razvitih več me-
tod, s katerimi konservatorji-restavratorji poskušajo ohraniti 
dragocene arheološke najdbe. Pri večini metod se uporabljajo 
vodne raztopine polimerov (npr. polietilenglikol (peg) različnih 
molskih mas, saharoza in drugi derivati sladkorja, melaminske 
smole), nekateri uporabljajo utrjevalce, topne v topilih (naravne 
in umetne smole), tretji način pa je liofilizacija, ki deluje na 
principu sublimacije vode iz zmrznjenega predmeta.

V Sloveniji je bilo v preteklosti že konserviranih nekaj 
lesenih predmetov, pri čemer je bila v večini uporabljena sa-
haroza, v nekaj primerih pa tudi peg. Šele leta 2013 pa je bila 
na Restavratorskem centru zvkds ustanovljena delavnica za 
konserviranje arheoloških predmetov organskega izvora iz 
mokrih okolij. V njej preizkušamo različne že uveljavljene 
metode, načrtujemo pa tudi poskuse z manj znanimi utrjevalci. 
Do sedaj smo imeli največ uspeha z dvema metodama: kon-
serviranjem z melaminskimi smolami in počasnim sušenjem 
v zmrznjenem stanju. Melaminske smole so vodotopni mono-
meri, majhne molekule, ki zlahka prodrejo tudi v drobne pore 
v lesu. Po polimerizaciji smola tvori trdno ogrodje predmetu. 
V delavnici jo uporabljamo za konserviranje lesa, tudi kom-
biniranega z drugimi materiali (npr. kovinami). Predmeti po 
končanem posegu so lahki in ponovno pridobijo svetlo barvo, 
podobno naravni barvi lesa, vidna je struktura lesa. Sušenje v 
zamrznjenem stanju uporabljamo za lesene predmete, ki so še 
dobro ohranjeni, ter za tekstilne in usnjene predmete.

Sodelavka: Nuša Saje, zvkds rc

Slika 1 Fotografija testnih vzorcev lesa. Vzorec posušen v sobnih 
razmerah (foto: Katja Kavkler)
Slika 2 Fotografija testnih vzorcev lesa. Vzorec, konserviran 
z melaminsko smolo (foto: Katja Kavkler)
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Restavriranje koščenih glavnikov z 
zgodnjesrednjeveškega grobišča Lajh

• Anita Virag, Narodni muzej Slovenije

V preteklem letu sem restavrirala več koščenih glavnikov. 
Priložena dokumentacija in terenske fotografije niso odražali 
dejanskega stanja predmetov, saj so bili predmeti v slabšem 
stanju, kot so prikazovale fotografije. Glavniki so bili pred 
arheoloških izkopom premazani z debelo plastjo utrjevalne-
ga sredstva, ki se je izkazalo za neustrezno. Med postopkom 
čiščenja se ta zaščitni premaz ni topil, zato je bilo čiščenje zelo 
dolgotrajno, saj bi sicer lahko dodatno poškodovala glavnike. 
Odstraniti sem morala debelejšo plast zemlje, ki je bila sprijeta 
z utrjevalnim premazom in s samimi glavniki. 

Najtežje je bilo očistiti vrezan okras in krhke zobce, še 
posebej tam, kjer je bila zaščitna plast nanesena neposredno 
na površino glavnikov. Čiščenje je potekalo mehansko in zelo 
počasi. Pazljivo sem pri delu uporabljala tudi parni čistilec. 
Očiščene in osušene glavnike sem po ohranjenih luknjicah 
zakovic, okrasnih zarezah in seveda po ujemajočih se prelo-
mih sestavila. Zobce glavnikov, ki so imeli stično točko, sem 
prilepila z gostejšo raztopino Paraloida b 72 v ksilenu. Železne 
kovice so bile zelo razplastene in ohranjene le v fragmentih. 
Kovice sem peskala s steklenimi kroglicami in očiščene pre-
mazala s taninom. Sledilo je krtačenje z jeklenimi ščetkami in 
lakiranje s 5-% raztopino Paraloida b 72 v ksilenu s čopičem.

Glavniki so občutljivi na spremembe relativne vlage in 
temperature. Vsak od obeh prisotnih materialov, tako železo 
kot kost in še zlasti njuna kombinacija, zahteva redno nego in 
nadzorovane klimatske razmere, zato je smotrn občasen pregled 
stanja glavnikov. Glavniki so krhki in občutljivi za mehanske 
poškodbe, zato jih je treba zaščititi tudi z ustrezno embalažo.

Slika 1 Dvoredni koščeni glavnik v toku pred restavriranjem 
(foto: Anita Virag)
Slika2 Dvoredni koščeni glavnik v toku po restavriranju
(foto: Anita Virag)
Slika 3 Dvoredni koščeni glavnik po restavriranju
(foto: Anita Virag)
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iz Mosta na Soči

• Andrej Ferletic, Goriški muzej

Med arheologi je Most na Soči znan kot eno najpomembnej-
ših starejšeželeznodobnih (halštatskih) najdišč na območju 
jugovzhodnih Alp. V letih 1971–1984 so sodelavci Goriškega 
muzeja opravili več zahtevnih in obsežnih zaščitnih izkopavanj 
na območju nekdanjega železnodobnega naselja. 

Starejšeželeznodobne hiše so navadno gradili tako, da so 
na kamnite temelje položili temeljna bruna, ta pa so nosila 
pokončno postavljene sohe. Stene so naredili iz vodoravno 
položenih tesanih plohov ali okroglih brun. Vsaj nekatere stene 
so bile delno ali v celoti ometane ali zaglajene z glinasto maso. 
Verjetno zaradi požara so se deli tega glinastega ometa tudi 
ohranili, mogoča pa je tudi domneva, da so bili vsaj nekateri 
deli ometa namenoma žgani in nato vgrajeni v ali na stene. 
V nekaterih hišah oziroma prostorih je bil omet okrašen z 
geometrijskimi vzorci, med katerimi sta prevladovala spirala 
in romb, največkrat v tehniki vreza in aplike. 

Septembra 2014 smo v konservatorsko-restavratorsko ob-
delavo dobili manjši del predmetov (9 škatel) iz halštatske hiše z 
arheološko oznako 29. Za mnogo teh predmetov ni bilo mogoče 
ugotoviti, kateremu arhitekturnemu sklopu pripadajo (deli ome-
ta, štukatur, ognjišč ali estrihov), vsi pa so bili podvrženi žganju. 
To je bilo verjetno kratkotrajno in intenzivno, saj je na večini 
predmetov opazen hiter prehod iz oranžno-oker-rumenega 
žganja na zunanjem delu do sivo-rjavega žganja v notranjosti. 

Glinena masa je bila po sestavi grobozrnata, zelo porozna, 
na površini zelo prašnata, v notranjosti razpadajoča s keramič-
nimi, apnenimi in organskimi vključki (les, rastline). Zaradi 
prošnje arheologov po hitri konservatorsko-restavratorski 
obdelavi smo predmete najprej grobo očistili s skalpeli, nato 
pa še z rahlo navlaženimi vatiranimi paličicami. Sledilo je 
utrjevanje z namakanjem v razredčenem Primalu WS 24 v (z 
vodo v razmerju 1 : 4). Trdnost predmetov je bila zadovoljiva, 
problem je nastal zaradi leska površine, zato smo povečali 
razmerje med Primalom WS 24 in vodo na 1 : 5, vendar pojava 
kljub temu nismo mogli v celoti odpraviti. Lesk na površini 
smo vsaj delno odstranili z vatiranimi paličicami, rahlo na-
močenimi v aceton. Nekateri fragmenti najlepših predmetov 
so bili nato zlepljeni, dopolnjeni in tonirani.

Zaradi številčnosti in pomembnosti materiala ter še ne-
raziskanosti tako ožgane glinaste mase smo se po dokončanju 
tega sklopa odločili, da za prihodnje postopke z raziskavami 
ugotovimo in določimo najprimernejši utrjevalec, ki pa je za 
obstoj predmeta nujen.

Sodelavci: Jana Šubic Prislan, Drago Svoljšak, Sabina Kramar 
(zag), Ana Kruh

Slika 1 Profil ometa (foto: Andrej Ferletic)
Slika 2 Fragmenti ometa pred konservatorsko-restavratorsko 
obdelavo (foto: Andrej Ferletic)
Slika 3 Fragmenti ometa po obdelavi (foto: Katarina Brešan)
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Konserviranje in restavriranje lončene posode iz 
groba 78, Brežice, mlajša železna doba

• Davorin Prah, Posavski muzej Brežice

Keltski grob 78 je bil odkrit leta 2011 v Brežicah med zaščitnim 
arheološkim izkopavanjem, ki ga je izvajalo podjetje Arhos d. o. 
o. pri gradnji novega doma upokojencev. Grobišče leži na terasi 
nad reko Savo, jugovzhodno od starega mestnega jedra. Grob 
je bil najden pod 30 cm humusa in vkopan v peščeno-prodnato 
plast. Grobni pridatki kažejo, da gre za bogatejši žgani grob 
keltske ženske. Datiran je v konec 3. ali začetek 2. stoletja pr. n. št. 

Inventar groba je vseboval bronasto fibulo (Pn 020, Se 353), 
lončeno posodo (Pn 021, Se 356), bronast obesek (Pn 022, Se 
353), bronast predmet (Pn 023, Se 353), lončeno posodo (Pn 
024, Se 357), bronast predmet (Pn 028, Se 028), železen predmet 
(Pn 033, Se 366), dva bronasta predmeta (Pn 035). Navedene 
arheološke najdbe do konca arheološke strokovne obdelave 
hrani podjetje Arhos.

Pred konservatorsko-restavratorskimi postopki smo iz-
vedli naslednja dela: čiščenje groba in dokumentiranje, spod-
kopavanje groba in izdelava mavčne nosilne podloge, dviganje 
predmetov iz zemlje in transport in pregled vsebine groba 78 
z rentgensko radiografijo (rtg).

Konservatorsko-restavratorski postopki so vsebovali: dvi-
ganje keramike in ločevanje (od ustja do dna), pranje kosov 
keramike in čiščenje spojev, sušenje, utrjevanje, sestavljanje, 
lepljenje in dopolnjevanje, sušenje, retuširanje.

Slika 1 Ločevanje kosov keramike od zemlje (foto: Aleš Vene)
Slika 2 Lepljenje fragmentov v celoto (foto: Davorin Prah)
Slika 3 Dopolnjevanje z mavcem (foto: Aleš Vene)
Slika 4 Sestavljena in dopolnjena lončena posoda,
višina 273 mm, premer 280 mm (foto: Davorin Prah)
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Konserviranje in restavriranje železnih predmetov 
iz groba 77, Brežice 

• Jože Lorber, Posavski muzej Brežice

Keltski grob 77 je bil odkrit 6. aprila 2011 v Brežicah pri zašči-
tnem arheološkem izkopavanju, ki ga je izvajalo podjetje Arhos 
za gradnjo novega doma upokojencev. Grobišče leži na terasi 
nad Savo, jugovzhodno od starega mestnega jedra. Grob 77 je 
bil najden pod 30 cm humusa in vkopan v peščeno-ilovnatem 
sloju. Vsebina groba je pokazala, da gre za značilen žgani grob 
keltskega vojščaka iz druge polovice 3. stoletja pred našim 
štetjem. Železni predmeti so bili obredno zviti in položeni v 
grob. Inventar groba je vseboval sedemnajst pridatkov in žgane 
človeške kosti. Med pridatke sodijo fragmenta pincete, sulično 
kopito, ščitna grba, sulica z ostanki tkanine na rezilu, nož s 
poškodovanim zaključkom rezila, ročaj ščita, meč v nožnici, 
gumb, štirje fragmenti fibule, pasna garnitura z obročki, škarje, 
britev brez ročaja, kamnit brus in trije fragmenti stopljenega 
brona. Omenjene arheološke najdbe do konca strokovne ar-
heološke obdelave hrani podjetje Arhos.

Dviganje predmetov iz groba 77 je potekalo od zgoraj 
navzdol in je bilo tudi risarsko dokumentirano. Pred konser-
vatorsko-restavratorskimi posegi smo predmete pregledali z 
rentgensko radiografijo (rtg), z magnetom preverili, kateri 
predmeti so železni, in testirali prisotnost kloridov (preku-
havanje v destilirani vodi – pH 10).

Pri konserviranju in restavriranju železnih predmetov 
smo uporabili vrsto različnih postopkov. Najprej smo mehan-
sko odstranili apnenec, droben pesek in korozijske produkte, 
(peskanje, brušenje, ščetkanje, poliranje). Razpokane in raz-
rahljane površine železa smo utrjevali z Aralditom M, leplje-
nje fragmentov in dopolnjevanje pa smo izvedli s poliestrom 
Univerzal 1000, Akemi. Zaradi kratkega roka za izvedbo del 
med konserviranjem in restavriranjem ni bil opravljen sulfitni 
postopek (postopek ekstrahiranja kloridov iz predmetov v 
raztopini Na2SO3 in NaOH pri temperaturi 50° C v zrakotesni 
posodi), saj običajno traja več mesecev, zato ga bomo opravili 
po strokovni arheološki obdelavi. Vse železne predmete smo 
premazali s taninskim inhibitorjem, jih vakuumsko osušili in 
vakuumsko lakirali z lakom Bedacryl 122x. Na površino smo 
nanesli še vosek Mivos.

Slika 1 Grob pred konservatorsko-restavratorskim posegom 
(foto: Jože Lorber)
Slika 2 Škarje pred konservatorsko-restavratorskim posegom 
(foto: Jože Lorber)
Slika 3 Škarje po konservatorsko-restavratorskem posegu 
(foto: Aleš Vene)
Slika 4 Inventar groba po konservatorsko-restavratorskih posegih
(foto: Aleš Vene)
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Presenečenje v žganini z ostanki sežganih kosti

• Irena Porekar Kacafura, Pokrajinski muzej Maribor

Pri pripravi vzorca žganine z ostanki sežganih kosti iz groba 
3 iz Orehove vasi za antropološko analizo je arheologinja dr. 
Lucija Grahek na eni izmed koščic opazila fragment železne 
igle. Sprimka kosti, zemlje, peska in zarjavelega železa ni mogla 
očistiti, zato je opravila rentgensko slikanje. Pokazalo se je, da 
je v vzorcu železna zgodnjelatenska fibula (4. stol. pr. n. št.), 
kar jo je prijetno presenetilo. 

Predmet pred posegom ni bil viden in le iz rentgenskega 
posnetka je bilo mogoče sklepati, v kakšnem stanju je. Fibula 
je bila ohranjena v celoti (razen zapenjalne igle, ki se je verje-
tno izgubila med koščki žganine). Na loku so bile po celotni 
dolžini vidne večje razpoke zaradi žganja in korozije, ki bi 
lahko povzročale težave pri restavriranju (možnost porušitve).

Restavriranje je bilo zahtevno in je terjalo precej potrpe-
žljivosti. Odstranjevanje posameznih ostankov kosti, peska in 
zemlje je potekalo po plasteh v debelini po nekaj mikronov, 
saj zaradi razpok, ki so bile vidne na rentgenskem posnetku, 
fibula ni prenesla obremenitev in večjih tresljajev. Tanjšanje 
oblog je bilo izvedeno s kombinacijo različnih mehanskih 
tehnik: uporabe skalpelov različnih oblik, suhih ultrazvočnih 
kladivc, diamantnih svedrov na turbinskem mikromotorju 
in peskanja s 50 µm korundom pri tlaku 1 bar. Razpoke in 
korodirana mesta na predmetu sem sproti večkrat utrjevala 
z dvokomponentno epoksidno smolo. Ker je bil predmet zelo 
krhek, sem šele po utrditvi lahko nadaljevala delo, vendar se 
je glavni lok kljub temu porušil, kar pa sem ustrezno sanirala. 

Testiranje na prisotnost kloridnih ionov je bilo pozitivno, 
zato sem izvedla pettedenski sulfitni postopek. Po zaključku 
postopka in izpiranju predmeta v destilirani vodi sem ga dva 
dneva sušila v sušilniku. Do zadovoljivosti sem odstranila še 
rjasto plast na površini, da se predmet zaradi krhkosti pri na-
daljnjem čiščenju ne bi ponovno porušil. Površino sem obdelala 
s taninsko raztopino in fibulo dokončno posušila v vakuum-
skem sušilniku, v katerem sem jo tudi lakirala. Naslednji dan 
sem površino povoskala še z mikrokristaliničnim voskom.

Po konserviranju-restavriranju se je pokazalo, da gre za 
fibulo s polkrožnim trakastim lokom, s peresovino s šestimi 
zavoji in trikotno uvito nogo z velikim gumbom. Ohranjen 
je tudi manjši del igle fibule. Najdba bo zagotovo popestrila 
stalno razstavo našega muzeja.

Slika 1 Fragment pred začetkom dela
(foto: Irena Porekar Kacafura)
Slika 2 Fibula med odstranjevanjem nečistoč
(foto: Irena Porekar Kacafura)
Slika 3 Konservirana in restavrirana fibula
(foto: Irena Porekar Kacafura)



58

ar
h

eo
lo

gi
ja Projekt Turška mačka – sestavljanje fragmentov 

antične freske

• Jelka Kuret, Petra Benedik, zvkds Restavratorski center

Projekt Turška mačka je dobil ime po starem gostišču v Celju, 
pod katerim so leta 1978 odkrili bogato arheološko najdišče 
iz rimskih časov. Najdeni bivalni prostor je po najnovejših 
raziskavah nastal v 3. stoletju in je del rimskega mesta Celeia. 
V podolgovatem prostoru so bili odkriti črno-bel mozaični tlak 
in veliko število fragmentov freske različnih barv in motivov, 
s skupno površino 30 m2. 

Fragmente so leta 1989 prepeljali v prostore Restavrator-
skega centra na Plečnikovem trgu v Ljubljani. Takratni poskus 
sestavljanja v celoto se je izkazal za izredno zahtevnega, saj 
so bile razmere neustrezne in zaradi premajhnega prostora 
za delo se je sestavljanje ustavilo. Kljub temu je bila uspeš-
no sestavljena površina stenske poslikave velikosti trikrat po 
približno 200 cm v dolžino in od 30 do 90 cm v širino. Ostalo 
je še 9521 fragmentov, shranjenih v 166 zabojčkih.

Zaradi izredne kvalitete poslikave smo se odločili za po-
noven poskus sestavljanja preostalih fragmentov in njihovo 
prezentacijo. Zaradi velikega števila kosov si je bilo nemogoče 
ustvariti pregled nad celoto, zato smo leta 2009 k projektu 
pristopili s povsem novo metodo. V sodelovanju z Institutom 
Jožef Stefan smo razvili računalniško podprt sistem, ki nam je 
omogočil celosten pregled nad fragmenti. S tem je bilo doseženo 
tudi minimalno fizično operiranje s fragmenti, s čimer smo 
preprečili poškodbe originala.

Junija 2010 smo začeli s čiščenjem, utrjevanjem, siste-
matičnim evidentiranjem, digitaliziranjem in sortiranjem 
fragmentov v nove, ustreznejše zabojčke.

Leta 2014 smo zaključili digitalno sestavljanje fragmentov. 
V digitalnih postavitvah je bilo sestavljenih več kot 30 prizorov, 
ti pa so bili osnova za fizično sestavljanje enega izmed njih. 
Delo se je začelo v letošnjem letu in poteka v t. i. peskovniku, 
velikem 3 × 4 m, v katerem so nasute kroglice iz ekspandirane 
gline (Liapor fit 1–4 mm). Podlaga iz tega materiala je v pri-
merjavi z mivko veliko lažja in manj prašljiva. 

V fizičnem sestavljanju fragmentov se je njihova digitaliza-
cija izkazala za precejšnjo pomoč, hkrati pa razkrila tudi svoje 
pomanjkljivosti. Predvsem gre za slabše vidne detajle, ki so 
posledica omejene resolucije, ter pomanjkanje tretje dimenzije 
(debelina in lom ometa), ki je ključna pri ugotavljanju prileganja 
fragmentov. Pri rokovanju z njimi so nam prav informacije, 
ki jih pridobimo z ostanki ometa na kosih, pokazale, da se 
posamezni, med seboj povsem različni motivi, povezujejo v 
celoto. Sestavljeni prizor, ki zaenkrat meri 3,5 x 4 m, je torej 
edinstven, saj so tako obsežne in bogate poslikave iz takratnega 
časa na slovenskem ozemlju redke . Kljub veliki že sestavljeni 
površini v zabojčkih še vedno ostaja veliko število fragmentov, 
ki bi zadostovali za sestavljanje približno enako kot do sedaj 
že sestavljene velike površine.

Slika 1 Detajl sestavljenega prizora (foto: Tine Benedik)
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Lahki nosilci za novoodkriti rimski mozaik z 
arheološkega najdišča Celje

• Katarina Žagar, zvkds Restavratorski center 
Sabina Kramar, Zavod za gradbeništvo Slovenije 
Jelka Kuret, Maja Gutman, Martina Lesar Kikelj, zvkds 
Restavratorski center

Pri arheoloških izkopavanjih na glavnem trgu v Celju so bili 
aprila 2014 odkriti trije rimski mozaiki velikih dimenzij. Za 
večja mozaika sta predvideni konserviranje in prezentacija 
in situ. Najmanjši, ki je tudi predmet obravnave, je bil zaradi 
podrtega hipokavsta močno poškodovan in deformiran, zato 
smo se odločili za dvig in prenos mozaika skupaj z originalno 
malto v restavratorske delavnice. 

Zaradi idejne predstavitve celotnega mozaika in situ in 
pojava plesni smo velik poudarek namenili izbiri ustreznega 
nosilca, ki bo zagotovil lahkost, kompatibilnost, ter reverzi-
bilnost in ne nazadnje enostavno prenašanje in sestavljanje 
restavriranih fragmentov. V ta namen smo preiskali mehanske 
lastnosti mešanic lahkoagregatnih malt na osnovi naravnega 
hidravličnega apna z različnimi mineralnimi dodatki. 

Mozaike smo po odkritju temeljito dokumentirali: izdelali 
smo izmere in ortofoto posnetke, kosi dvignjenega mozaika in 
ga prerisali na PVC folijo z označbo posameznih mozaičnih 
kock z ustreznim odtenkom barve. Glede na ohranjenost je 
originalna velikost celotnega mozaika ocenjena na 8 m2. Poleg 
tega smo z analizo originalnih malt na vseh treh mozaikih 
raziskali sestavo ometa in morebitno vsebnost vodotopnih soli.

Odločitev, da ohranimo vsaj prvotno malto med moza-
ičnimi kockami, je narekovala odstranitev originalne malte s 
hrbtišča mozaika, ki je bila močno poškodovana. Z ravnanjem 
deformiranih fragmentov smo vse fragmente ponovno sestavili 
v povezano celoto. Tako pripravljene fragmente mozaika smo 
namestili na nov nosilec, ki je sestavljen iz lahkoagregatne malte 
in lahke aluminijaste plošče. Končna obdelava pa je vključevala 
dopolnjevanje manjkajočih delov z dekorativnim ometom. 

Sočasno z delom na mozaiku sta potekala tudi podrobno 
dokumentiranje in izvedba vektorizacije na podlagi predhodno 
obdelane fotografske predloge mozaika. S pomočjo računalni-
škega programa so bili dokumentirani položaj, barva in obris 
posamezne mozaične kocke.

Slika 1 Poškodbe mozaika in situ (foto: Katarina Žagar)
Slika 2 Nanašanje prve plasti lahke malte z mineralnimi dodatki
(foto: Tine Benedik)
Slika 3 Izdelava dekorativnega ometa (foto: Katarina Žagar)
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trgu v Celju

• Jasna Radšel, Pokrajinski muzej Celje

Predmet našega dela je med arheološkimi izkopavanji odkriti 
mozaik, na naslovu Glavni trg 14–16 v Celju. Pod plastjo nasutja 
in ruševin debeline ok. 50–60 cm pod nivojem tlaka so bili 
odkriti ostanki rimske vile. Mozaik se je nahajal na porušenem 
hipokavstu, zato je bil močno poškodovan in deformiran. 

Cilj dvigovanja mozaika je bil reševanje, konserviranje-re-
stavriranje in kasneje izdelava kopije, z namenom prezentacije 
na mestu odkritja. Konservatorsko-restavratorsko delo je bilo 
oteženo zaradi težje dostopnosti do mozaika in nestabilne 
podlage pod njim. Grozilo je, da se bo hipokavst porušil. O 
stanju mozaikov sta bili izdelani obsežna fotodokumentacija z 
vertikalnimi posnetki, ki kažejo točno lokacijo vseh najdenih 
fragmentov v več plasteh, in dokumentacija vseh postopkov 
dela. Izdelan je bil 3d laserski posnetek stanja.

Mozaik je večbarven, sestavljen iz mozaičnih kock petih 
barv (črne, bele, zelene, rdeče in rumene). Osrednji del mozaika 
ima geometrijski vzorec, obrobljen s pletenicami. Sledi pas z 
rastlinskim motivom iz bršljanovih vitic in z vazami, zeleno 
in črno na belem polju. Nato sledita širša pasova iz belih in 
črnih diagonalno položenih mozaičnih kock. 

Pripravljen je bil konservatorski program s postopki in 
načinom za čiščenje mozaika, zaščito, demontažo in prenos v 
začasno skladišče. Na mozaiku smo se soočili z vsemi tipičnimi 
poškodbami, kot so prelomi in nakloni, vrzeli, odstopanje mo-
zaičnih kock, slaba vezivnost med plastmi podložnih ometov, 
posedanje, podmehurjena mesta in razpoke.

Pod prvo plastjo dvignjenih kosov mozaika smo po čišče-
nju nasutja odkrili več manjših in večjih kosov istega mozaika, 
dekorativno zelo bogatih, ki bodo lepo dopolnjevali njego-
vo celoto. Med njimi tudi košček osrednjega motiva iz zelo 
majhnih mozaičnih kamenčkov v beli in rumeni barvi (opus 
vermiculatum). Žal je kos premajhen, da bi lahko ugotovili 
vzorec. Med nasutjem je najdenih ogromno odlomkov prave 
freske, ki pa še čakajo na obdelavo. 

Dvignjeni mozaik je prenesen v ateljejske prostore Resta-
vratorskega centra v Ljubljani, kjer potekajo konservatorsko
-restavratorska dela. Na lokaciji njegovega odkritja bo verjetno 
postavljena pohodna kopija z idealno rekonstrukcijo ornamenta.

Sodelavec: Miha Kaučič

Slika 1 Vertikalni posnetek odkritega mozaika
(foto: Nina Sovdat)
Slika 2 Detajl mozaika (foto: Miha Kaučič)
Slika 3 Poškodba mozaika (foto: Jasna Radšel)
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Je to zlato, kar se sveti? Odkritje groba
v kamniti skrinji

• Nadja Šičarov, študentka ul aluo,  
Oddelek za restavratorstvo 
Gorazd Lemajič, Narodni muzej Slovenije

Narodni muzej Slovenije je v letu 2015 pripravil razstavo 
Rimske zgodbe s stičišča svetov, ki zaznamuje 2000. obletnico 
dograditve Emone. Ob tej priložnosti je bilo konserviranih 
in restavriranih mnogo arheoloških predmetov, ki so dolga 
leta stali na policah depoja. Eden izmed njih je bil tudi grob 
v kamniti skrinji; v kamniti pepelnici je bila steklena žara z 
ostanki sežganih kosti, poleg nje pa so ležali odlomki steklene 
čaše in dveh balzamarijev. Dokumentacije o zgodovini pepel-
nice žal ni bilo mogoče najti, najverjetneje pa je bila odkrita 
med arheološkimi izkopavanji emonskih pokopališč pred 2. 
svetovno vojno. 

Odlomke stekla smo zložili iz pepelnice in zemljo presejali, 
da smo našli vse delce. Načrtovali smo zgolj čiščenje in leplje-
nje steklenih predmetov, žare pa sprva zaradi dobrega stanja 
nismo nameravali obravnavati. Med čiščenjem in sestavljanjem 
odlomkov stekla pa smo povsem po naključju opazili, da se 
za prašno in umazano steno žare med ostanki kosti nahaja 
predmet v obliki kroga. Zaradi nenavadnega odkritja smo kosti 
postopoma zlagali iz žare in kmalu se je med njimi zasvetil zlat 
prstan. Ker pa so v grobove običajno polagali več pridatkov, 
smo z izkopavanjem nadaljevali in predvidevanja so se izkazala 
za pravilna – odkrili smo pravi zaklad. V žari so bili poleg 
prstana skriti tudi fibula, novec in odlomki predmetov, ki jih 
ni bilo mogoče identificirati. Poleg predmetov v žari smo na 
njeni steni odkrili tudi odtis tkanine, v katero so bili verjetno 
zaviti ostanki kosti z grobnimi pridatki. Analize kosti, ki so jih 
opravili na Antropološkem centru Hrvaške akademije znanosti 
in umetnosti, so pokazale, da je bila v grobu pokopana žen-
ska, stara med 25 in 35 let. S stene žare smo odstranili le lažje 
nečistoče, saj je zaradi odtisov tkanine na več mestih nismo 
želeli povsem očistiti. Odlomke čaše in enega balzamarija smo 
očistili in zlepili z epoksidno smolo Araldite 2020, odlomki 
drugega balzamarija pa so v tako slabem stanju, da jih nismo 
mogli pripraviti za razstavo. Kovinske najdbe so konservirali 
in restavrirali v delavnici za arheološke kovinske predmete.

Arheološka in konservatorsko-restavratorska stroka se 
danes zavedata pomena dokumentacije bolj kot kdajkoli prej. 
Poleg tega se z razvojem strok izboljšujejo tudi raziskovalne 
metode, zato nam odkritje groba več desetletij po njegovem 
izkopu omogoča njegovo celostno in večplastno obravnavo.

Slika 1 Zbiranje odlomkov (foto: Tomaž Lauko)
Slika 2 Odkritje zlatega prstana (foto: Tomaž Lauko)
Slika 3 Pepelnica pred konservatorsko-restavratorskimi posegi 
(foto: Nadja Šičarov)
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Konservatorsko-restavratorski posegi na 
polotoku Katoro pri Umagu

• Biljana Petrović - Markezić, Muzej grada Umaga 
Toni Šaina, Hrvatski restauratorski zavod

Arheološko najdišče Katoro – rt Tiola se nahaja na severozaho-
dni obali Istre, 3 km severno od Umaga. Amaterske arheološke 
raziskave, ki so se začele v poznem 19. stoletju, so se nadaljevale 
v sedemdesetih letih 20. stol, ko so izvajali tudi prve konser-
vatorsko-restavratorske postopke. Od leta 2001 na celotnem 
arheološkem najdišču prevzema dela Muzej mesta Umag. 

Zadnja leta je zaradi delovanja morja, podnebnih sprememb 
in človeških dejavnikov prišlo do uničevanja posameznih delov 
najdišča, zato je Muzej mesta Umag leta 2014 začel s projektom 
Konservatorsko-restavratorski posegi na polotoku Katoro, ki 
vključuje arheološke raziskave in konservatorsko-restavratorska 
dela odkritih arheoloških struktur. Arheološke raziskave so 
bile izvedene na južnem delu polotoka Katoro, tik ob obali, na 
površini 30 m2. Odkrili so dva vzporedna prostora, povezana z 
ohranjenimi pragovi. Na notranjih stenah zidov so bili doku-
mentirani ostanki prvotnega apnenega ometa, delno porušen 
bel talni mozaik v skupni površini 7 m2 ter hidravlično apnena 
talna obloga v skupni površini 9,5 m2. 

Po zaključku zaščitnih arheoloških izkopavanj je Hrvaški 
restavratorski zavod začel s konservatorskimi deli na odkritih 
strukturah. Najprej smo dokumentirali trenutno stanje in 
nadaljevali s finim čiščenjem. Obzidje in robove poškodovanih 
stenskih ometov, hidravlične talne obloge in mozaika smo ob-
šili z apneno-peščeno malto ter utrdili z injektiranjem apnene 
mase. Dele ometa, ki so popolnoma odstopali od zidu, smo 
po namestitvi in osušitvi zaščite (facing) previdno demonti-
rali. Fragmente smo nato očistili in vrnili na prvotno mesto. 
Ob obali, vzdolž najdišča, smo zgradili začasen zaščitni zid, 
katerega funkcija je ščititi raziskane in konservirane predele 
pred valovi. Stene in tla v prostorih smo dodatno zaščitili z 
geotekstilom, tla pa prekrili s plastjo drobljenca v debelini 
15 cm. Zaščitni ukrepi, ki preprečujejo nadaljnje propadanje 
arheoloških struktur delov rimske vile, so začasen ukrep, saj 
je treba opraviti arheološke raziskave in konservatorska-resta-
vratorska dela na preostalih ogroženih delih najdišča.

 

Slika 1 Pogled z vzhoda proti najdišču Katoro po arheoloških 
izkopavanjih leta 2014 (foto: Biljana Petrović - Markežić)
Slika 2 Pogled na sobo z belim talnim mozaikom med konser-
vatorsko-restavratorskimi posegi (foto: Toni Šaina)
Slika 3 Pogled z jugovzhoda na arheološko najdišče po zaključ-
ku zaščitnih del v letu 2014 (foto: Biljana Petrović - Markežić)
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Obnova baročne peči za razstavo o pečarstvu

• Danilo Rojko, Pokrajinski muzej Maribor

Zgodnjebaročna peč je bila najdena v Račah in pridobljena za 
Pokrajinski muzej Maribor po 2. svetovni vojni. Po prenosu 
v muzej je bila peč postavljena v prvo nadstropje upravnega 
dela gradu. Peč je kvadratne oblike in stoji na tankih visokih 
železnih nogah. Sestavljena je iz dveh delov, ki ju povezuje 
izstopajoči venec. Spodnji širši del je z eno stranico prislonjen 
ob steno (polnjenje kurišča iz sosednjega prostora). Na posame-
znih stranicah so na osrednjih ploščicah reliefno upodobljene 
svetnice, vogale spodnjega in zgornjega dela pa zaključujejo 
stebriči. Pod reliefi in ob steni spodnjega dela je vrsta pečnic 
z motivom lista, podobnega maski. Peč je na vrhu zaključena 
s profiliranim vencem. Ker je bila peč prenesena v muzej, ni 
izveden odvod dimnih plinov, zato je na stranici pri steni v 
zgornjem delu peči vidna nezaključena odprtina. Reliefi, sadni 
venci in maske so belo obarvani, ozadje modro.

Peč je bila močno poškodovana. Razmajani in odlomljeni 
so bili stebriči na vogalih, na bolj občutljivih in izpostavljenih 
mestih pročelja in bočnih stranicah so bile vidne številne po-
škodbe pečnic (praske, odkruški, odlomki, razpoke). Posame-
zne pečnice večjega formata s podobami svetnic so sestavljene 
iz več odlomljenih kosov. Večje poškodbe (manjkajoči odlomki) 
na pečnicah in spoji posameznih kosov so bili pri postavitvi 
zapolnjeni s šamotno malto, ki se je pred posegom krušila. 
Celotna površina peči je bila močno umazana in ponekod 
krušljiva, tako glazura kot opečna osnova. Tudi kovinske noge 
so bile površinsko v celoti korodirane.

Začeli smo s čiščenjem hrbtne površine zgornjega dela peči 
z jekleno volno, brusnim papirjem in jeklenimi ščetkami ter 
utrjevanjem te strani z akrilno emulzijo Primal ac 33. Sledilo 
je čiščenje glaziranega lica s parnim čistilcem. Večje madeže 
na keramiki smo odstranili s tamponi iz vate, prepojenimi 
z acetonom in nitro razredčilom. Odkrušena in odlomljena 
mesta smo najprej omočili z vodo in zatem dopolnili z mavcem 
alabastrom. Mavčne dopolnitve smo oblikovali s prirejenimi 
dleti in različnimi skalpeli ter zbrusili z brusnim papirjem 
granulacije 100 in 320. Dopolnjene detajle smo premazali z 
akrilno emulzijo Primal ac 33 in retuširali z akrilnimi barva-
mi Maimeri ter površinsko zaščitili z dodatno plastjo akrilne 
emulzije. Kovinske noge smo očistili z jekleno krtačko in volno 
ter razmastili z nitro razredčilom. Kovino smo pasivirali s 
taninskim premazom in površinsko zaščitili z lakom.

Slika 1 Označene poškodbe na večji osrednji pečnici spodnjega 
dela peči (foto: Danilo Rojko)
Slika 2 Konservirane in restavrirane poškodbe
(foto: Danilo Rojko)
Slika 3 Baročna peč po opravljenih konservatorsko-restavra-
torskih posegih (foto: Danilo Rojko)
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• Zita Rostás, samozaposlena, Madžarska

Vaza, ki jo hrani Muzej vzhodnoazijske umetnosti Ferenc 
Hopp v Budimpešti, je bila izdelana s tehniko ulivanja; njena 
površina je okrašena s podglazurno poslikavo v modri barvi. 
Zaradi poškodb vratu je bila nekoč že restavrirana. Restavri-
ranje je bilo izvedeno z mavcem, poslikava, ki je na številnih 
krajih odstopala, pa je porumenela zaradi staranja. Lepljenje 
fragmentov je bilo takrat izvedeno zelo nenatančno, kar po-
meni, da je bilo treba izvesti novo restavriranje. 

Najprej smo s površine predmeta odstranili mastno po-
larno umazanijo z vodno raztopino površinsko aktivne snovi. 
Odstranjevanje predhodne retuše smo izvedli s čiščenjem z 
vatiranimi paličicami, namočenimi v aceton in toluen. Temu 
je sledilo raztapljanje dodanega mavca z namakanjem v vroči 
vodi. Robove razlomljenih fragmentov je bilo mogoče očistiti 
z organskim topilom in s pasto, ki vsebuje vodikov peroksid. 
Vrat vaze smo zlepili z dvokomponentnim epoksidnim lepi-
lom. Dodelave smo naredili iz obarvane epoksidne smole v 
dvodelnem silikonskem kalupu. Manjše manjkajoče površine 
smo nadomestili z obarvnim mavcem in polnjenim poliestrom. 
Sledilo je grundiranje površine in poslikava z akrilnimi pi-
gmenti, ki smo jih nanašali s čopičem ali zračnim čopičem 
(airbrush). Za zaščito smo površino dvakrat premazali z lakom, 
odpornim proti uv žarkom.

Konserviranje je bilo opravljeno kot diplomsko delo na 
madžarski Univerzi za likovno umetnost leta 2014. Usposa-
bljanje iz konserviranja predmetov uporabne umetnosti pa 
je potekalo v Nacionalnem centru za konserviranje in kon-
servatorsko usposabljanje madžarskega Narodnega muzeja v 
okviru sodelovanja med dvema inštitucijama.

Mentor: László Czifrák

Slika 1 Porumenela površina kitajske vaze pred posegi
(foto: Zita Rostás)
Slika 2 Vaza po končanih posegih (foto: Zita Rostás)
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Beneško ogledalo, Murano, pozno 19. stoletje

• Rita Nógrádi, samozaposlena, Madžarska

Ogledalo je last Muzeja uporabnih umetnosti v Budimpešti. 
Pritrjeno je na leseno podlago in uokvirjeno z oblikovano 
stekleno dekoracijo. Bilo je zelo umazano in razbito. Med pe-
timi fragmenti ogledala sta bila dva razbita na mnogo drobnih 
koščkov, posrebritev hrbtne strani pa je bila poškodovana.

Najprej sem z lesene podlage odstranila stekleno dekoraci-
jo. Polarne maščobne nečistoče na površini aplikacij stekla in 
dekoracije sem očistila z vodno raztopino anionske površinsko 
aktivne snovi, nato z organskimi topili in emulzijo, čemur je 
sledilo izpiranje z destilirano vodo. Okraske sem zaščitila in 
izolirala z raztopino Paraloida B 72 v acetonu.

Lepljenje koščkov sem izvedla z uporabo dvokomponentne 
epoksidne smole Araldite 2020. Med tem delom sem posame-
zna polja ogledala z zadnje strani ojačala s stekleno tkanino. 
Poškodovano posrebritev hrbtne strani ogledala sem sanirala s 
pomočjo srebrno barvane kovinske folije in lepila Mixtion. Po 
lepljenju koščkov je med njimi ostalo veliko majhnih vrzeli in 
ena večja. Zapolnila sem jih z brezbarvno epoksidno smolo ob 
pomoči zobnega voska in silikona kot podpornih materialov. 
Ob kvalitetni zapolnitvi vrzeli in naknadnem poliranju le-teh je 
mogoče doseči enak optični učinek kot pri steklu. Manjkajoče 
dekorativne elemente sem izdelala iz podobne vrste stekla, kot 
je bilo prvotno uporabljeno. Restavrirano stekleno dekoracijo 
sem na leseno podlago pritrdila z uporabo izvirne tehnike.

Konserviranje je bilo opravljeno kot diplomsko delo na 
madžarski Univerzi za likovno umetnost leta 2014. Usposa-
bljanje iz konserviranja predmetov uporabne umetnosti pa 
je potekalo v Nacionalnem centru za konserviranje in kon-
servatorsko usposabljanje madžarskega Narodnega muzeja v 
okviru sodelovanja med dvema institucijama.

Mentor: László Czifrák

Slika 1 Stanje ogledala pred posegi (foto: Rita Nógrádi)
Slika 2 Beneško ogledalo po končanih posegih
(foto: Rita Nógrádi)
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Žara brata Gabriela Girauda – konservatorsko-
restavratorski postopki in etična vprašanja

• Nataša Nemeček, Narodni muzej Slovenije

V Narodnem muzeju Slovenije hranimo nenavaden pred-
met, ki je povezan z zanimivo zgodbo brata Gabriela Girauda 
(1836–1899), ustanovitelja samostana v Rajhenburgu. Po njegovi 
smrti so namreč njegovo srce shranili v žaro, ki je bila vzidana 
v križ na pokopališču trapistov v Rajhenburgu, leta 1949 pa je 
prešla v muzejski fond.

Žara je v celoti izdelana iz srebrne pločevine. Dopolnju-
jeta jo cizeliran okras na averju v obliki srca, obkroženega s 
cvetlicami, in vgraviran ornament na robu pokrova. Pokrov 
je neprodušno zaprt s svinčeno spajko. Ob prejemu je bila žara 
v celoti prekrita s temnimi oksidacijskimi produkti srebro-
vega sulfida, v reliefnih poglobitvah pa so bili opazni zeleni 
korozijski produkti bakra. Žara ima tudi veliko udrtino, ki je 
posledica udarca. 

Že pred začetkom konservatorsko-restavratorskih postop-
kov smo se odločili za naravoslovne preiskave, saj smo želeli 
ugotoviti ali se v notranjosti žare resnično skriva srce pokojnega 
brata. Uporabili smo tehniko rentgenske radiografije, s katero 
pa nam ni uspelo potrditi prisotnosti organskih ostankov. Z 
rentgensko fluorescenčno spektroskopijo (xrf–eds) smo ana-
lizirali sestavo kovine in ugotovili, da gre za srebrno zlitino 
s slabo ohranjenimi ostanki pozlate na posameznih delih.

Potek dela je vključeval kemijsko odstranjevanje koro-
zijskih produktov s tamponi, natopljenimi z 10-% raztopino 
edta. Sledilo je mehansko čiščenje s polirnimi sredstvi. Ob 
tej priložnosti je bila narejena tudi raziskava o primernosti 
dostopnih polirnih sredstev za srebro. Z njo smo ugotovili, da 
površino srebra najmanj poškoduje polirno sredstvo za srebro 
podjetja Goddards. Po končanih posegih smo žaro zaščitili s 
5-% raztopino Paraloida b 67 v ksilenu.

Konserviranje in restavriranje žare pa je bilo povezano 
tudi z etičnimi vprašanji. Te so namreč spodbudile razgreto 
razpravo o primernosti razstavljanja posmrtnih ostankov. 
Zaenkrat žara ostaja v zbirki Narodnega muzeja Slovenije.

Slika 1 Žara brata Gabriela Girauda pred posegi
(foto: Tomaž Lauko)
Slika 2 Rentgenska radiografija žare (foto: Zoran Milić)
Slika 3 Žara po zaključenih konservatorsko-restavratorskih 
posegih (foto: Nataša Nemeček)
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Konserviranje stojala za kolesa – kolesarnice

• Sandra Dimitrijević, Gorenjski muzej

V tem prispevku predstavljamo konserviranje-restavriranje 
kovinskega stojala za kolesa – kolesarnice za razstavo Gospodje 
in tovariši, ki jo pripravlja Gorenjski muzej. Kolesarnica je 
verjetno stala pred veleblagovnico znanega kranjskega trgovca 
Ivana Savnika v Kranju, predvidoma v prvi polovici 20. stoletja.

Kovina je občutljiv material, ki ga uničujejo številni dejav-
niki in zato zahteva posebno skrb konservatorja-restavratorja. 
Železno stojalo za kolesa je bilo precej poškodovano, umazano 
in zaprašeno. Kovina je bila prekrita z zrnato korozijo. Osnovna 
barva je bila slabo ohranjena, še posebej na eni od polkrožnih 
stranskih plošč z reklamnim napisom Moda - Galanterija, kjer 
se je rja razlezla čez barvno plast. Ta stran kolesarnice je bila 
verjetno bolj izpostavljena. Opazne so bile tudi mehanske po-
škodbe. Pod osnovno barvo je viden minij kot temeljna barva.

Konservatorsko-restavratorski postopek se je začel s čišče-
njem površinske umazanije. Celotno površino kolesarnice smo 
mehansko očistili s skalpelom in krtačili s fino žičnato krtačko 
in mikromotorjem. Zaradi barve je bilo potrebno zelo pazljivo 
in natančno čiščenje. Na zgornji tabli z napisom Savnik smo 
odstopajoče plasti barve utrdili z Bedacrylom. Po mehanskem 
čiščenju smo površino spihali s stisnjenim zrakom. Ostanke 
rje smo dodatno očistili z destilirano vodo. Preostali del stojala 
smo v celoti zaščitili s taninom, vključno z obema polkrožnima 
stranicama z reklamnim napisom. Za tanin smo se odločili, 
ker stabilizira železo in hkrati reagira z rjo na barvni plasti, 
ki smo jo potem lahko mehansko odstranili. Sledilo je fino 
krtačenje površine z mikromotorjem. Ostanke rje in tanina 
smo sproti brisali s tamponom, prepojenim z destilirano vodo. 
Sledilo je celotno lakiranje površine z Bedacrylom in voskanje 
z renesančnim voskom. Konservatorsko-restavratorski poseg 
je natančno dokumentiran.

Sodelavki: Marjanca Jeglič, Zdenka Kramar

Slika 1 Stanje kolesarnice pred posegom
(foto: Sandra Dimitrijević)
Slika 2 Kolesarnica po konservatorsko-restavratorskem posegu 
(foto: Sandra Dimitrijević)
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Avtomobilska maska Mercedes

• Katja Uršič Blažič, Tehniški muzej Slovenije

Leta 2014 je spomladansko odprtje Tehniškega muzeja Slovenije 
spremljal poseben praznik, saj smo hkrati odprli prenovljen del 
prometnega oddelka. Za novo stalno razstavo Naš dragi avto. 
Prvo stoletje avtomobilizma na Slovenskem, smo v konser-
vatorsko-restavratorske delavnice prejeli v delo tudi nekaj 
manjših predmetov. Med njimi je bila avtomobilska maska 
znamke Mercedes (najverjetneje tip 170), ki jo je bilo treba 
konservirati za prezentacijo. Predmet je na razstavi pritrjen na 
zid v višini 20 cm od tal. Obiskovalci muzeja se maske lahko 
dotikajo, saj je njena vloga na razstavi dati možnost fizičnega 
stika s predmetom.

Avtomobilska maska je prišla v delavnico poškodovana. 
Na zadnji strani okvirja je bila na zgornjem delu vidna aktivna 
korozija, ki je točkasto segala v globino. Na sprednji strani so 
bile vidne mehanske poškodbe kromirane zgornje plasti in tudi 
osnovne jeklene pločevine ter ostanki bež barve. Mercedesov 
znak je delno ohranjen; na vrhu maske je ostal le podstavek, 
na katerega je bil pritrjen. Aluminijasta mreža maske je imela 
obloge trdovratne umazanije. Jeklena vijaka, s katerima je bila 
pritrjena na okvir, sta bila korodirana in zvita. 

Predmet sem suho očistila in ga razstavila na sestavne 
dele ter jih konservirala ločeno glede na vrsto materiala in 
poškodbe. S kromirane površine okvirja sem s topili odstranila 
barvo ter površino polirala do sijaja. Mercedesov znak sem 
polirala in razmastila. Vse jeklene površine maske sem peskala 
s steklenim granulatom in jih obdelala po taninskem postopku 
ter jih zaščitila z dvojnim slojem laka. Aluminijasto mrežo sem 
mokro čistila in nato mehansko odstranila obloge umazanije. 
Po obdelavi sem vse dele, ki so bili vsak posebej že zaščiteni, 
sestavila ter jih prevlekla z zaključno zaščitno plastjo voska. 

Za konservatorje-restavratorje je zelo pomembno, da vemo, 
kaj se bo s predmetom dogajalo v prihodnosti oziroma kako 
bo prikazan na razstavi. Ti podatki so odločilnega pomena pri 
izbiri in količini zaščite na obravnavanem predmetu. 

Sodelavci: Darko Gostiša, Drago Štimec – Tehniški muzej 
Slovenije

Slika 1 Avtomobilska maska Mercedes pred konserviranjem
(foto: Katja Uršič Blažič)
Slika 2 Poškodbe na zunanjem delu okvirja
(foto: Katja Uršič Blažič)
Slika 3 Znak Mercedes Benz (foto: Katja Uršič Blažič)
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Urejanje Hohenwartove zbirke konhilij

• Matjaž Černila, Bogdan Horvat, 
Prirodoslovni muzej Slovenije

Hohenwartova zbirka konhilij (lupin polžev in školjk) je ena od 
treh ustanovnih zbirk Kranjskega deželnega muzeja, ustano-
vljenega leta 1821. Zbirka je nastajala konec 18. in v začetku 19. 
stoletja. Obsega približno 5.000 inventarnih enot in je neprecen-
ljivega naravoslovnega in zgodovinskega pomena. Iz Kranjskega 
deželnega muzeja so izšli trije današnji državni muzeji: Narodni 
muzej Slovenije, Slovenski etnografski muzej in Prirodoslovni 
muzej Slovenije. Zanimanje za stanje Hochenwartove zbirke je 
leta 2007 pokazal tudi dunajski Naturhistorisches Museum Wien 
(kustodinja za mehkužce mag. Anita Eschner).

Hohenwartova zbirka je razstavljena v prvem nadstropju 
muzejske hiše na Prešernovi 20 in je še vedno pomešana z 
ostalimi konhilijami iz zbirk različnih avtorjev. Ker ima Pri-
rodoslovni muzej Slovenije velike prostorske težave in nima 
zaposlenega specialista za to področje, so bili predmeti v zbirki 
hranjeni neurejeni in v embalaži izpred desetletij. 

Postopek urejanja zbirke je potekal v naslednjem vrstnem 
redu: vsako inventarno enoto smo najprej identificirali, ali 
pripada Hohenwartovi zbirki, in jo opremili z novo inventarno 
številko. Inventarne enote smo identificirali po priloženih 
etiketah. Najprej smo fotografirali stanje enote– konhilij in 
pripadajočih etiket v stari embalaži, skupaj z novo inventarno 
številko. Prah in nečistoče smo očistili v ultrazvočni kope-
li Iskra sonis 10, eno minuto v 96-% etanolu. Osušili smo 
jih v sušilniku pri temperaturi 45° C. Očiščene in osušene 
konhilije in tudi vse pripadajoče etikete smo fotografirali s 
priloženim merilom. Nato smo jih namestili v ustrezno novo 
embalažo: steklene epruvete, nove plastične škatlice različnih 
velikosti oziroma v nove plastične vrečke za gospodinjstvo. 
Stare - originalne etikete in novo inventarno številko smo 
priložili k očiščenim konhilijam. Očiščene in na novo shra-
njene in evidentirane enote smo namestili v nove lesene škatle 
formata A4 s pokrovom iz kartona.

Hkrati je potekalo evidentiranje podatkov v elektronsko 
inventarno knjigo »BiodivDB«. Digitaliziran podatek za vsako 
inventarno enoto vsebuje naslednje informacije, če so bile pri-
ložene v času nastanka, ali kasneje: novo inventarno številko, 
število primerkov, z originalnih etiket prepisano (staro) latinsko 
ime, podatek o naravnem nahajališču, datum ali letnico nabi-
ranja in druge podatke, staro inventarno številko (večinoma 
napisano tudi na notranji strani lupine) ter vse pripadajoče di-
gitalne fotografije zatečenega stanja inv. enote, etiket, primer-
kov in shranjene enote v novi embalaži. Za fotografiranje smo 
uporabljali fotoaparat znamke Nikon Coolpix 4500.

Slika 1 Inventarna enota, vnesena v elektronsko inventarno knjigo
(foto: Matjaž Černila)
Slika 2 Dokumentiran primerek inventarne enote 258
(foto: Matjaž Černila)
Slika 3 Dokumentirana originalna etiketa inventarne enote 258
(foto: Matjaž Černila)
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preiskave stanja stenskih poslikav

• Ajda Mladenovič, zvkds Restavratorski center

Romarska cerkev sv. Primoža in Felicijana v Črni nad Kamnikom 
slovi po znamenitih poznogotskih poslikavah z začetka 16. stoletja, 
ki zaradi visoke umetniške kvalitete pomenijo vrhunec sloven-
skega slikarstva na prehodu v novi vek. Kljub odmaknjenosti in 
oteženemu dostopu je bila cerkev vse od sredine 19. stoletja deležna 
posebne pozornosti v strokovnih krogih, stenske poslikave pa so 
bile v minulih stoletjih večkrat obnovljene, preslikane in resta-
vrirane. Na prvi pogled so razmeroma dobro ohranjene, čeprav 
je sedanje stanje zgolj odsev prvotnega slikarskega učinka sicer 
tehnološko zelo dobro izvršene poslikave. 

Ker imamo le redko priložnost podrobnega pregleda 
stanja spomenika pred dejanskim začetkom posegov, smo 
jo izkoristili za natančne raziskave, ki bodo omogočile pra-
vilno postopanje v prihodnosti. Izvedeno je bilo terestično 
lasersko skeniranje, s katerim sta bili detajlno dokumentirani 
zunanjščina in notranjščina cerkve z vso opremo. Obenem so 
bili izdelani natančni ortofoto posnetki poslikanih površin, 
ki služijo kot predloga za digitalno dokumentacijo obstoje-
čega stanja in izvedenih posegov. Podatke o arhitekturnih 
prezidavah in stanju ometov smo pridobili s termografskim 
pregledom sten. Na severni zunanjščini so se pokazale faze 
gradnje cerkvene stavbe, večinoma že dokumentirane v obja-
vljenem umetnostnozgodovinskem gradivu, v notranjosti pa 
smo površine zidu ogreli s pihalnikom toplega zraka in tako 
pridobili pomembne informacije o podmehurjenosti plasti 
ometov. Razplastitev ometov in njihovo odstopanje od nosilca 
sta vzrok za nestabilnost poslikanih površin, ki lahko sčasoma 
privede do večjih poškodb in odpadanja originalnega ometa 
s poslikavo. To je bil tudi glavni razlog za začetek raziskav.

Stanje poslikave na obeh stenah je bilo nato natančno doku-
mentirano, na vsakem kvadratnem centimetru so bile zabeležene 
poškodbe barvne plasti in na podlagi zvoka označena votla 
mesta med ometi. Za lažje načrtovanje prihodnjih posegov so 
bili izvedeni poskusi čiščenja in utrjevanja površine, na kritičnih 
delih pa so bila nekatera votla mesta interventno injektirana. 
Januarja 2015 je bil v cerkev nameščen še dolgoročni merilno 
nadzorni sistem za spremljanje nihanja temperature in vlage. 

Na podlagi iz meritev pridobljenih podatkov, diagnostike 
poškodb in rezultatov naravoslovnih raziskav materialov bo 
zasnovan program nadaljnjih posegov, potrebnih za ohranitev 
dragocene poslikave.

Sodelavke: Tina Jerin, Tea Kregar, Lira Morina

Slika 1 Vrisovanje poškodb barvne plasti in ometov na natisnjene 
predloge z deli stene (foto: Ajda Mladenovič)
Slika 2 Odstopanje tankega slikovnega ometa od spodnje plasti 
(foto: Ajda Mladenovič)
Slika 3 Termogram severne stene ob koncu ogrevanja, ko se je tem-
peratura stene dvignila za 6° C. Svetle pikice so ogrete injektirne 
cevke. Spodnji del je, predvsem zaradi vlage, hladnejši.
(foto: Terming termografija d.o.o.)
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Restavriranje gotskih ometov in poslikave na 
fasadi cerkve Marije Snežne v Solčavi

• Aleksander Šiles, Aleksander Šiles s.p

Cerkev Marije Snežne v Solčavi je bila zgrajena v drugi polovici 
15. stoletja. Prvotno je na tem mestu stala poznoromanska ka-
pela iz prve polovice 13. stoletja. Konservatorsko-restavratorska 
dela so se začela v letu 2011 in nadaljevala v letih 2013 in 2014. 

V prvem letu smo izvedli konservatorsko-restavratorska 
dela na manjših fragmentih originalnega ometa in na poslika-
vah v fresko tehniki na vzhodnem in zahodnem delu fasade. 
Gradbena dela so potekala tudi na južni fasadi, kjer pa po-
slikava ni bila ohranjena. Ves ostali originalni omet je bil na 
žalost odstranjen in zamenjan z novim industrijskim ometom. 
Na zahodnem delu fasade smo konservatorsko-restavratorsko 
obdelali fresko poslikavo okoli dveh gotskih oken, pas pod 
strešnim napuščem in šivane robove na apsidi. Barvna paleta 
vseh poslikav na cerkvi je sestavljena iz sive, rdeče in zelene.

Leta 2013 so se dela nadaljevala na severnem delu fasade, 
ki jo krasi velika freska sv. Krištofa s faroniko, ribami, žabo in 
mitološkim živalskim bitjem. Poslikava je bila prekrita z več 
plastmi opleskov, barvna plast je bila sprana. Zaglajen apneni 
omet je bil v različno debelem sloju nanesen na kamniti zid. 
Tipične poškodbe, s katerimi smo se srečevali, so odpadli kosi 
ometa, razpoke, podmehurjena mesta in prhlost.

Severna fasada, na kateri so se dela v letu 2014 nadaljevala, 
je najbogatejša s poslikavami. Uspelo nam je ohraniti vse ori-
ginalne apnene omete in restavrirati vso poslikavo. Osrednji 
motiv nad gotskim portalom sestavljajo kvadrati in krogi okoli 
njega, okrašeni z listi. Njihovo simboliko bo treba še raziskati.

Tri gotska okna imajo vsako svojo različno poslikavo. 
Na najmanjšem oknu je ob robu naslikana stilizirana palica 
sv. Krištofa. Poslikan je tudi gotski portal. Na desni strani 
portala je delno ohranjena baročna freska s figurami. Resta-
vrirana sta bila tudi kamniti talni zidni venec in zidni venec 
na podpornikih.

Sodelavci: Jasna Radšel (poslikava), Miha Kavčič, Matej Pri-
havec, Žiga Radšel, Barbara Slapnik

Foto 1 Zahodna fasada z bogato poslikavo po končanem delu 
(foto: Aleksander Šiles)
Foto 2 Gotsko okno pred restavriranjem (foto: Aleksander Šiles)
Foto 3 Gotsko okno po končanem restavriranju
(foto: Aleksander Šiles)
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e Prikaz stenske poslikave v vili Vipolže

• Andrej Jazbec, zvkds Restavratorski center

Stenska poslikava je bila verjetno narejena kmalu po postavitvi 
sedanjega dvorca, po letu 1600, vsekakor pa pred letom 1617, 
ko so bili vgravirani prvi podpisi. Dva požara in nekajletna 
izpostavljenost vremenskim vplivom so na poslikavi nare-
dili veliko škode. Opazne so bile velike vrzeli, sprašenost in 
izpranost barvne plasti. Barve poslikave so se zaradi visokih 
temperatur med požaroma spremenile. 

V času nastanka je poslikavo od hodnika ločevala stena, 
ki pa je bila pozneje odstranjena. Stik tega zidu z obstoječimi 
stenami je bil med konservatorsko-restavratorskim posegom na-
kazan v grobem ometu. Manjka tudi del oboka nad stopniščem. 

Ohranjena poslikava zajema pet prizorov fantazijskih 
pokrajin. Gre za zelo poškodovano, fragmentarno ohranjeno 
poslikavo. Cilj posega je bil v čim večji meri zagotoviti berlji-
vost poslikave, zadovoljiti kriterijem razpoznavnosti na način 
ločevanja originala od retuše ter narediti območja z uničeno 
poslikavo čim manj moteča. Celotno območje poslikave naj bi 
z omilitvijo kontrastov, ki so jih ustvarile poškodbe, delovalo 
čimbolj enotno. 

Vse vrzeli v poslikavah smo zapolnili v nivoju fresko ome-
ta. Najprej smo drobne manjše poškodbe tonirali z lazurno 
barvo v svetlejšem tonu. Pri retuširanju nekoliko večjih po-
škodb in vrzeli smo se z restavratorko Marto Bensa iz OE 
Nova Gorica strinjali, da bi bilo v tem primeru zaradi slabe 
ohranjenosti poslikave črtkanje neprimerno, usmerjenost črtic 
bi delovala preveč agresivno. Retuširali smo z nanosom barve 
v obliki pikic. Pri tem smo uporabljali metlaste čopiče brez 
konice in čopiče s konico. Velike vrzeli v poslikavi smo tonirali 
z barvo, naneseno z naravnimi spužvami v več plasteh, in tako 
dosegli pikčasto strukturirano večbarvno vibrajočo površino. 
Barvo posamezne vrzeli smo v svetlejšem tonu prilagajali barvi 
ohranjenega izvirnika. Z dodatno retušo, naneseno na robove 
vrzeli, smo zmehčali prehode med dodanim in izvirnikom, 
kar je slednjemu dalo večjo težo. Površin poslikave s povsem 
izprano barvno plastjo nismo retuširali. 

Vrzeli v poslikavi niso več svetle enobarve lise, ki silijo v 
ospredje, temveč so z barvami, ki so prisotne v poslikavi, po-
stale del poslikane površine, čeprav so naslikani deli poslikave 
seveda izgubljeni. Za vezivo smo uporabili Tylose mh 300 s 
primernimi pigmenti. 

Sodelavci: Nataša Lapanja Jazbec, Katarina Brezigar, Primož 
Fučka, Maruša Ličen

Slika 1 Drugi prizor pred restavratorskim posegom
(foto: Andrej Jazbec)
Slika 2 Drugi prizor po končanem restavratorskem posegu 
(foto: Andrej Jazbec)
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Konserviranje in restavriranje baročnih poslikav v 
cerkvi sv. Martina v Zalogu pri Prečni

• Tadeja Kajzar Trajkovski, Marmorinke s.p. 

Podružnična cerkev sv. Martina v Zalogu pri Prečni je izje-
men primer baročne umetnosti. Grajska cerkev stoji na griču 
– Gorici nad vasjo, poleg nje stoji grobnica rodbine Jelovšek, 
obdaja ju pokopališče. Ladja cerkve je v osnovi srednjeveška, 
današnjo podobo pa je dobila z barokizacijo v 17. stoletju. V 
ladji cerkve so bile leta 2011 odkrite baročne stenske in stro-
pne poslikave. Poslikave imajo izključno posvetno motiviko. 
Obsegajo razkošne ornamente in šope sadja okoli vsakega od 
šestih oken. Med okni, na obokanem prehodu v strop, in na 
slavoločnem oboku so naslikani bujni šopki cvetja v vazah. 
Strop krasi venec vrtnic ob zračni lini, nad slavolok je umeščena 
košarica s sadjem in cvetjem. Niša na južni steni ob oltarju ima 
v notranjosti letnico in monogram r.v. Letnica 1771 ustreza 
podatkom o prenovi cerkve.

Konservatorsko-restavratorski poseg je bil izveden jeseni 
2014. Na stenah in na stiku sten s stropom je bilo več razpok, 
ki so segale tudi v zidavo. Omet smo utrdili z injektiranjem 
apnenega pripravka. Kitanje smo izvedli z apneno malto in me-
stoma z umeščanjem kamnov. Na stropu je bilo treba dozidati 
velik del krožnice zračne line. Tja smo vstavili tudi kovinsko 
rozeto v beli barvi.

Fragmenti originalne poslikave na stenah in stropu cerkve 
so bili po obsegu in velikosti dovolj ohranjeni. Povezovanje le 
teh nam je omogočilo predstavitev motivov v celoti. Tako smo 
v manjkajočih delih poslikave lahko izrisali detajle oz. izvedli 
rekonstrukcije. Mlete pigmente smo mešali z 1-% raztopino 
etra celuloze (Tylose® mh 300 v destilirani vodi). Uporabili smo 
pigmente: žgana siena, rdeči oker, rumeni oker, naravna siena, 
ultramarin, kostno črna, titan bela, kromoksid hidrat in zelena 
zemlja. Ladjo cerkve smo v celoti pobelili z apnenim beležem. 

Sodelavci: Tanja Mesojedec, Marinka Dražumerič, Tadeja 
Kajzar Trajkovski, Alja Fir, Tea Skupek, Andreja Schwenner, 
Anja Tomažič, Tjaša Gros, Marija Ana Kranjc, Ana Cerk, Janez 
Potočar, Ivan Derganc 

Slika 1 Konservatorki-restavratorki med delom na stenskih 
poslikavah v ladji cerkve, 2014 (foto: Tadeja Kajzar Trajkovski)
Slika 2 Poslikava ob oknu na severni steni, pred posegom 2014 
(foto: Tadeja Kajzar Trajkovski)
Slika 3 Poslikave na severni steni, po posegu 2014 (foto: Alja Fir)
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e Restavriranje stenskih slik iz leta 1849 v cerkvi sv. 
Kozme in sv. Damjana iz samostana Gigintci, Bolgarija

• Stefan Stefanov, Lyubomira Stefanova, 
Lands Art conservation studio

Stenske slike iz cerkve sv. Kozme in sv. Damijana stilno uvr-
ščamo v pozno neorenesančno obdobje narodno prebujenega 
bolgarskega slikarstva. Glede na napis, ki se nahaja v niši na 
južni steni, so bile naslikane leta 1849. Slike so se deloma ohra-
nile v ladji, nišah na severni in južni steni in v apsidi. 

Zaradi kapilarne vlage so bili zelo poškodovane zlasti v 
spodnjem delu. Kasneje so bile ometane s tanko plastjo apne-
nega beleža. Med konservatorsko-restavratorskimi posegi, ki 
so vključevali utrjevanje, odstranjevanje kasneje dodanih po-
slikav in čiščenje, smo odkrili izgubljene dele izvirne poslikave 
– imena svetnikov in tekst na zvitkih o nadangelu Mihaelu, 
ki so bili v celoti prekriti z beležem.

Konservatorsko-restavratorski posegi so razkrili nove in-
formacije o vsebini napisov in imenih upodobljenih svetnikov. 
V celoti je bil odkrit tudi napis v takratnem bolgarskem jeziku, 
ki pripoveduje zgodbo o nadangelu Mihaelu. Restavriranje je 
pripomoglo k večji umetniški in zgodovinski vrednosti sten-
skih poslikav.

Slika 1 Stenske slike v cerkvi sv. Kozme in sv. Damijana v sa-
mostanu Gigintci pred posegom (foto: Stefan Stefanov)
Slika 2 Stenske slike v cerkvi sv. Kozme in sv. Damijana v 
samostanu Gigintci med posegom (foto: Stefan Stefanov)
Slika 3 Stenske slike po zaključenem konservatorsko-resta-
vratorskem posegu (foto: Stefan Stefanov)
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Odkritje in restavriranje stenskih poslikav v kapeli 
Loškega gradu

• Anita Kavčič Klančar, zvkds Restavratorski center

Kapelo Loškega gradu je leta 1915 po naročilu uršulink poslikal 
slikar Anton Jebačin s sodelavci. Obsežne figuralne in dekora-
tivne poslikave (360 m2) z religiozno in humanistično tema-
tiko so bile v letih po drugi svetovni vojni v celoti prebeljene. 
Leta 2013 so bile na poslikavah izvedene prve raziskave, leta 
2014 pa se je začelo odkrivanje in konserviranje-restavriranje 
poslikav v kupoli. 

Zaradi trdovratnih in močno sprijetih beležev je bila izve-
dena specifična metoda odstranjevanja beležev z mini rotacij-
skimi brusilniki (Dremel z ustreznimi nastavki – krtačkami), 
skalpeli in gobicami. Po tem postopku sta na poslikavah še 
ostali sivkasta koprena in plast zatrdelih nečistoč. Po številnih 
raziskavah in poskusih je bilo oboje odstranjeno z nanašanjem 
kemijskih oblog (triamonijev citrat in edta v vodi + sepiolit). 
Razmerje raztopine (spreminjal se je odstotek triamonijevega 
citrata) in čas nanosa oblog smo spreminjali glede na ohra-
njenost barvne plasti ter glede na prisotnost in trdoto sekun-
darnih nanosov. Metodo, ki je bila pri nas uporabljena prvič, 
smo kombinirali z nanašanjem kationskih smol, z ročnim 
ščetkanjem in z večkratnim spiranjem z vodo in gobicami. 
Predpogoj za tako odstranjevanje beležev in nečistoč sta zelo 
stabilna barvna plast in dobro ohranjen in nepoškodovan 
omet. Sledilo je kitanje in injektiranje, ki zaradi dobre ohra-
njenosti zidu ni bilo zahtevno in dolgotrajno. Ko smo posli-
kavo konservirali, je sledilo retuširanje (ki se še izvaja) vseh 
poškodovanih barvnih površin. Za retuširanje smo uporabili 
izbrano paleto pigmentov, podobno paleti, ki jo je uporabil 
slikar, za vezivo pa amonijev kazeinat. Ob delu sproti potekajo 
fotodokumentiranje in računalniški izrisi poslikav, posegov 
in poškodb ter ustrezne naravoslovne raziskave barvne plasti 
in ometa. Spomladi 2015 bodo dela v kupoli končana, nato pa 
bodo sledili posegi v spodnjem nivoju kapele.

Sodelavci: Ajda Mladenovič, Jelka Kuret, Katarina Blaži, Zoran 
Flander, Petja Berginc, Barbara Košir, Sebastjan Starec, Andreja 
Jamšek, Anja Urbanc, Špela Kušar, Anja Novak

Slika 1 Postavitev začasnega odra in sondiranje prebeljenih 
sten kapele pred posegom (foto: Anita Kavčič Klančar)
Slika 2 Odstranjevanje beležev – odkrivanje poslikave
(foto: Anita Kavčič Klančar)
Slika 3 Kemijsko odstranjevanje nečistoč in koprene z oblogami 
(triamonijev citrat, edta, sepiolit) (foto: Anita Kavčič Klančar)
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e Utrjevanje in rekonstrukcija apnenih ometov

• Tanja Mesojedec, zvkds oe Novo mesto

V ladji frančiškanske cerkve sv. Lenarta v Novem mestu so se lani 
začela sanacijska in obnovitvena dela. Odstopil je omet in odpadel 
del poslikanega stropa. Do poškodb na stropni in stenski poslikavi 
je prišlo zaradi pogrezanja temeljev in posledično nastalih večjih 
razpok v zidovju. Ob prvem obisku cerkve se nismo zavedali, kako 
zelo kompleksne so poškodbe v zidovju in ometih. Na podlagi 
sondažnih raziskav smo ugotovili zelo globoke razpoke, poleg 
tega pa tudi, da gre za tri plasti ometov iz različnih obdobij. Pla-
sti ometov so razpokane in niso dobro sprijete med seboj. Tudi 
opečna zidava na stropu je v zelo slabem stanju, saj se malta, ki 
veže opeko, drobi in kruši oziroma nima vezivne sposobnosti. 
Zaradi tega je prišlo do izpadanja posameznih opek iz obokanega 
stropa. Pri konservatorsko-restavratorskem posegu smo želeli 
predvsem ohraniti vse tri omete. Na prvem, najstarejšem ometu, 
je prisotnih več plasti apnenih beležev v beli barvi. Srednji omet 
je poslikan v secco tehniki, ki ponekod odstopa od spodnjega 
beleža in je plitvo nakljuvan. Zadnji, najmlajši omet v ladji je v 
letih 1885–1886 poslikal Simon Ogrin in leta 1902 Matija Koželj. 

Po podrobnem pregledu ometov smo ugotovili, da so bili 
v preteklosti že večkrat izvedeni določeni posegi. Med drugim 
smo odkrili tudi dve injektirni plombi. Pri sanaciji ometov v pre-
teklosti poslikave niso rekonstruirali, temveč prebelili original.

Odprtina, ki je nastala pri odstopanju ometov, je razkrila plasti 
vseh treh ometov (skupna debelina je od 5 do 8 cm), ki so odstopili 
od nosilca in se povesili. Razpoka med nosilcem in najstarejšim 
ometom je bila ponekod globoka do 7 cm. Omete nad korom, ki 
so jih gradbeni delavci začasno podprli, smo med posegom doda-
tno točkovno podprli, jih injektirali in podpore nato odstranili. 
Zaradi teže sider in slabe konstrukcije stropa sidranje ometa na 
opečni nosilec ni bilo izvedljivo, zato smo uporabili nizkoraztezno 
poliuretansko peno. V najglobljih razpokah smo peno točkovno 
vbrizgavali. Potrebovali smo lahko, hitro sušeče lepilo, da smo 
dosegli močno točkovno povezanost med nosilcem in ometi. Manj-
še razpoke smo injektirali z Ledanom tb1 in tc1 plus, ki sta na 
osnovi hidravličnega apna, ter Röfixovo injektirno malto na osnovi 
hidravličnega apna. Injektirne mase iz gašenega apna in kalcitne 
moke (Calplex cp) nismo uporabili zaradi velikega deleža vode, 
saj je pri predhodnem preizkusu voda iz apnene injektirne mase 
razmočila zelo suhe omete, ki so nato postali mehki in drobljivi. 
Večje manjkajoče zaplate ometov smo rekonstruirali z Röfixovo 
apneno malto in mrežico za ojačitev ometa, manjše razpoke pa smo 
zapolnjevali s klasično apneno malto z apnenčevim agregatom. Za 
manjše retuše smo uporabili metil-hidroksietil celulozno vezivo 
(Tylose mh 300). Za rekonstrukcijo večjih površin (predvsem be-
leža) smo uporabili Röfixovo apneno barvo in različne pigmente.
Sodelavke: Alja Fir, Eva Drašak, Julija Zupan, Karmen Zupevec, 
Tea Skupek, Tadeja Kajzar Trajkovski

Slika 1 Stanje stropa pred konservatorsko-restavratorskim 
posegom (foto: Tanja Mesojedec)
Slika 2 Injektiranje in kitanje poškodb na stropu
(foto: Tanja Mesojedec)
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Razvoj programa za dokumentiranje stanja in 
konservatorsko-restavratorskih posegov na 
stenskih poslikavah večjega obsega

• Saša Snoj, samozaposlena v kulturi

S projektom konserviranja-restavriranja stropne poslikave v 
prezbiteriju cerkve Marijinega oznanjena v Ljubljani (Franči-
škanska cerkev) se je pojavila potreba po nadgraditvi uveljav-
ljenega sistema dokumentiranja, ter s tem po razvoju programa 
za dokumentiranje poslikav večjega obsega. Obstoječi sistemi 
so učinkoviti, ko gre za obravnavo manjših do srednje velikih 
poslikav, pri obsegu slikarske površine s 500 m2 in z več tisoč 
fotografijami posegov, posnetih v enem letu, pa postane delo 
bolj zahtevno. Novi program omogoča, da na enem mestu 
združimo posnetke stanja poslikave, mikrolokacije konserva-
torsko-restavratorskih posegov skupaj z informacijami o meto-
dologiji dela in posebnostmi ter fotografije, nastale med delom.

Program in ortofoto posnetke glede na naše potrebe izvaja 
podjetje dfg Consulting d.o.o., ki z Restavratorskim centrom 
zvkds že več let sodeluje pri dokumentacijsko zahtevnejših 
projektih. S terestričnim laserskim skeniranjem (tls) in foto-
grametrično kamero visoke ločljivosti so bili zajeti podatki o 
stropu prezbiterija Frančiškanske cerkve, na podlagi katerih je 
bil izdelan ortofoto posnetek z ločljivostjo 2 mm. Za lociranje 
podatkov v prezbiteriju je vzpostavljen lokalni koordinarni 
sistem, ki nam služi za določitev mikrolokacij posameznih 
vnosov v program frc - Frančiškanska cerkev. frc ima zamet-
ke v pregledovalniku, narejenem za potrebe dokumentiranja 
restavriranja viteške dvorane gradu Brežice.

Možnost pregledovanja poslikave po metrskih odsekih 
oziroma kvadrantih smo nadgradili s funkcijo dodajanja poli-
gonov–mikro dogodkov/posegov. Tam lahko s seznama šifranta 
določimo podatke o vrsti stanja/posega, vpišemo podrobnosti 
(opis in metodologijo dela) in pripnemo pripadajočo fotodo-
kumentacijo stanja/posega. V program lahko vnesemo tudi 
fotogrametrijo, termografijo in druge posnetke opravljenih 
raziskav. Podatke pregledujemo z enostavnim preklapljanjem 
med sloji (layerji).

Za izpis podatkov trenutno uporabljamo prostodostopni 
program Qgis (Quantum gis), ki glede na izbrane dogodke s 
šifranta uporabi prej določene ustrezne teksture ter tako izpiše 
grafični izris stanja/posegov glede na posamezne posnetke 
(zahodna stran, severna stena, vzhodna stran, južna stena, 
stropna poslikava). Ostale opisne podatke lahko izvozimo v 
Microsoft Excel.

Sodelavci: Martina Lesar Kikelj, zvkds rc; dfg consulting d. o. o.

Slika 1 frc - Celosten pogled vnosov po posameznih stenah 
(foto: Saša Snoj)



78

ka
m

en

Prenova lapidarija v Pokrajinskem muzeju Koper

• Lidija Gardina, Edvilijo Gardina, Pokrajinski muzej Koper

Elitno koprsko plemstvo je že v zgodnji renesansi z ustano-
vitvijo prve Akademije (1478) začelo zbirati rimske in grške 
starine, da bi dokazalo antični izvor mesta in lastno poreklo. 
Antični in srednjeveški kamniti napisi, reliefi, arhitektonski 
elementi in dragoceno heraldično gradivo so meščani stoletja 
hranili v svojih palačah; kasneje na vrtu škofijske palače in v 
Loži, v samem središču mesta. Ob padcu Benetk (1797) je odprti 
prostor Lože na Mestnem trgu kot zametek bodočega muzeja 
ohranil nekatere najbolj dragocene spomenike. Ob ustanovitvi 
Musea Civico di Capodistria leta 1910 so kamniti predmeti 
krasili preddverje prvih muzejskih zbirk v samostanu Svete 
Klare. Selitev muzeja v Palačo Belgramoni-Tacco z njenim 
obsežnim vrtom (1919) je generacijam muzealcev omogočila, 
da nadgrajujejo edinstven lapidarij v regiji in eno najbogatejših 
heraldičnih in epigrafskih zbirk v Sloveniji.

Urejanje in vzdrževanje lapidarijskega gradiva na prostem 
pomeni zahteven fizičen in konservatorsko-restavratorski po-
seg. Čiščenje stoletnih plasti (mikroorganizmov, lišajev, alge, 
gvana) poteka ob rekonstrukciji fragmentov in domodeliranju 
kamnov pred raznoliko prezentacijo (obešanje, vpenjanje, 
vgrajevanje). Naši predhodniki so težke muzealije razstavljali 
na masivnih površinsko nezaščitenih železnih nosilcih, ki so 
kmalu začeli rjaveti in so jih tudi poškodovali. Korodirane 
nosilce, večinoma kotno železo, smo nadomestili z nerjavečimi 
jeklenimi. Napisne plošče, skulpture in heraldična znamenja 
so iz domačega belega istrskega apnenca ali dragocenih mar-
morjev. Kamnine so dobro ohranjene. Površine smo mehansko 
očistili in nato sprali z vodo ter zahtevnejše detajle očistili z 
oblogami sepiolita. Razpoke in odbitke smo dopolnjevali s 
Primalom WS 24 z dodatkom kalcitne moke. V sušnih poletnih 
dnevih smo kamnito površino dodatno zaščitili s preventiv-
nimi premazi proti algam in lišajem (Algophase, K 154). Po 
posegih in prezentaciji bo zgrajen nadstrešek nad eksponati, 
ki bo trajneje varoval dragoceno dediščino v Pokrajinskem 
muzeju Koper.

Slika 1 Demontaža kamnitega nagrobnika
(foto: Edvilijo Gardina)
Slika 2 Vrt Palače Belgramoni-Tacco – muzejski lapidarij
(foto: Edvilijo Gardina)
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Pettonski pranger po ozkih piranskih ulicah v 
Godbeni dom

• Nina Žbona, Igor Brozovič, zvkds Restavratorski center

Piranski pranger ali sramotilni steber je eden izmed redkih 
ohranjenih tovrstnih spomenikov pri nas. Steber iz lokalnega 
peščenjaka, datiran v 13. stoletje, je bil zaradi dolgoletne izpo-
stavljenosti neposrednim vplivom iz okolja v že tako kritičnem 
stanju, da smo ga leta 2007 demontirali. Vidni del stebra je meril 
le 145 cm, vendar se je kmalu izkazalo, da gre za bistveno večji 
monoliten kos, saj se je še 165 cm stebra skrivalo pod zemljo. 

Na mesto izvirnika smo postavili kopijo iz umetnega 
kamna, ki ponazarja zatečeno stanje prangerja, in original 
konservirali po načelu minimalnega poseganja v predmet. 
Najnevarnejše poškodbe so bile mehanske narave, in sicer 
globlje razpoke ter večji prelom, ki sega čez polovico stebra. 
Po opravljenem čiščenju, lepljenju, utrjevanju, razsoljevanju, 
mikroiinjektiranju, domodeliranju in površinski retuši je sra-
motilni steber ostal v hrambi v depojih rc do avgusta 2014. 
Takrat je Mestna občina Piran naročila montažo v Godbeni 
dom v Piranu. Varno premikanje, transport in montaža mono-
litnega spomenika, ki v višino meri 310 cm, v širino 85 cm in je 
težek 3,5 tone, zahtevajo natančno načrtovanje in predpriprave. 
Če dodamo, da se izbrana lokacija nahaja v samem centru 
Pirana in ni dostopna s tovornim dvigalom ali drugo težko 
mehanizacijo, se možnosti izvedbe močno zožijo. 

Prva skrb je bila primerno zavarovati steber, saj bi kombi-
nacija velike teže in trenja lahko povzročila dodatne poškodbe 
na kamnu. To smo rešili s postopnim nameščanjem leseno
-kovinske transportne konstrukcije in sprotnim zapolnjeva-
njem praznega prostora s togo poliuretansko peno za ulivanje, 
primerne trdnosti, da je vzdržala vse obremenitve in hkrati 
nudila dovolj zaščite. Poliuretansko peno smo uporabili tudi za 
postavitev stebra v samostoječo kovinsko konstrukcijo. Steber 
smo predhodno zavili z zaščitnimi folijami. Prvi del poti, vse 
do Kumarjeve ulice, smo steber pripeljali z avtomobilskim 
avtodvigalom, preostanek poti (okoli 56 m) pa smo morali 
steber premikati ročno. Ozko, nivojsko razgibano kamnito 
ulico smo spremenili v leseno progo, na katero smo položili 
kovinske valje in s premikanjem le-teh počasi prestavljali tudi 
naš dragoceni pettonski tovor. Tudi postavitev v objektu je 
potekala ročno, s pomočjo škripcev, zaviralnih sistemov in 
s številnimi varovalnimi, zateznimi pasovi in verigami. Za 
transport in montažo stebra smo porabili 1,5 m³ lesa, 700 kg 
kovine, 120 kg poliuretanske pene s polnili in 60 kg poliure-
tanske pene brez polnil ter neskončno dobre volje.

Slika 1 Priprave za transport (foto: Nina Žbona)
Slika 2 Ročno premikanje stebra (foto: Nina Žbona)
Slika 3 Montaža v Godbenem domu v Piranu (foto: Nina Žbona)
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Robbov oltar sv. Rešnjega telesa v ljubljanski stolnici

• Jernej Jerman, zvkds Restavratorski center

Konservatorsko-restavratorska dela na kamnitem baročnem 
oltarju so trajala pet mesecev, od oktobra 2014, ko je bilo v 
ljubljanski stolnici sv. Nikolaja postavljeno delovišče. Ohra-
niti smo želeli celovitost oltarja in estetsko prezentacijo. Pred 
začetkom in med delom je bila narejena obsežna grafična in 
foto dokumentacija. Prve sonde na potemnelem kamnu so 
pokazale izrazito razliko med obstoječo in očiščeno površi-
no. Sondiranje na vseh kamnitih elementih oltarja (stopnice, 
predela, menza, figuri in stranski balustradi) je pokazalo, da 
je čiščenje mogoče z vodno paro pod pritiskom, brez nepo-
trebnega vnašanja kemikalij. 

Zgornja stopnica, ki se nadaljuje proti menzi in je dekori-
rana z inkrustacijo, je bila še posebej poškodovana na sredini, 
kjer so kamnite vložke v preteklosti odstranili. Ohranili so se 
le silhueta školjke in dva kamnita fragmenta. Na podlagi tega 
smo izdelali grafične predloge. Ko je bil na stopnici glavnega, 
prav tako Robbovega oltarja v sv. Jakobu v Ljubljani, odkrit 
podoben motiv školjke, je bilo informacij za etično upravičeno 
rekonstrukcijo dovolj. 

Pred posegom je bila inkrustacija zaradi redne uporabe 
kot pohodna površina prekrita z masivnim lesenim podestom. 
Tega smo nadomestili s pohodnim kaljenim steklom. Obe 
angelski figuri iz carrarskega marmorja sta bili pred restavra-
torskim posegom temni, brez sijaja in z manjšimi mehanskimi 
poškodbami. Manjkajoča palca na rokah desnega angela smo 
rekonstruirali s 3d tiskanjem v umetni masi. Obliko palcev 
smo povzeli po palcih levega angela, ki smo jih skenirali in 
računalniško prilagodili desnemu angelu. S 3d skeniranjem 
smo digitalno zajeli celotno obliko oltarja. S tem povsem ne-
porušnim postopkom je nastal trajnejši računalniški zapis 
oltarja, ki bo tudi v prihodnje izredno pomemben arhivski vir 
tako za restavratorske, študijske ali druge namene.

Sodelavci: Nina Žbona, Doroteja Erhatič, Damjan Nared, 
Marko Zelenko, Mateja Mlakar – vsi zvkds rc; Živa Garbas, 
študentka ul aluo; Rok Hafner, gnom d.o.o.; Nataša Polajnar 
Frelih, Muzej krščanstva na Slovenskem.

Slika 1 Poškodbe inkrustacije (foto: Jernej Jerman)
Slika 2 Oltar pred zaključkom restavratorskega posega
(foto: Jernej Jerman)
Slika 3 Portret levega angela (foto: Jernej Jerman)
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Povrnjena podoba Dolinarjevim skulpturam na 
strehi Delavske zbornice

• Damjan Nared, Nina Žbona, zvkds Restavratorski center

Zaradi izredno slabega stanja skulptur kiparja Lojzeta Dolinar-
ja na strehi Delavske zbornice in nevarnosti, ki so jo pomenile 
za okolico, smo leta 2013 demontirali vseh sedem kipov nadna-
ravne velikosti. Za potrebe demontaže močno poškodovanih 
skulptur na tako izpostavljeni lokaciji smo pripravili natančen 
načrt izvedbe (transportni zaboji, zaščitne kletke in drugi 
pripomočki) ter poteka del z vsemi potrebnimi varnostnimi 
ukrepi tako za skulpture kot vse vpletene. 

Stanje močno poškodovanih skulptur smo fotografsko in 
grafično dokumentirali, kartirali poškodbe, odvzeli vzorce in 
izvedli naravoslovne preiskave za določitev prvotno upora-
bljenih materialov. V predhodno izdelanem konservatorskem 
načrtu je zaradi izredno slabega stanja in težko dostopnih 
skulptur ostajalo odprto vprašanje končne prezentacije ori-
ginalov. Mikroporušna drms preiskava trdnosti materiala in 
situ je potrdila domnevo, da bo treba originale nadomestiti 
s kopijami. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so bili na 
skulpturah opravljeni restavratorski posegi. Takrat so z maso 
na osnovi epoksidne smole v celoti prevlekli površino skulptur 
v debelini od nekaj milimetrov do več deset centimetrov. Masa 
je bila že dotrajana, na več mestih razpokana in z nanosom so 
bili zakriti tudi številni avtorjevi detajli. 

Po prvotnem sondiranju smo mehansko odstranili vse 
sekundarne sloje, sanirali smo  vidne armature, skulpture pa 
smo lokalno utrdili. V dogovoru z odgovorno konservatorko 
smo tako na originalih kot kopijah predstavili zgolj ohranjeno 
originalno substanco brez kakršnihkoli rekonstrukcij.

Z najbolj poškodovane skulpture Tekstilna industrija ni-
smo odstranjevali sekundarnih plasti. Skulptura je bila že 
med prejšnjo obnovo izredno poškodovana in bi z odstranje-
vanjem kasnejših domodelacij povzročili še dodatne poškodbe 
izvirnika in izgubili vse oporne točke za izdelavo kopije. Na 
osnovi analogij z drugimi Dolinarjevimi deli, dostopnega foto-
grafskega gradiva in s prenašanjem detajlov z bolj ohranjenih 
skulptur smo zmodelirali kopijo v glini, ki je služila za izdelavo 
negativa. Kopije vseh sedmih skulptur smo montirali na streho 
Delavske zbornice jeseni 2014, originali še čakajo na primeren 
razstavni prostor. 

Slika 1 Priprave na demontažo (foto: Nina Žbona)
Slika 2 Stanje skulpture Kemična industrija med odstranjeva-
njem sekundarnih plasti  (foto: Nina Žbona )
Slika 3 Montiranje kopij na streho Delavske zbornice
(foto: Nina Žbona)
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Restavriranje štukmarmorja 
Arhiv Republike Slovenije v Ljubljani in Minoritska 
cerkev v Mariboru
• Špela Govže, zvkds Restavratorski center

Na Oddelku za kamen in štukaturo smo leta 2014 izvajali 
konservatorsko-restavratorska dela na dveh spomenikih, pri 
katerih smo se srečali s problematiko restavriranja štukmar-
morja in sicer v palači Arhiva Republike Slovenije v ovalni 
dvorani v 1. nadstropju ter v mariborski Minoritski cerkvi. 

V steni ovalne dvorane Arhiva sta dve apsidalni niši oblo-
ženi s štukmarmorjem, ki je bil v slabem stanju. Veliko je bilo 
razpok, na površini so bile vidne obloge in globoke raze ter 
druge mehanske poškodbe. V obeh nišah sta bili tudi starejši 
plombi, ki smo ju ohranili, saj sta izvedeni korektno, čeprav ma-
lenkostno odstopata v barvnem tonu. Obe niši smo prebrusili 
z brusnim papirjem različnih granulacij. Vsa votla mesta smo  
lokalno injektirali, razpoke in ostale poškodbe pa dopolnili v 
ustrezni mavčni masi. Površino štukmarmorja smo na koncu 
z mešanico voska polirali do sijaja.

V palači Arhiva Republike Slovenije je še več podobnih niš, 
ki so dodatno okrašene še s štukaturnim okrasjem. Nekatere 
niše so prebeljene, na primer tista v stranskem prostoru, ki 
vodi iz ovalne sobe proti t. i. francoskemu stopnišču. Najlepši 
biser v palači je kapela, ki je prava celostna umetnina in bo 
predmet konservatorsko-restavratorskih posegov v prihodnjih 
letih, saj se že kažejo poškodbe, kot so razpoke, odstopanje 
štukaturnega in lesenega okrasja ipd.

V mariborski Minoritski cerkvi je bilo med arheološkimi 
izkopavanji, ki so potekala pred konservatorsko-restavratorski-
mi deli, najdenih več fragmentov štukmarmorja v rdeči, črni 
in modri barvi–nekateri kosi so celo profilirani. Žal nimamo 
podatkov o prvotnih lokacijah. Na objektu sta se do danes 
ohranila samo dva pilastra na prehodu iz ladje v prezbiterij, 
kjer je štukmarmor ohranjen in situ. Gre za rdeč štukmarmor 
debeline ok. 5 mm, ki je bil v slabem stanju. Odstopal je od 
ometa, omet pa je odstopal od opečnega nosilca. Prisotnih je 
bilo veliko razpok in drugih poškodb. 

Štukmarmor je bil v večjem delu prebeljen in delno prebar-
van s trdovratno oljno barvo. Ostanke štukmarmorja smo obšili z 
apneno malto in lokalno injektirali. Omet smo utrdili s Calosilom. 
Sekundarne barvne nanose smo mehansko odstranili. Manjkajo-
če površine ne bomo rekonstruirali. Poškodbe bodo v prihodnje 
zapolnjene z ometom in tonirane v barvi štukmarmorja. 

Sodelavci: Saša Stržinar, Živa Garbas, Katja Rus, Damjan  
Nared, Mitja Rus, Peter Nared

Slika 1 Fragmenti štukmarmorja, najdeni ob arheoloških
raziskavah v Minoritski cerkvi v Mariboru (foto: Špela Govže)
Slika 2 Odkrivanje štukmarmorja izpod sekundarnega beleža 
na pilastru Minoritske cerkve v Mariboru (foto: Špela Govže)
Slika 3 Razpoke na apsidalni niši iz štukmarmorja pred konser-
vatorsko-restavratorskim posegom v Arhiv Republike Slovenije 
v Ljubljani (foto: Špela Govže)
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Konserviranje-restavriranje štukaturnega okrasja 
v refektoriju Dominikanskega samostana na Ptuju

• Saša Stržinar, Kamnik

Banjasti obok refektorija krasi plitko štukaturno okrasje z 
rastlinskimi motivi, viticami, prepletajočim se školjčevjem, 
putti in festoni. Štukature bele barve so zaglajene, v nišah pa 
je luknjičavo ozadje rožnate barve. Na stropu so štirje večji 
poslikani medaljoni, obrobljeni z enostavno profilacijo, in 
manjše kartuše z napisi. Na straneh oboka in sosvodnicah 
so na modrem ozadju doprsni svetniški portreti v visokem 
reliefu. Upodobljeni so sv. Rajmund Penjafortski, sv. Avguštin,  
sv. Marjeta, sv. Katarina Sienska, Peter mučenik, sv. Pij,  
sv. Dominik, sv. Ceslaus, sv. Albert, sv. Agnes iz Montepulciana,  
sv. Rozalija, sv. Anton, sv. Hijacint, sv. Tomaž Akvinski,  
sv. Ludvik Beltran in sv. Vincencij Ferrer. 

Konservatorsko-restavratorska dela v refektoriju Domini-
kanskega samostana na Ptuju so potekala od junija do avgusta 
2014. Zaradi časovnih omejitev so bili izvedeni le konserva-
torsko-restavratorski postopki za stabiliziranje umetnine: 
utrjevanje, injektiranje podmehurjenih predelov in stabili-
ziranje odstoplih elementov štukaturnega okrasja. Izvedeni 
so bili tudi odstranjevanje površinskih nečistoč in ostankov 
beležev, kitanje, delna rekonstrukcija, odstranitev kovinskih 
tujkov in stabiliziranje kovinskih elementov. 

Štukaturno okrasje in ozadje sta bili v preteklosti odkri-
ti do originala – mavca in barvne plasti. Takrat je prišlo do 
vidnih poškodb, kot so obrabljenost in zareze na površini, 
kar močno vpliva na estetski vidik umetnine. Močno vidne 
so bile tudi površinske nečistoče kot so saje, prah in ostanki 
beležev. Odstranjevanje je potekalo mehansko s skalpeli, vodo 
in mehkejšimi ščetkami. Odstopljene elemente smo začasno 
stabilizirali in nato utrdili s sredstvom Calosil E25, Calosil E50 
ali z 10-% raztopino Primala E 330 S. Rekonstrukcije so bile 
izvedene na mestih nad vsemi tremi okni, kjer je bil poškodo-
van del okrasja. Izvedene so bile v svež apnen omet v razmerju 
1 del rečne mivke, 2 dela kalcitne mivke in 1 del apna. Testi 
retuširanja ozadja so bili izvedeni z različnimi nanosi barve, 
in sicer z namenom, da bi ugotovili kateri najbolj ustreza ob-
segu površine ozadja. Za najustreznejšega se je izkazal nanos z 
lazurami, ki je omogočal hitrejšo gradnjo in lažje prilagajanje 
originalu ne glede na gladko ali luknjičavo podlago. V priho-
dnosti so predvideni še rekonstrukcija manjkajočih elementov, 
domodeliranje, retuširanje ozadja in barvanje štukatur.

Sodelavci: Živa Garbas, Polona Černe, Maruša Ličen, Doro-
teja Erhatič, Tjaša Fortuna, Mitja Rus, Peter Nared, Damjan 
Nared, Simon Štampar 

Slika 1 Putto – primerjava med očiščenim in neočiščenim 
predelom (foto: Saša Stržinar)
Slika 2 Primerjava treh faz posega: neočiščen predel v zgornjem 
delu, očiščen predel v sredini in očiščen predel z retuširanim 
ozadjem v spodnjem delu (foto: Saša Stržinar)
Slika 3 Test retuše na luknjičavem ozadju (foto: Saša Stržinar)
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Miloška Venera – odkrivanje lepote louvrskega 
mavčnega odlitka iz leta 1927 

• Matic Nosan, diplomant ul aluo, 
Oddelek za restavratorstvo 
Miladi Makuc Semion (mentorica), ul aluo, 
Oddelek za restavratorstvo

Mavčna kopija louvrske Miloške Venere je prišla v Narodno 
galerijo leta 1927 skupaj s še 60 drugimi odlitki, ki naj bi obi-
skovalcem približali pogled na evropsko in svetovno ume-
tnost. Nekaj kipov so v izobraževalne namene posodili tudi 
Akademiji za likovno umetnost. Žal so desetletja uporabe v 
ateljejih in študentska nespretnost in objestnost naredili svoje: 
kip je bil okrušen, predvsem na podnožju, na površini so bile 
namerne sledi graviranja in bočne zareze zaradi večkratnih 
izdelav kalupa. Na kipu je bilo več premazov neznane sestave, 
ki so se mestoma luščili, sledi alkoholnih flomastrov, oljnih 
in voščenih barv, kredne podloge, vidni so bili ostanki gline, 
silikonskih kalupov ipd. Umazanija se je nabrala predvsem 
na vodoravnih površinah. 

Najprej je bilo treba odstraniti nevezano površinsko 
umazanijo, kot so pajčevine, insekti, odkrušeni delci mavca. 
Odstranjevanje lakov je bilo najbolj problematično, saj so bili 
premazi naneseni v več slojih, nenačrtno, nekateri po vsej po-
vršini, večkrat pa samo po delu kipa. Lakov zato ni bilo mogoče 
razslojiti in prepoznati vrste vsakega laka. Po več poskusih 
odstranjevanja premazov so se najbolje izkazali odstranje-
valec premazov Kromofag, aceton in etanol. V vdolbinicah 
so ostali še sledovi razmehčanega laka in umazanije, ki jih 
ni bilo mogoče enostavno odstraniti in so se tam posušili. Za 
odstranitev le-teh smo uporabili sredstvo Art-Peel. 

Mavec smo lokalno utrdili z akrilno emulzijo Sokrat 2804 
v vodi. Sledilo je kitanje z mavcem ter po sušenju obdelava. 
Na spodnjem delu skulpture smo morali podstavek dodatno 
ojačiti z juto, napojeno z mavčno maso, da smo ves spodnji del 
popolnoma utrdili. Zunanji del skulpture smo zbrusili, da je 
površina dodanega dela postala enako gladka kot na odlitku. 

Kip je razstavljen v avli službenega vhoda v Narodni ga-
leriji v Ljubljani.

Slika 1 Neznani avtor, Miloška Venera, kopija, mavec, ok. 1927, 
216 cm, last Narodna galerija, inv. št. ng p 923, po posegu
(foto: Matic Nosan)
Slika 2 Kopija Miloške Venere med posegom – delno očiščena 
površina po uporabi Art-Peela (foto: Matic Nosan) 
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Sodobni pristop v prid dediščini

• Rok Hafner, gnom d.o.o.

Kamniti nagrobnik s konca 17. stoletja je dolgo kljuboval izre-
dno zahtevnim klimatskim razmeram, ki so ogrozile njegovo 
ohranitev. Izdelan je bil po grafični predlogi, ki se je k sreči 
ohranila vse do danes. Žal je na nagrobniku prvotna polikro-
macija v celoti izginila, napis pa je le delno prepoznaven. Kot 
edina možnost za ohranitev se je pokazala muzejska predsta-
vitev nagrobnika. Tovrstna rešitev je odprla vprašanje, kako 
nadomestiti original na prvotni lokaciji. Kopija z izdelavo nega-
tiva in odlivanja v umeten material z izbiro primernih polnil in 
dodatnim pigmentiranjem bi bila logična, a ne preveč prijazna 
rešitev za tako načeto površino originala. Želja naročnika je 
nalogo še nekoliko otežila, saj je bilo treba pri izdelavi kopije 
na plošči rekonstruirati manjkajoči del nagrobnika, napis in 
polikromacijo grba po ohranjeni grafični predlogi. 

Izdelave kopije nagrobnika smo se lotili s sodobno tehno-
logijo. V prvi fazi smo izdelali trirazsežnostni virtualni model. 
Na njem smo rekonstruirali manjkajoče dele nagrobnika ter 
pripravili model za izdelavo kopije v naravnem kamnu. Zanjo 
smo pripravili dimenzijsko ustrezno kamnito ploščo iz kamni-
ne, ki po osnovnih lastnostih ustreza izvirniku. Kopijo smo 
po virtualni rekonstrukciji rezkali na cnc stroju, na koncu je 
sledila še rekonstrukcija polikromacije ter ročna poglobitev 
napisa po grafični predlogi.

Sodobna tehnologija je v tem primeru omogočila izdelavo 
natančne kopije v identičnem materialu brez fizičnega posega-
nja v original in s tem tveganja nastanka dodatnih poškodb. 
Omogočila je dopolnitve praznin, pri čemer ni bilo treba žr-
tvovati niti najmanjšega delčka dragocene originalne površine. 
In ne nazadnje je sodobna tehnologija omogočila natančno 
dokumentiranje stanja dediščine v obliki trirazsežnostnega 
posnetka, ki je na voljo za vsakršno nadaljnjo uporabo.

Slika 1  Virtualna izdelava manjkajočega dela (foto: Rok Hafner)
Slika 2 Poglabljanje črk (foto: Rok Hafner)
Slika 3 Izvirnik in kopija (foto: Jernej Jerman)
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a Tradicionalni pristop v prid dediščini

• Jože Drešar, gnom d.o.o.

Brez župnijske cerkve sv. Jurija, visokega kamnitega zvonika 
in krstilnice Janeza Krstnika, si pogleda na Piran verjetno ni 
mogoče predstavljati. Pred nekaj leti je bila celostno prenovljena 
cerkev sv. Jurija, zvonik na to še čaka, pred slabim letom dni 
pa je novo-staro podobo zunanjščine dobila krstilnica. Pred 
tem je apneni omet odpadal z zidov, streha iz opečnih korcev 
je prepuščala vodo, macesnova vrata so dobesedno izginjala, 
stopnišče pred vhodom pa je bilo zaradi manjkajoče ograje in 
hujših poškodb kamnitih elementov nevarno za obiskoval-
ce. Cilj prenove je bil krstilnici povrniti čim bolj avtentično 
podobo, vse posege v spomenik pa čim bolj zabrisati prav z 
uporabo tradicionalnih materialov in metod. 

Odpadajoče omete iz podaljšane malte, ki jih je krstilnica 
dobila v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, smo v celoti 
odstranili in nadomestili z obrizgom in grobo živoapneno 
malto ter končnim zaglajenim apnenim ometom. Površino 
smo na koncu zaščitili z apnenim beležem v treh nanosih. Pri 
ometih smo uporabljali apno, ki je žgano in gašeno na tradi-
cionalen način. Največji izziv je predstavljala strešna kritina. 
Ta je bila v celoti odstranjena, saj so bili zgornji korci v zelo 
slabem stanju, medtem, ko je bila spodnja plast (tista, ki je bila 
položena v apneni malti) dobro ohranjena. Zastavljene cilje 
pri obnovi strehe smo dosegli tako, da smo za spodnjo skrito 
plast kritine uporabili nove strešnike, za zgornji vidni del pa 
dobro ohranjeno spodnjo plast. Korce smo na podlago pritrdili 
z vročo apneno malto. S površine vhodnih vrat smo skrbno 
odstranili vse sekundarne nanose, spodnji uničeni del obeh 
kril nadomestili z identičnim materialom, celotno površino pa 
smo zaščitili z oljem. Najbolj poškodovane kamnite elemen-
te stopnišča smo nadomestili z novimi iz istrskega apnenca, 
ustrezno površinsko obdelanimi.

Danes je s hitrim pogledom na krstilnico Janeza Krstnika 
mogoče prepoznati prenovo, še najbolj po sodobni novi ograji 
stopnišča, edinem elementu, ki ga pri tej zadnji intervenciji na-
merno nismo reševali s tradicionalnimi materiali in metodami.

Slika 1 Rekonstruirana in prvotna strešna kritina
(foto: Zorko Bajc)
Slika 1 Fasada krstilnice pred posegom (foto: Franci Andrejčič)
Slika 1 Fasada krstilnice po posegu (foto: Franci Andrejčič)
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Rekonstrukcija rimske plošče s cesarskim 
gradbenim napisom

• Ajda Purger, samozaposlena v kulturi

Rekonstrukcijo rimskega kamna s cesarskim gradbenim napi-
som smo izdelali za postavitev nove stalne zbirke Narodnega 
muzeja Slovenije Rimske zgodbe s stičišča svetov.

Ohranjeni odlomki osrednjega dela rimske plošče iz sve-
tlega marmorja iz leta 14 ali 15 so razstavljeni v lapidariju nms 
in predstavljajo dobro četrtino celotne napisne plošče večjih 
dimenzij (okoli 2,8 m x 0,79 m). Napis zaznamuje gradnjo po-
membne javne stavbe, morda obzidja, na katero je bil nameščen.

Na podlagi obstoječih črk in posredovanih podatkov o 
originalnem zapisu smo določili razmike med črkami. Manjka-
joče črke (M, C, D, Q) smo rekonstruirali na podlagi sorodnih 
napisov. Napisa smo rekonstruirali s pomočjo programa Adobe 
Illustrator, ki je omogočal premikanje razmika med črkami, 
zato da je napis sredinsko poravnan. 

Za izdelavo replike smo izbrali poliuretansko peno (4 plo-
šče dimenzij 150 cm x 50 cm) gostote 470 kg/m³. Izrezane plošče 
smo zlepili z aralditom ter jih utrdili z jeklenimi palicami in 
steklenimi vlakni.

Črke smo izdolbli z dleti za obdelavo lesa, namenoma 
širše in globlje od originala, zato da je bilo še dovolj prostora 
za prevleko iz marmornega peska, marmornega prahu in kal-
citne moke v epoksidni smoli. Ker je smola ponekod zatekala, 
je bilo treba črke dodatno obrusiti z mikromotorjem. Z maso 
so prekrite vse štiri stranice, iz nje sta odlita tudi oba profila 
okvirja (spodnji se razlikuje od zgornjega). Epoksidno prevleko 
smo na vidni stranici zloščili, da smo dosegli videz naravnega 
kamna, notranjost črk pa smo prebarvali z rdečo barvo in se 
približali prvotnemu videzu.

Največ težav je predstavljala rekonstrukcija črk in raz-
mikov napisa, časovno najzahtevnejše pa je bilo dolbljenje 
138 črk. Če bi se kdo lotil podobne naloge, bi svetovala upora-
bo mehkejšega materiala, ki bi bil tudi lažji za premikanje in 
postavitev. V podobnem primeru se ne bi znova odločila za 
dolbljenje globljih črk in kitanje, temveč bi izdolbljene črke le 
prebarvala in z epoksidno maso premazala le ravne površine.

Rekonstrukcija omogoča prikaz prvotnega videza napi-
sne plošče in ga tako približa obiskovalcem, ne da bi pri tem 
posegala v originalne odlomke.

Sodelavci: Miran Pflaum, Irma Langus Hribar, Janja Slabe, 
Nadja Šičarov, Gorazd Lemajič

Slika 1 Dolbenje črk v poliuretansko peno (foto: Ajda Purger)
Slika 2 Prenos napisne plošče (foto: Ajda Purger)
Slika 3 Razstavljena napisna plošča (foto: Ajda Purger)
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a Kopirni pripomoček za zrcalnosimetrične 
ornamente

• Davorin Pogačnik, Goriški muzej

Pri restavriranju oziroma dopolnjevanju lesenih ornamentov 
včasih pridemo do faze, ko moramo izdelati manjkajoče dele, 
ki imajo zrcalno simetrično obliko. Če je del precej razgi-
bano rezbarjen, si lahko vsaj v grobem pomagamo s spodaj 
opisano napravo. 

Pred časom sem dopolnjeval manjkajoče okrasje na neoba-
ročnem pozlačenem ogledalu. Na delu okvirja so poleg drugih 
delčkov manjkali tudi stilizirani akantovi listki in volute. K 
sreči so bili dobro ohranjeni na nasprotni strani. Delo sem si 
olajšal tako, da sem predelal staro vodilo žage v nosilec ročnega 
rezkarja in ustreznega tipala na nasprotni strani. Iz lesa sem 
izdelal škarjaste nosilce in jih z vijaki gibljivo sestavil v rom-
basto obliko. Dodal sem pol metra dolg žleb iz vezane plošče, 
po katerem je vzdolžno tekel voziček na osmih ležajih. Ti so 
razporejeni vodoravno in navpično tako spredaj kot zadaj, 
kar je omogočilo enakomerno gibanje. Na sredini sem pritrdil 
okroglo kovinsko cev in s tem omogočil vertikalno gibanje 
vpetja škarij. Med vozičkom in škarjami je navaden vratni tečaj 
omogočal gibanje tako, da se je prilegal vsaki višini oziroma 
debelini obdelovanca. Tako sem lahko gibal rezkar v vseh 
smereh glede na tridimenzionalno obliko kopiranega dela, po 
širini vedno v nasprotni smeri. Seveda je bilo treba najprej iz 
lesa izrezati tlorisno zrcalno obliko manjkajočega dela in ga 
pritrditi na natančno simetrično oddaljenost od originala. Da 
ni prišlo do velikih razlik, sem nastavil rezkar enakega premera 
kot tipalo. Končna oblika rezbarjenih delov ni nikoli rezkana, 
zato mi je pripomoček samo pomagal dobiti osnovno obliko, 
nato pa sem jo dokončno ročno obdelal še z dleti. 

Slika 1 in 2 Kopirni pripomoček (foto: Davorin Pogačnik)
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Preiskave materialov barvnega rimskega
stebra iz Emone

• Maja Gutman, zvkds Restavratorski center 
Sabina Kramar, Zavod za gradbeništvo Slovenije  
Bernarda Županek, Muzej in galerije mesta Ljubljana

Arheološko najdišče nuk ii leži znotraj območja spomenika 
lokalnega pomena z imenom Ljubljana - Arheološko najdišče 
Ljubljana (ešd 329). Območje je bilo arheološko raziskovano v 
več različno dolgih kampanjah. Steber rdeče barve, ki je pred-
met prispevka, je bil odkrit v izkopavalni sezoni 1998–1999, 
pod vodstvom L. Plesničar Gec in D. Snoja. Kot kažejo naj-
diščni podatki, je bil odkrit znotraj insule xxvii, ki je bila po 
dognanjih L. Plesničar Gec v prvih stoletjih obstoja namenjena 
predvsem za stanovanja in obrtniške dejavnosti. Konec 4. in 
prvi polovici 5. stoletja je postala del rekreacijsko-zabaviščnega 
kompleksa insul xvii in xiii. Ostanki stebra – po propadu 
najverjetneje organskega polnila, je votel – so bili na terenu za 
dvig zaščiteni z mavcem, ta pa je bil decembra 2014 odstranjen 
v Restavratorskem centru.

Plasti ometov smo preiskali z optičnim mikroskopom, s 
čimer smo določili strukturo in teksturo vzorcev ter njihovo 
mineraloško-petrološko sestavo. Za identifikacijo pigmentov 
v barvni plasti smo uporabili ramansko mikrospektroskopijo. 

Steber je v emonskem in tudi slovenskem rimskem gradivu 
izjemna najdba. Glede na to, da je bil zgolj ometan na verjetno 
organski material, najverjetneje ni imel nosilne funkcije, ampak 
predvsem okrasno. Pritrjen je na masiven kamen, apnenec. 
Barvni del stebra (zunanji del) je ohranjen do višine 15 cm, 
notranji del pa do višine 17 cm. V premeru meri približno 
23 cm (v originalu verjetno 26 cm, saj so na eni strani stebra 
zunanje plasti že odpadle).

Steber sestavljajo 4 različne plasti apnenega ometa v skupni 
debelini približno 7 cm. Prvi omet (na najbolj notranji strani 
stebra) je bil verjetno ometan na trstičje, kar nakazujejo navpič-
ni ostanki negativnega reliefa ometa. To plast ometa sestavljajo 
zaobljena karbonatna in silikatna zrna. Proti zunanjosti sledita 
še dve plasti ometa s podobno mineraloško-petrološko sestavo 
agregata kot v notranji plasti, vendar je razmerje agregat:vezivo 
v zunanjih plasteh ometa manjše. Agregat v zunanji plasti 
ometa pa je izključno iz drobljenega dolomita. Ta zaključna 
plast ometa je pobarvana z rdečim okrom. Barvna plast je 
bila nanesena na še moker omet, saj ni vidne ostre meje med 
barvno plastjo in ometom, kot je navadno v primerih, kjer je 
barvna plast nanesena na že suh omet.

Slika 1 Ostanki rimskega stebra (foto: Nina Žbona)
Slika 2 Dolomitni agregat v zunanji plasti ometa
(foto: Maja Gutman)
Slika 3 Rdeča barvna plast, nanesena na svež omet
(foto: Maja Gutman)
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Konservatorske preiskave ikone sv. Nikolaja iz 
Muzeja Makedonije v Skopju 

• Angelina Popovska, Svetlana Mamucevska - Miljkovic, 
Nacionalen konzervatorski centar Skopje

Ikona sv. Nikolaja, ki je datirana v 14. stoletje, izhaja iz cerkve 
sv. Dimitrija v Ohridu. Na sprednji strani ikone je naslikan 
celopostavni lik svetnika, na zadnji strani pa je bogato okrašen 
križ s kriptogrami, razporejenimi v devet vrst, kar kaže na stil 
15. stoletja. Preiskave, ki so bile namenjene ugotavljanju slikar-
skih materialov, so bile rentgenska fluorescenčna spektroskopija 
(xrf), histokemijske in mikrokemijske analize ter fotografija v 
vidni in ultravijolični svetlobi. Z omenjenimi metodami smo 
določili pigmente in sestavo podloge. Da bi določili morebitne 
preslikave in vrzeli, smo izvedli rentgensko radiografijo (rtg) 
ter ultravijolično fluorescenco (uvf).

Ugotovitve vseh preiskav so pokazale navzočnost dveh po 
kemijski zgradbi različnih podlog: kredno-klejno podlogo na 
območju oker ozadja in na spodnjem delu ikone ter mavčno 
podlogo pod likom svetnika in bordure. 

Pri slikanju ikone je bilo uporabljenih več pigmentov: 
rdeči oker (Fe2O3) za slikanje bordure na sprednji in zadnji 
strani ikone in rdeči vermilijon (HgS) na obleki naslikanega 
svetnika. Modri pigment v spodnji starejši ikoni, ki je mešanica 
ogljikove črne in modrega pigmenta v manjši količini, do sedaj 
še ni bil identificiran, je pa identičen modremu pigmentu, ki 
je bil kronološko pozneje uporabljen pri preslikavi. Ozadje 
ikone je po vsej površini obarvano z zlatorumenim realgarjem 
(As2S3), v spodnjem delu ozadja pa je prek plasti realgarja na-
nesena olivno zelena barva, po sestavi zelena zemlja, mešana 
z svinčevo belo (PbCO3Pb(OH)2). XRF analize potrjujejo, da 
je bil za preslikave in retuše, ki se nahajajo samo na nekaterih 
delih ikone, uporabljen cinkov pigment.

Vezivo starejše barvne plasti ima enako zgradbo kot pri 
preslikavi – vsebuje beljakovine, kar nakazuje značilnosti sli-
kanja s tempero.

Rezultati raziskav kažejo, da je bila slikarska paleta v 15. 
stoletju precej omejena in da so uporabljali poceni pigmente. 
Rumeni realgar je bil na območju Republike Makedonije v tem 
obdobju pogosto nadomestilo za pozlačeno ozadje, značilno 
za tradicionalne ikone. 

Slikarska tehnologija in paleta pigmentov sta običajna za 
tradicijo vzhodnokrščanskega religioznega slikarstva.

Slika 1 Sprednja stran ikone s svetnikom sv. Nikolajem
(foto: Vlado Kiprijanovski)
Slika 2 Zadnja stran ikone z dekorativnim križem
(foto: Vlado Kiprijanovski)
Slika 3 UV-posnetek prikazuje predele retuš z zgornje strani
(foto: Vlado Kiprijanovski)
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Glive pogosto okužijo umetniške slike

• Polona Zalar, ul bf, Oddelek za biologijo 
Katja Kavkler, zvkds Restavratorski center

Slike na organskih celuloznih nosilcih, kot so platno, les ali 
papir, so naslikane z organskimi ali anorganskimi pigmenti 
in različnimi vezivi organskega izvora kot so predvsem la-
neno olje, jajca, klej in rastlinske gume. Zaradi raznolikih 
organskih materialov, prahu in drugih okoljskih nečistoč se 
nanje pogosto naselijo mikrobi. Na naselitev dodatno vplivata 
temperatura in še posebej vlaga. Biodeterioracijo slik na ra-
čun mikroorganizmov opazimo kot pigmentacijo, razgradnjo 
barvnih nanosov, hidratacijo ali mehanski prodor v material. 
Mikrobna kolonizacija poteka postopoma, na račun spro-
ščanja mikrobnih metabolnih produktov, kot so organske in 
anorganske kisline, in izvenceličnih hidrolitičnih encimov, 
predvsem esteraz, lipaz in proteaz. Zlasti plesni lahko napadajo 
slike tudi v razmerah najnižje zračne vlage, pri katerih drugi 
mikroorganizmi ne uspevajo. Zaradi metabolne in mehanske 
aktivnosti ob razraščanju povzročajo razgradne spremembe . 
Ugotavljanje okužbe v smislu taksonomske določitve konta-
minanta lahko pripomore k odločanju o nadaljnjem poteku 
konservatorsko-restavratorskega posega, saj so kontaminante 
različno občutljive npr. na anoksično atmosfero. Prav tako je 
pomembno, da ugotovimo, ali je plesnivost površinska ali pa 
morda že zajeda notranje plasti barvnih plasti. Pri delu z oku-
ženimi predmeti ne smemo pozabiti na zaščito dihal in kože. 

Sodelavci: Nina Gunde - Cimerman, ul bf; Andrej Demšar,  
ul ntf; Črtomir Tavzes, zvkds rc; Ana Motnikar, sem;  
Marko Frelih, sem

Slika 1 Oljna slika na platnu, prizadeta zaradi razrasti plesni 
(foto: Katja Kavkler)
Slika 2 Mikrografija glivnih struktur, opaženih po odvzemu 
odtisa z lepilnim trakom, 400-x povečava (foto: Polona Zalar)
Slika 3 Mikrografija prereza slikovnih plasti v ultravijolični 
svetlobi z vidnimi glivnimi strukturami – označeno s pušči-
cami (foto: Katja Kavkler)
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Spremembe slikovnih slojev. Posamezni primeri 
preiskav s spektroskopskimi in ostalimi metodami

• Petra Bešlagić, zvkds Restavratorski center

Pri naravoslovnih preiskavah premične in nepremične kulturne 
dediščine se pogosto srečujemo s predmeti, katerih slikovni 
oz. barvni sloji izgledajo drugače, kot so izgledali prvotno. 
Spremembe so pogosto posledica staranja oz. propadanja pi-
gmentov in slikarskih medijev oz. so posledica vplivov okolja 
ali pa so produkt raznoraznih kemijskih reakcij med prisotnimi 
materiali v slikovnih slojih. Posamezni slikovni sloji lahko 
potemnijo, drugi pa obledijo ali popolnoma spremenijo barvo. 
Nekatere spremembe lahko opazimo že s prostim očesom, 
druge s preiskavo vzorcev z optično mikroskopijo, nekatere 
spremembe pa niso opazne niti z optično mikroskopijo, zato je 
treba opraviti tudi dodatne preiskave. Spremembe pigmentov 
in veziv pogosto ugotavljamo z metodami, kot so na primer 
ramanska mikrospektroskopija, infrardeča spektroskopija s  
Fourierjevo transformacijo in vrstična elektronska mikroskopi-
ja z energijsko disperzijsko spektroskopijo rentgenskih žarkov.

V prispevku predstavljamo posamezne primere preiskav 
slikovnih slojev vzorcev, odvzetih z barvnih področij različ-
nih predmetov, kjer je prišlo do degradacije. Predstavljeni so 
primeri sprememb pigmentov, identifikacij vodotopnih soli in 
prostih maščobnih kislin na površinah barvnih plasti. Prika-
zani so tudi primeri preiskanih slojev, pri katerih smo določili 
prisotnost kovinskih karboksilatnih soli (mil), ki nastanejo 
kot produkt reakcije prostih maščobnih kislin sušečih olj s 
pigmenti, ki vsebujejo svinec, cink ali baker.

Slika 1 Presek vzorca, odvzetega s slike na platnu sv. Klara v 
ultravijolični fluorescenci. S puščicami so označene tvorbe 
svinčevih mil v barvnih plasteh (foto: Petra Bešlagić)
Slika 2 Presek vzorca s potemnele stenske poslikave notranjosti 
cerkve sv. Martina v Zalogu pri Prečni. V barvni plasti je poleg 
rdečega okra prisoten tudi črn oz. rjav plattnerite (PbO2), ki 
je produkt pretvorbe prvotnega rdečega svinčevega pigmenta 
(foto: Petra Bešlagić)
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Vloga spremljajočih raziskav pri obnovi stenskih 
poslikav Mateja Sternena

• Martina Lesar Kikelj, zvkds Restavratorski center

Obsežnejše obnove stenskih poslikav,  tudi obnova Sternenovih 
poslikav v prezbiteriju cerkve Marijinega oznanjenja v Ljublja-
ni, ne zajemajo le konservatorsko-restavratorskih posegov, 
ki jih določimo na začetku projekta na osnovi preliminarnih 
raziskav, temveč razvojno naravnan program, ki sega tudi na 
druga področja in se dotika vseh projektov s sorodno proble-
matiko. V okviru dalj časa trajajočega projekta lahko veliko 
prispevamo k razvoju stroke, zato je potreben tehten premislek, 
katere dodatne raziskave bodo pripomogle h kvalitetni obnovi 
obravnavanih poslikav ter poslikav v širšem pomenu.

Poleg težnje k razvoju novih tehnologij utrjevanja in či-
ščenja stenskih poslikav je treba vzpostaviti pravo razmerje 
dodatnih raziskav, saj se med seboj praviloma prekrivajo in 
skupaj doprinesejo želene rezultate. Naravoslovne preiskave 
materialov omogočajo določitev pravilne metodologije dela, ki 
je osnova za kvalitetno izvedbo projekta. V sodelovanju z zag 
smo v poskuse vključili vrednotenje učinkovitosti različnih 
utrjevalcev in situ. Učinek utrjevanja smo preverili z dvema 
nedestruktivnima in eno mikrodestruktivno metodo: metodo 
merjenja prehoda ultrazvočnih valov (usv), metodo preverjanja 
površinske trdote in metodo, ki omogoča oceno konsistence 
materiala in globino utrjevanja na podlagi kontinuiranega in 
neposrednega merjenja sile vrtanja (drms). Za ugotavljanje 
in nadzor barvnih sprememb pred postopki in po njih smo 
uporabili kolorimetrijo. Izrednega pomena za kvalitetno izved-
bo in ne nazadnje tudi jamstvo  za izvedeno delo je izvajanje 
merilno-nadzornega sistema spremljanja nihanja relativne 
vlage in temperature v prostoru pred in med projektom in po 
njegovem zaključku. Spremljanje teh meritev namreč omogo-
ča vrednotenje določenih odstopov od načrtovanega in nam 
ponuja odgovor, zakaj na primer standardni kemični poseg 
v nekem časovnem obdobju projekta ne deluje kljub popolni 
izvedbi in aplikaciji.

Poleg ultravijolične (uv) fotografije in termografije smo 
uporabili prenosni usb mikroskop za nadzor izvedenih posku-
sov in endoskopsko kamero za določitev velikosti in globine 
razpok. Na slavoločni steni smo montirali sistem za določitev 
aktivnosti razpok, na podlagi rezultatov pa načrtovali nadaljnjo 
sanacijo, ki predvideva injektiranje s kompatibilno maso. Za 
potrebe dokumentiranja je bil narejen 3d posnetek celotnega 
prezbiterija ter ortofoto posnetek, na podlagi katerega je bil 
razvit ustrezen pregledovalnik za dokumentiranje stanja ter 
vseh izvedenih posegov na stenskih poslikavah.

Sodelujoče ustanove: zag, dfg Consulting, arne d.o.o., zrmk

Slika 1 Kolorimetrija: ugotavljanje in nadzor barvnih sprememb 
(foto: Martina Kikelj)
Slika 2 Merjenje relativne vlage in temperature
(foto: Martina Kikelj)
Slika 3 USB mikroskop; krater ultramarina; pojav kraterjev po 
celotni Sternenovi poslikavi (foto: Katja Kavkler)
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Preiskave učinkovitosti utrjevanja
stenskih poslikav in situ

• Andreja Pondelak, Zavod za gradbeništvo Slovenije 
Sabina Kramar, Luka Škrlep, Andrijana Sever Škapin, 
Zavod za gradbeništvo Slovenije

V prispevku so predstavljene in situ preiskave učinkovitosti 
utrjevanja stenskih poslikav z neporušnimi in mikroporušnimi 
metodami. Zaradi izgube dekohezije, ki je posledica različnih 
procesov propadanja, stenske poslikave utrjujemo z različnimi 
utrjevalci. Predvsem zaradi svoje kompatibilnosti so najprimer-
nejši tisti na apneni osnovi. Trenutno so v uporabi utrjevalci 
na osnovi suspendiranih nanodelcev kalcijevega hidroksida v 
različnih alkoholih, v okviru evropskega projekta heromat 
(Protection of cultural heritage objects with multifunctional 
advanced materials) pa smo pred kratkim predlagali utrjevalec 
na osnovi topnih kalcijevih spojin. Prednost novega utrjevalca 
pred komercialno dostopnimi utrjevalci je v topnih kalcijevih 
spojinah, ki lahko globlje prodrejo v historični material.

Trenutno in situ preiskave učinkovitosti utrjevanja pote-
kajo na dveh testnih poljih: na stenskih poslikavah v cerkvi 
sv. Vincenta v Svetvinčenatu pri Rovinju na Hrvaškem in na 
stenskih poslikavah v cerkvi Marijinega oznanjenja v Ljublja-
ni. Nanesli smo dva oz. tri komercialne premaze na osnovi 
alkoholov, medtem ko gre pri četrtem premazu za utrjevalec 
v fazi razvoja in je na vodni osnovi.

Pred nanosom in v določenih časovnih intervalih po 
nanosu utrjevalcev smo testno polje preiskali z različnimi 
nedestruktivnimi in destruktivnimi metodami, da bi spremlja-
li morebitne barvne spremembe ter učinkovitost in globino 
utrjevanja posameznega utrjevalca. 

Spremembe v trdnosti materiala po nanosu utrjevanja ugo-
tavljamo z metodo prehoda vzdolžnih ultrazvočnih valov ter z 
merjenjem površinske trdote, ki sta nedestruktivni preiskavi, 
medtem ko nam mikrodestruktivna metoda drms (drilling re-
sistance measurement system) omogoča oceno trdnosti materiala 
ter globino utrjevanja na podlagi kontinuiranega in neposrednega 
merjenja sile vrtanja. Spremembe barve na površini poslikave po 
nanosu smo ugotavljali s kolorimetrijo, pri čemer na neporušen 
način merimo barvne vrednosti pred utrjevanjem in po njem.

Na podlagi preiskav ugotavljamo razlike med posamezni-
mi utrjevalci v spremembi barve, trdnosti in prodoru utrjevalca 
v globino. Med drugim na novo razviti utrjevalec kaže največje 
utrjevanje v globini degradiranega materiala brez belilnega 
efekta na površini stenske poslikave. 
Sodelavca: Martina Lesar Kikelj, zvkds rc; Toni Šaina, hrz

Slika 1 Nanašanje novega utrjevalca na osnovi topnih kalcijevih 
spojin na stensko poslikavo v cerkvi Marijinega oznanjenja 
(foto: Andreja Pondelak)
Slika 2 Preverjanje učinkovitosti utrjenosti stenske poslikave 
v cerkvi Marijinega oznanjenja z mikrodestruktivno metodo 
drms (foto: Andreja Pondelak)
Slika 3 Preverjanje učinkovitosti utrjenosti stenske poslikave  
v cerkvi sv. Vincenta v Svetvinčenatu z nedestruktivno –  
ultrazvočno metodo (foto: Andreja Pondelak)
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Apnene injekcijske mase za utrjevanje 
odstopajočih plasti ometov stenske poslikave

• Andreja Padovnik, podiplomska študentka ul fgg, 
Violeta Bokan - Bosiljkov (mentorica), ul fgg

Predstavljamo ciklus tekočih raziskav, ki potekajo v okviru 
doktorske disertacije z naslovom Utrjevanje odstopajočih plasti 
ometov stenske poslikave z nekonstrukcijskim injektiranjem. 
Z večletnim sodelovanjem pri konserviranju-restavriranju 
stenskih poslikav na različnih projektih kulturne dediščine 
in pri spremljajočih laboratorijskih analizah historičnih ma-
terialov smo prišli do zaključka, da za sanacijo odstopajočih 
plasti ometov še vedno ni na voljo optimalnega materiala in/ali 
tehnologije oziroma bolje, pristopa, ki bi omogočal izbiro 
optimalnega materiala in tehnologije za konkreten problem.

Raziskave temeljijo na predhodnem pregledu slovenske 
prakse utrjevanja oziroma stabilizacije odstopajočih plasti 
ometov, kar je bila podlaga pri izbiri materialov: hidratizirano 
apno kot vezivo in kalcitna moka kot polnilo.

Zaradi pomanjkanja testnih standardov za injekcijske 
mase, namenjene za konserviranje-restavriranje, so ti privzeti z 
drugih področij (malte za zidanje in omete, hidravlična veziva, 
injekcijske mase za prednapete kable itd.) in delno modifici-
rani ali prirejeni. V okviru doktorske disertacije smo zato na 
univerzi supsi v Švici usmerili raziskovalno delo v oblikovanje 
in razvoj standardnih testov, sprejemljivih za injekcijske mase, 
namenjene konservatorsko-restavratorskemu področju.

Raziskovalni program je zasnovan na izključevanju manj 
kvalitetnih zasnovanih mešanic, ki ne dosegajo predhodno 
postavljenih kriterijev (minimalno krčenje, ustrezna pretoč-
nost in injektabilnost itd.), in nadaljevanju raziskav na masah 
z boljšimi mehanskimi in fizikalnimi lastnostmi. Kriteriji so 
postavljeni na predhodnem preučevanju dostopnih virov, ki 
obravnavajo podobno problematiko, na temelju razprave  med 
konservatorji-restavratorji in po presoji mentorjev.

V ta namen je opravljenih več kot 15 različnih testov na 
25 zasnovanih injekcijskih masah. Sem so vključene prelimi-
narne raziskave, katerih namen je bil poiskati najbolj stabilno 
razmerje med vezivom in polnilom. Analize so bile izvedene 
na svežih injekcijskih masah s preverjanjem injektabilnosti 
mase in na strjenih masah s končnim preverjanjem adhezije 
na posebej pripravljenih študijskih modelih (pull-off test). 

Optimalna mešanica bo uporabljena pri stabilizaciji od-
stopajočih plasti ometov stenske poslikave. Časovni zamiki 
testiranja apnenih injekcijskih mešanic so potrebni zaradi 
strjevanja in karbonatizacije testnih ometov in mas. Kljub 
pospešeni karbonatizaciji v CO2 komori to obdobje traja 90 dni. 

Testirane injekcijske mešanice so sestavljene iz materialov, 
ki so dosegljivi na trgu in cenovno dostopni ter kompatibilni 
z originalnimi materiali stenske poslikave. 

Slika 1 Priprava študijskih modelov (foto: Andreja Padovnik)
Slika 2 Priprava vzorcev za nadaljnje testiranje
(foto: Andreja Padovnik)
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Kaj se skriva pod obleko?

• Sonja Fister, zvkds Restavratorski center 
Katja Kavkler, zvkds Restavratorski center

Zakrito in skrito nas vedno privlači in zaposluje našo domišlji-
jo. Z novim rentgenskim aparatom, ki je namenjen industrijski 
uporabi in prilagojen tudi terenskemu delu, odkrivamo zani-
mivosti, ki so nam bile do sedaj nevidne. Rentgensko snemanje 
lahko izvajamo v razponu od 10 kV do 150 kV moči, s prila-
gajanjem napetosti od 0,5 do 12 mA pa uravnavamo kakovost 
posnetka. Tako lahko opazujemo notranjost predmetov iz 
različnih materialov. Vidimo preslikave na slikah naslikanih 
na les ali platno, strukturo kipov in drugih tridimenzionalnih 
predmetov (lutk, mumificiranih predmetov), vsebine arheolo-
ških najdb, poškodbe na kovini, tekstilu in ostalih organskih 
materialih.

Nezaščitene rentgenske folije so občutljive na vidno sve-
tlobo, zato za rentgeniziranje večjih predmetov potrebujemo 
zatemnjen prostor. Zaradi velikost predmetov (do 7 m2) in 
omejenega števila folij se snemanje izvaja po delih.

Pri rentgenskem snemanju na terenu in v laboratoriju 
moramo zagotoviti varno delo za ljudi in okolico. Zaščito 
pred sevanjem zagotavljamo z izbiro ustreznih prostorov, s 
preprečevanjem dostopa do delovnega območja in časovnim 
prilagajanjem ostalim uporabnikom.

Slika 1 Rentgenski aparat (foto: Sonja Fister)
Slika 2 Lutka – dedek (foto: Sonja Fister)
Slika 3 Lutka – dedek, rentgenski posnetek (foto: Sonja Fister)
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3D-skeniranje srednjeveškega mesta Mileševac 

• Marko Aleksić, Centralni institut za konzervaciju 
u Beogradu 

Pravilna in natančna dokumentacija pomeni prvi in neizogibni 
korak pri načrtovanju konservatorskega postopka. Srednjeve-
ške utrdbe so zgrajene na težko dostopnih mestih, na strmih 
pečinah in legah, tako da sta njihov pregled in dokumentiranje 
pogosto zelo otežena, draga in dolgotrajna. Z uporabo novih 
tehnologij kot je npr. lasersko 3d skeniranje, se tovrstnim te-
žavam do neke mere lahko izognemo, hkrati pa se bistveno 
izboljšata kakovost in količina shranjenih podatkov. 

Na plakatu predstavljamo vključenost Centralnega inštitu-
ta za konserviranje iz Beograda pri dokumentiranju trenutnega 
stanja srednjeveškega mesta Mileševac, ki se nahaja v bližini 
samostana Mileševa pri Prijepolju, Srbija. S snemanjem smo 
zajeli neposredno strmo pobočje okoli utrdbe, votline 300 m 
pod trdnjavo in tudi pot iz vasi ob vznožju. S tem smo ustvarili 
enoten digitalni model tega območja, ki bo služil nadaljnji 
analizi. V desetih delovnih dneh je bilo izdelanih skupno 165 
posameznih 3d posnetkov s povprečno ločljivostjo 44 milijonov 
slikovnih točk, površina skeniranega območja pa je znašala 
okoli 30.000 m2. Med snemanjem smo uporabili kombinirano 
tehniko laserskega 3d skeniranja in fotogrametrije. 

slika 1 3d model skenirane utrdbe (foto: Marko Aleksić)
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• Jedert Vodopivec Tomažič, Arhiv Republike Slovenije

Poletna šola Ligatus vključuje predavanja in praktične prikaze o 
zgodovini knjižnih vezav, razpoznavanje in razumevanje struktur 
in materialov ter dokumentiranje knjižnih vezav. Namenjena je 
konservatorjem in restavratorjem knjig, arhivistom, knjižničarjem, 
kodikologom, raziskovalcem, katalogizatorjem, zbiralcem in vsem 
drugim, ki so v stiku s starejšimi knjigami. Cilj Poletne šole Ligatus 
je opozoriti na spregledano področje zelo premišljene in raznolike 
tipologije struktur in materialov, ki tvorijo knjižne vezave, hranjene 
v arhivih in knjižnicah. 

Poletna šola je potekala v drugi polovici septembra in prvi 
polovici oktobra 2014 v Ljubljani. Enkrat letno jo organizira 
Raziskovalni center Ligatus, ki deluje v sklopu Umetniške uni-
verze (University of Arts) iz Londona v sodelovanju z lokalnim 
organizatorjem, v danem primeru s Centrom za konserviranje 
in restavriranje Arhiva Republike Slovenije. 

Poletna šola Ligatus v Ljubljani je potekala tri tedne. Prvi 
teden (22.–26. september 2014) z naslovom Evropske knjižne 
vezave od 1450 do 1830 je vodil prof. dr. Nicholas Pickwoad. 
Dopoldanska teoretična predavanja so dopolnjevali popoldan-
ski pregledi struktur in materialov na gradivu Nadškofijske-
ga arhiva v Ljubljani, knjižnice Narodnega muzeja Slovenije, 
knjižnice zrc sazu, Narodne in univerzitetne knjižnice (nuk), 
Arhiva RS in knjižnice Frančiškanskega samostana v Ljubljani. 
Drugi teden (29. september–3. oktober 2014) sta vodila dr. 
Georgios Boudalis in dr. Athanasios Velios. Dr. Boudalis je v 
dopoldanskih predavanjih predstavil strukture in materiale 
bizantinskih vezav, dr. Velios pa je v popoldanskem delu po-
dal principe dokumentiranja knjižnih vezav. Za potrebe tega 
tedna je bilo uporabljeno gradivo nuk in Arhiva rs. Tretji 
teden (6.–10. oktober) je vodil dr. Boudalis in je bil namenjen 
praktični izdelavi bizantinske vezave. Pri pripravi materialov, 
orodja in opreme za izpeljavo tega tedna sta sodelovali tudi mag. 
Blanka Avguštin Florjanovič in Darja Harauer iz Arhiva rs. 

V sklopu poletne šole je bila tematika predstavljena tudi 
širši strokovni javnosti v ciklu treh predavanj, ki so zaradi 
konservatorsko-restavratorskih del v predavalnici Arhiva rs 
potekala v sejni sobi nuk: 

24. september 2014: prof. dr. N. Pickwoad, University of 
Arts, London: Nedokončane vezave za knjižni trg, 1. oktober 
2015: dr. A. Velios, University of Arts, London: Kulturna dedi-
ščina in povezave odprte podatkovne zbirke / Cultural Heritage 
and Linked Open Data,

8. oktober 2014: dr. G. Boudalis, Muzej bizantinske kulture, 
Solun: Bizantiske vezave: razlike, razvoj in zaton / Byzantine 
Bookbindings: variation, evolution and decline.

Slika 1 Udeleženci prvega tedna Poletne šole Ligatus v Lju-
bljani od 22. do 26. 9. 2014 pod vodstvom prof. dr. Nicholasa 
Pickwoada (foto: Mateja Kotar)
Slika 2 Udeleženci tretjega tedna Poletne šole Ligatus v Ljubljani 
od 6. do 10.10. 2014 pod vodstvom dr. Georgiosa Boudalisa 
(foto: Mateja Kotar)
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VI. mednarodna konservatorska konferenca: 
Ohranjanje in konserviranje muzejskih zbirk, 
Szreniawa, Poljska, oktober 2014

• Simona Škorja, Narodna galerija 

V letu 2014 sem se s podporo Narodne galerije in Ministrstva 
za kulturo udeležila šeste Mednarodne konservatorske kon-
ference na Poljskem. Bienalno konferenco običajno prireja 
Narodni muzej hrane in agrikulture v Szreniawi.

Na tej konferenci so bile teme razdeljene v naslednje sklope:  
zaščita muzejskih predmetov pred biološko degradacijo in ko-
rozivnim procesom, vpliv klimatskih razmer na stanje objektov, 
organizacija in vodenje konservatorskih aktivnosti v muzejih.

Skupno 31 predavateljev je predstavilo svoje delo s področja 
konserviranja in restavriranja lesa, tekstila, kovine, betona 
in arhivskega gradiva ter ohranjanje arhitekturne dediščine 
in zbirk na prostem (forme vive). Zastopana je bila likovna, 
arheološka, tehniška in umetno - obrtna zvrst dediščine.

Poudarek šeste konference je bil na vzdrževanju klimat-
skih razmer za hranjenje zbirk in vpliv klimatskih razmer z 
možnostjo reševanja zbirk na prostem. Poljski kolegi imajo 
bogate izkušnje na področju varovanja dediščine na prostem 
ravno zaradi lege v prehodnem celinskem podnebju z močnim 
vplivom Atlantskega oceana, kar jih sili k iskanju inovativnih 
rešitev v teh »krutih« razmerah.

Sama sem predstavila svoje raziskovalno delo na področju 
zaščitnih lakov za štafelajno slikarstvo in njihovo uporabo v 
sodobni konservatorki stroki.

Poljske kolege sem doživela kot izredne gostitelje,  
živahne sogovornike v strokovnih polemikah ter odprte za 
medsebojno sodelovanje.

Slika 1 Čebelnjaki (foto: Simona Škorja)
Slika 2 Ogled Narodnega muzeja hrane in agrikulture v Szreniawi
(foto: Simona Škorja)
Slika 3 Prikaz kovaške obrti (foto: Simona Škorja)
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uporabe Aquazolov

• Martina Vuga, Narodna galerija

Aquazoli so kemijsko polimeri, linearni poliamidi poli 2-etil 
2-oksazolina različnih molekulskih mas. Odlikujejo jih neto-
ksičnost, biorazgradljivost, nevtralni karakter. Posebej privlačne 
lastnosti so visok lomni količnik (1,52), topnost v vodi in v vrsti 
topil široke polarnosti in kompatibilnost z drugimi polimeri.

Prof. Richard Wolbers je leta 1994 s testiranjem dokazal 
njihovo stabilnost na svetlobi ter ohranjanje nevtralnega pH-ja 
in topnosti. V restavratorstvu so uporabni kot lepila, veziva 
in utrjevalna sredstva barvnih plasti. Nove možnosti njihove 
uporabe se kažejo kot glavne sestavine vodotopnih površinskih 
premazov in retuširnih barv. V letu 2014 je proizvajalec barv 
Golden predstavil linijo vodotopnih retuširnih barv QoR®, ki 
so jih razvili v sodelovanju s prof. Wolbersom. 

V juniju 2014 je v Centru za konserviranje in restavriranje v 
Italiji potekalo dvodnevno izobraževanje o uporabi Aquazolov. 
Predsedoval mu je prof. Wolbers, ki je izpeljal tudi praktično 
delavnico. Študijski dan je bil namenjen pregledu uporabe 
in praktičnih izkušenj z materialom v Italiji v zadnjih letih. 

Na praktični delavnici smo ob proučevanju osnovnih la-
stnosti, zaradi katerih so Aquazoli tako vsestranski, spoznali 
edinstvene kemične in fizikalne lastnosti, ki širijo nabor njihove 
uporabe. Delavnica izdelave lastnih retuširnih barv in površin-
skih premazov z Aquazolnim vezivom nam je dala dragoceno 
praktično podporo pri učenju, kako najbolje uporabiti izdelek. 
S pripravo palete barv za retuširanje, ki jim s spreminjanjem 
sestave lahko spreminjamo in prilagajamo lastnosti, pa smo se 
udeleženci tudi opremili za preizkus uporabe v svojih ateljejih.

Slika 1 Center za konserviranje in restavriranje v kraju La 
Venaria Reale (foto: Martina Vuga) 
Slika 2 Prof. Wolbers na praktični delavnici (foto: Nina Dorič)
Slika 3 Priprava barve z Aquazolnim vezivom (foto: Nina Dorič)
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Osnove rezbarjenja za potrebe
konservatorjev-restavratorjev

• Aleš Vene, Posavski muzej Brežice 
Miladi Makuc Semion, ul aluo, 
Oddelek za restavratorstvo

Velik del slovenske kulturne dediščine je narejen iz lesa, še 
posebno izstopajo rezljani »zlati oltarji« in veliki baročni ol-
tarji 18. stoletja. Sorazmerno s tem se soočamo tudi s predmeti 
kulturne dediščine iz lesa, ki so potrebni restavriranja. Kon-
servator-restavrator mora dobro poznati materiale in tehnolo-
gijo izdelave obravnavanih predmetov, da se bo suvereno lotil 
konserviranja-restavriranja. S tem namenom so na Oddelku 
za restavratorstvo ul aluo že pred leti uvedli delavnice rez-
barjenja v les, ki ga v nadaljevanju nadgradijo s pozlato in 
polikromacijo. Izvaja jih akademski restavrator Aleš Vene 
v okviru predmeta Materiali in konservatorske tehnike ii v 
drugem letniku študija. Študenti se seznanijo s primeri lesene 
plastike in ornamentike in z zgodovinskim pregledom tovr-
stne svetovne dediščine ter izdelajo svoj ornament iz lipovine. 

Les je naravni material, ki nam omogoča, da ga z odre-
zovanjem preoblikujemo. Pravilna izbira drevesne vrste in 
uporaba primernega orodja sta osnova za varno delo in videz 
izdelka. Pri strojni obdelavi se za različne smeri odrezovanja 
uporabljajo različna rezilna orodja. Drugače je pri ročnem 
rezbarjenju. Tu se soočimo s teksturo lesa, ki jo je potrebno 
z dletom odrezovati v vseh smereh. Večinoma se upošteva 
pravilo, da se les odrezuje »za rastjo« in ne »proti rasti«.

Za varno delo je stalno treba imeti v mislih, da so dleta 
zelo ostra, zato jih držimo z obema rokama in med delom 
odlagamo na delovno mizo tako, da se rezila med seboj ne 
dotikajo. Okolje pa vzdržujemo urejeno in čisto. Kos lesa, v 
katerega rezbarimo, dobro pritrdimo z vijačenjem ali leplje-
njem na podlago. 

Vsaka udeleženka oz. udeleženec delavnice dobi model 
(mavčni odlitek izbranega ornamenta), ki je vodilo za izdelavo 
rezbarjenega izdelka. Izvedba se začne z obrisovanjem oblike 
in izžagovanjem na električni žagi za rezljanje. Pod vodstvom 
mentorja, ki postopoma obrazloži in pokaže delovne korake, 
se oblike postopoma vedno bolj definirajo, dokler ni potrebno 
le še zadnje brušenje.

Večina študentk in študentov se pri tem delu prvič sreča z 
dleti, žagami in lesom in začetna negotovost se hitro spremeni 
v navdušenje, pridobljeno znanje in veščine pa so temelj za 
razumevanje lastnosti in tehnoloških zakonitosti lesa in na-
daljnje delo na področju konserviranja in restavriranja lesene 
polikromirane plastike.

Slika 1 Predavanje in predstavitev rezbarjenja po korakih
(foto: Miladi Makuc Semion)
Slika 2 Praktično delo z rezbarskimi dleti
(foto: Miladi Makuc Semion)
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V Zavodu Trismegustus smo samostojno in zaradi izkazanega 
interesa posameznikov zasnovali projekt Zaščitimo predmete 
– ohranimo spomine, katerega namen je čim bolj neposredno 
predstaviti in pojasniti pomen in načine ohranjanja lastnih 
likovnih ali drugih predmetov. Kako jih hraniti in vzdrževati 
ter hkrati negovati avtentično zgodovino predmeta: njegovo 
zgodbo – spomine, ki jih prenaša iz roda v rod.

V ta namen smo v letu 2014 zasnovali cikel predavanj 
in delavnic, ki se je začela s teoretično-praktičnim sklopom 
Ohranimo les.

Ciljno občinstvo projekta je bila zainteresirana javnost 
v občini Krško. Za obdelavo smo izbrali predmet iz zasebne 
zbirke, in sicer mentrgo / metrgo / mevtrgo. To je lesen kmečki 
kos pohištva s konca 19. stoletja, ki se uporablja za mesenje in 
vzhajanje kruha.

Predmet, ki je lep čas samotno čakal, je bil obložen z raz-
ličnimi plastmi nečistoč (prahom, zasušeno moko, lepljivimi 
madeži). Tako je z videzom kazal svojo spoštljivo starost in 
pogostost uporabe. Hranjenje predmeta v vmesnem času ni 
bilo primerno, zato so hranljivo snov napadli različni lesni 
škodljivci (plesni, lesni črvi), ter na predmetu pustili svoje 
sledi (obarvanost, črvine).

Skupaj z udeleženci smo izvedli konservatorsko-restavra-
torsko obdelavo. Skozi prakso so spoznali metode odstranje-
vanja nečistoč ter čistilna in utrjevalna sredstva.

Projekt se bo nadaljeval spomladi 2015, ko bomo predmet 
premazali z zaščitnimi sredstvi in se podučili, kako preprečiti 
nadaljnje poškodbe in propadanje.

Sodelavka: Katja Puntar (lastnica predmeta)

Slika 1 Predmet pred posegom (foto: Maja Ivanišin)
Slika 2 Notranjost mentrge (foto: Maja Ivanišin)
Slika 3 Mehansko odstranjevanje površinskih nečistoč
(foto: Maja Ivanišin)

Zaščitimo predmete – ohranimo spomine 2014 
Ohranimo les!

• Maja Ivanišin, Zavod Trismegistus
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Delavnice izdelave fresk za otroke 

• Vid Klančar, Konservatorsko-restavratorski atelje Šentjošt

Med restavratorskim delom na stenskih poslikavah se večkrat 
srečujemo z otroki, ki radovedni opazujejo in sprašujejo. To 
nas je napeljalo, da smo pred nekaj leti izvedli delavnico iz-
delave freske za otroke. Ker smo bili nad rezultati pozitivno 
presenečeni, smo jo še nekajkrat ponovili in jo sedaj vključili 
v svojo ponudbo. Proces nastajanja freske je za otroke zelo 
zanimiv. Sami zamešajo malto, si pripravijo predloge, v svež 
omet vtisnejo konture, potem pa previdno nanašajo barve. 
Najprej ustvarjajo z materialom (malta, predloge), temu pa 
sledi slikanje, saj vsaka poteza ostane in je ni mogoče zbrisa-
ti. Otroke, ne glede na starost, delo pritegne, z zbranostjo in 
disciplino ni nikoli problema.

V večini primerov kopirajo detajle gotskih fresk ali baroč-
nih dekorativnih fasadnih poslikav. Freske so vedno zazna-
movane z omejitvami, ki jih prinaša freskantska tehnologija. 
Freskanti so se tako morali prilagoditi omejenemu številu 
pigmentov v srednjem veku, nezmožnosti brisanja naslikanega 
in času za poslikavo posameznega polja, ki je zaradi sušenja 
ometa omejen (t. i. dnevnice). Slikarski izraz je zato preprost in 
pogosto prepleten s šabloniranimi vzorci in ponavljajočimi se 
preprostimi elementi. Freska tako nudi možnost poustvarjanja 
za vse ravni zahtevnosti, od kopiranja preprostih vzorcev za 
mlajše otroke do zahtevnejših figuralnih motivov za starejše 
in likovno bolj nadarjene. 

Na delavnicah otrokom na način, ki je primeren njihovi 
starosti, predvsem z veliko slikovnega gradiva, predstavimo 
tehnologijo freske in lokalne primere stenskih poslikav. Med 
predloge, po katerih slikajo, vedno vključimo tudi primere iz 
njihove bližnje okolice (npr. detajl freske iz bližnje cerkve ali 
poslikane fasade). 

Z ozaveščanjem otrok in mladine ter njihovim konkretnim 
delom s klasičnimi slikarskimi tehnikami želimo prispevati k 
razumevanju naše in svetovne kulturne dediščine. 

Slika 1 Izrisovanje kontur po predlogi (foto: Vid Klančar)
Slika 2 Poslikava freske (foto: Vid Klančar)
Slika 3 Skupina otrok na delavnici (foto: Vid Klančar)
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Razstava Trubarjeve Cerkovne ordninge v Narodni 
in univerzitetni knjižnici

• Jasna Malešič, Andrej Štolfa, 
Narodna in univerzitetna knjižnica

V Narodni in univerzitetni knjižnici je bila med 4. septembrom 
in 4. oktobrom 2014 na ogled pomembna razstava z naslo-
vom Cerkev slovenskega jezika. Pripravili smo jo v počastitev 
450. obletnice izida Cerkovne ordninge. Na razstavi je bil na 
ogled tudi originalni izvod tega dela, ki je bil oktobra 2013 
nepričakovano odkrit v Mestnem arhivu v Memmingenu v 
Nemčiji. Izvod dela je še posebej dragocen, saj v nasprotju z 
doslej edinim znanim izvodom, ki ga hranijo v Vatikanski 
knjižnici, vsebuje celotno besedilo. 

Cerkovna ordninga sodi med najpomembnejša Trubarjeva 
dela. V protestantskm gibanju velja za prvi cerkveni red pro-
testantov v avstrijskih deželah. Njen glavni cilj je bil urediti 
in utrditi slovensko evangeličansko cerkev, zato je označena 
tudi kot prvo slovensko pravno besedilo.

Ker je šlo za izjemen dogodek in za slovenski jezik nepre-
cenljivo dragocenost, smo v Narodni in univerzitetni knjižnici 
poskrbeli za posebej stroge razstavne razmere in varovanje. 

Za potrebe razstave smo izdelali načrt zatesnjene vitri-
ne iz nerjavečega jekla in stekla in izdelavo naročili podjetju 
Roman d.o.o. Stekleni pokrov smo opremili z uv folijo, ki je 
preprečevala osvetlitev eksponata z uv žarki. Vitrina je bila 
opremljena z led sijalkami s toplo belo svetlobo (3000 K). Ves 
čas trajanja razstave je bila osvetljenost eksponata omejena na 
50 luksov. Temperaturov vitrini, ki je morala biti med 18 in 20º 
C, ter 50 % ( ±5 %) relativno vlažnost smo regulirali s klimatsko 
napravo v razstavni dvorani, dodatno so za primerno vlažnost 
skrbele še kasete PROSorb, namenjene stabilizaciji relativne 
vlage v muzejskih vitrinah. V notranjosti vitrine smo namreč 
načrtovali prostor, kamor smo skrili alarmno napravo in ka-
sete s silika-gelom. Vrednosti relativne vlage, temperature in 
osvetljenosti v vitrini smo nadzorovali s senzorjem Telehum. 

Knjiga je varno počivala na podstavku iz pleksi stekla, ki 
smo ga načrtovali tako, da je bila knjiga odprta le do kota 90°. 
Na željo avtorja razstave (dr. Kozma Ahačič, sazu) je bilo dno 
vitrine izdelano iz ogledala, da bi si bilo mogoče poleg naslovne 
strani (kjer je bila knjiga odprta) ogledati tudi platnice knjige, 
ki je vezana v potiskan pergament. 

Pogodba med nuk in Arhivom v Memmingenu je vse-
bovala tudi strogo določilo, da smemo s knjigo rokovati le 
konservatorji-restavratorji iz nuk-a. Tako smo poskrbeli za 
prevzem od podjetja, ki je knjigo dostavilo v nuk, za doku-
mentacijo o stanju knjige ob prevzemu in oddaji, za postavitev 
v času razstave ter za pakiranje za varno pot nazaj v Nemčijo.  

Slika 1 Odprtje razstave Cerkovne ordninge v nuk-u
(foto: Milan Štupar)
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Priprava arhivskega gradiva za razstavo Arhivi 
– zakladnice spomina, v Narodnem muzeju 
Slovenije, 5. marec–10. maj 2015

• Lucija Planinc, Arhiv Republike Slovenije

Razstava z naslovom Arhivi – zakladnice spomina, ki jo je v 
Narodnem muzeju Slovenije na Metelkovi pripravilo deset 
slovenskih državnih in cerkvenih arhivov, je bila najobse-
žnejša razstava, kar so jih doslej pripravili slovenski arhivi. 
Glavni namen te razstave je bila predstavitev najdragocenej-
šega, vsebinsko pomembnega in hkrati vizualno privlačnega 
arhivskega gradiva. Arhivi skupno hranijo približno 75 tekočih 
kilometrov gradiva, od tega so arhivisti za razstavo izbrali 170 
kosov. Zaradi raznolikosti in številčnosti gradiva (pergamentne 
listine, likovna dela, grafični listi, načrti, karte, fotografije, 
zemljevidi, knjige, digitalne reprodukcije in drugi različni 
predmeti) smo bili v Centru za konserviranje in restavriranje 
Arhiva Republike Slovenije pred velikim izzivom. 

Gradivo, ki je bilo izbrano za razstavo, smo konservator-
ke-restavratorke skupaj z arhivisti skoraj dve leti pred posta-
vitvijo razstave pregledali in izbrali 59 arhivalij, ki jih je bilo 
treba konservirati in restavrirati predvsem zaradi mehanskih 
poškodb. Na izbranem gradivu smo izvedle vse potrebne kon-
servatorske in restavratorske posege. 

Uokvirjene načrte, karte, zemljevide, risbe, letake in plaka-
te smo na zgornjih robovih opremili z naramnicami iz japon-
skega papirja in jih nalepili na podlago iz muzejske lepenke. 

Arhivalije izrednih formatov smo obesili na vrvice iz ume-
tne snovi in jih zavarovali s premičnimi steklenimi pregradami.

Za večino knjig smo izbrali podstavke iz pleksi stekla. 
Za nekatere pa smo izdelali opore iz penastih plošč ali trajno 
obstojne lepenke in jih prevlekli z bombažno tkanino. 

Želeni cilj, ki je bil optimalno zadostiti standardom za raz-
stavljanje tovrstnega gradiva, smo konservatorke-restavratorke 
lahko dosegle le z dobrim sodelovanjem med nami, avtorji raz-
stave, oblikovalsko skupino in drugimi strokovnimi sodelavci.

Sodelavci: Blanka Avguštin Florjanovič, Marjana Cjuha, Stanka 
Grkman, Darja Harauer, Mateja Kotar, Nataša Petelin, Tatjana 
Rahovsky Šuligoj, Jedert Vodopivec Tomažič, Sandi Blaznik, 
Bojan Jeglič, David Knez, Andrej Nared, Brane Radulovič in 
Jure Volčjak – vsi iz Arhiva Republike Slovenije

Slika 1 Izdelava opor za knjige (foto: Lucija Planinc)
Slika 2 Čiščenje površine zemljevida (foto: Mateja Kotar)
Slika 3 Obešanje uokvirjenih arhivalij (foto: Lucija Planinc)
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Razstava Skriti zakladi iz Doma Jevrema Grujića – 
konserviranje in restavriranje predmetov

• Nataša Krstić, Centralni institut za konzervaciju 
v Beogradu

Dom Jevrema Grujića (djg) in umetniška zbirka, ki se hrani v 
njem, sta zaščitena kot kulturni spomenik državnega pomena 
za Republiko Srbijo. Kot član Združenja evropskih zgodovin-
skih stavb djg predstavlja kulturno dediščino Srbije v svetu. 
V njem hranijo obsežno zbirko predmetov, ki so različni po 
izvoru, času nastanka, stilski podobi in kakovosti. V zapuščini 
so tako dela likovne in uporabne umetnosti, historično orožje 
in oprema kot tudi arhivsko in bibliotečno gradivo. 

V stavbi so skoraj tri stoletja prebivale pomembne osebno-
sti iz zgodovine srbske države in diplomacije. Šest generacij je 
zbralo prek 500 umetniških del iz različnih obdobij, ki danes 
predstavljajo jedro zbirke. Skoraj neverjetno je, da so se dela v 
preteklosti ohranila, saj so bila nekatera med 2. svetovno vojno 
zakopana v kletnih prostorih, da jih ne bi zaplenili Nemci. 
Čeprav so predmeti iz Doma Jevrema Grujića pomembni za 
srbsko kulturno dediščino, pa niso hranjeni in predstavljeni 
na ustrezen način.

Centralni inštitut za konserviranje (cik) je leta 2011 začel 
izvajati projekt celostne zaščite zgradbe in zbirke v djg. Do 
danes so bili sprejeti pomembni ukrepi za revitalizacijo in 
konserviranje te zapuščine. Rezultate dosedanjih aktivno-
sti smo predstavili na zelo uspešni razstavi Skriti zakladi iz 
Doma Jevrema Grujića, ki je bila postavljena med februarjem 
in marcem 2014 v Domu vojske Srbije v Beogradu. Razstavo 
je organiziral djg v sodelovanju s cik-om, Zavodom za zašči-
to spomenikov mesta Beograd in Medija centrom Odbrana 
Dom vojske Srbije. Ob prikazu zgodovine družine Jevrema 
Grujića in njegovih naslednikov, njihove vloge v diplomaciji 
18. in 19. stoletja ter pregledu razmer v Srbiji in Evropi od 18. 
stoletja do danes je bil na razstavi velik poudarek namenjen 
tudi konserviranju predmetov iz zbirke ter ohranjanju kulturne 
dediščine nasploh.

Na več kot petdesetih predmetih (slikah, okvirjih, orožju, tek-
stilnih predmetih, predmetih umetniške in uporabne vrednosti), 
ki so bili prikazani na razstavi, so bili opravljeni konservatorski 
posegi v ateljejih cik-a. Pri konservatorsko-restavratorskih posegih 
je sodelovalo več kot 20 zaposlenih in zunanjih sodelavcev cik-a.

Slika 1 Set za liker – poročno darilo kralja Milana hčeri Jevrema 
Grujića (foto: Nataša Krstić)



107

 



108

 



109

predavanje - preventivno konserviranje

Zmanjševanje tveganj za dediščino – projekt 
preventivne konservacije v slovenskih muzejih

• Jana Šubic Prislan, Goriški muzej

Uporaba izraza preventivna konservacija sega v osemdeseta 
leta preteklega stoletja. Povezana je z razmišljanjem številnih 
avtorjev1, saj je okoljska problematika postajala vse bolj ne-
predvidljiva in agresivna do kulturne dediščine. Kot ena izmed 
pomembnih aktivnosti v procesu konserviranja-restavriranja 
kulturne dediščine je bila preventivna konservacija definirana 
leta 2008 v resoluciji icom cc Terminologija na področju kon-
serviranja materialne kulturne dediščine2. V definiciji termina3 
je zapisano, da ta aktivnost ni le domena konservatorjev-re-
stavratorjev, pač pa je to naloga vseh, ki jim je bila dediščina 
zaupana v hrambo. Z neustreznim hranjenjem se dediščina 
lahko poškoduje in izgubi svojo izpovednost in vrednost, zato 
je pomembno, da so vsi zadolženi zanjo za to primerno usposo-
bljeni. Iz iste definicije tudi izhaja, da je naloga konservatorjev
-restavratorjev, da tisti del svojih znanj, ki se tičejo preventivne 
konservacije, posredujejo ostalim udeležencem pri omenjenih 
aktivnostih. Osnovno vedenje, kako bomo tisto, kar je bilo 
včeraj predmet vsakdanje uporabe, danes pa je pomemben 
sestavni del muzejske zbirke, zaščitili pred dejavniki propada, 
strokovni delavci pridobimo že med pripravo na strokovni 
izpit, v temelju pa bi morali na tem principu delovati muzeji 
kot celota. Za prepoznavanje in nadzor dejavnikov propada 
je namreč potreben sistematičen in celovit pristop, kakršnega 
omogoča metodologija, ki jo bom predstavila.

preventivno konserviranje

1  Harold J. Plenderleith, Alfred E. A. Werner, 
The Conservation of Antiquities and Works of 
Art: Treatment, Repair and Restoration, Oxford 
1971; Garry Thomson, The Museum Environment, 
Oxford 1978 (več ponatisov); Gaël de Guichen, A 
Challenge to the Profession, Museum, xxxiv/1, 
unesco 1982; Stefan Michalski, An overall fra-
mework for preventive conservation and remedial 
conservation, Preprints of the International Coun-
cil of Museums, Committee for Conservation, 9th 
Triennial Meeting, Dresden 1990; Robert R. Wal-
ler, Conservation risk assessment: A strategy for 
managing resources for preventive conservation, 
International Institute for Conservation, Preprints 
of the Ottawa Congress, London 1994; in drugi.

2 Za prevod terminologije glej Jana Šubic Prislan: 
15. trienalna konferenca icom cc v New Delhiju 
22.–26. 9. 2008, Nova resolucija o terminologiji 
na področju konserviranja materialne kulturne 
dediščine, Argo, 53/1, 2010, str. 142–147.

Slika 1 Udeleženci med predavanjem 
(foto: Estera Cerar)
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e Prvi izobraževalni projekt na področju preventivne kon-
servacije je v Sloveniji potekal v letih 2013 in 2014 v organizaciji 
Skupnosti muzejev Slovenije in Društva icom Mednarodni 
muzejski svet – Slovenski odbor ob podpori Ministrstva za 
kulturo. V sklopu široko zasnovanega izobraževalnega projekta 
Zmanjševanje tveganj za dediščino je bila najprej organizirana 
Ocena tveganj za muzejske depoje, načrtovani pa sta še Izo-
braževanje za urejanje depojev re-org ter Izobraževanje za 
izdelavo ocene tveganj in ukrepanj v muzejih za upravljanje v 
nujnih primerih (naravne in druge nesreče). 

Izobraževanje je potekalo v prostorih Narodnega muzeja 
Slovenije na Metelkovi. Projekt sta pripravili mag. Jana Šu-
bic Prislan (konservatorska-restavratorska svetnica, Goriški 
muzej) in mag. Estera Cerar (muzejska svetovalka, Tehniški 
muzej Slovenije), ves čas sta sodelovali Irena Porekar Kacafura 
(konservatorska-restavratorska svetovalka, Pokrajinski muzej 
Maribor) in Vesna Živković (višja kustodinja, vodja Centra za 
preventivno konservacijo Beograd). S področja ohranjanja 
arhivske dediščine je pri projektu sodelovala tudi dr. Jedert 
Vodopivec Tomažič (konservatorska-restavratorska svetnica, 
vodja Centra za konserviranje in restavriranje Arhiva Repu-
blike Slovenije) in mag. Darko Knez (muzejski svetovalec, 
vodja oddelka za zgodovino in uporabno umetnost, Narodni 
muzej Slovenije).

V Sloveniji dediščino poleg Zakona o varstvu kulturne 
dediščine ščiti tudi Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. Ta zakona določata osnovni okvir za preprečevanje 
in odpravljanje nevarnosti za kulturno dediščino in vzposta-
vljata načela v drugih obstoječih podaktih na tem področju. 
Pooblaščeni muzeji morajo izpolnjevati vsaj minimalne zah-
teve, določene z določbami Uredbe o strokovnih, prostorskih in 
tehničnih pogojih za izvajanje javne službe na področju varstva 
kulturne dediščine. Prav tako je v Sloveniji v veljavi obvezujo-
ča zakonodaja v zvezi s pripravljenostjo na izjemne situacije, 
vključno s predpisi o uporabi aparatov za gašenje in njihovem 
nadzoru, o izobraževanju zaposlenih iz varstva pred požarom, 
usposabljanju za prvo pomoč, evakuacijo ipd. Vendar pa ti 
predpisi ne veljajo specifično za muzejske zbirke ali kulturno 
dediščino na splošno.

Različne naravne nesreče (poplave, potresi, zemeljski pla-
zovi) so v zadnjih letih povzročile veliko škodo tudi na naši 
kulturni dediščini. Poleg tega je analiza stanja v slovenskih 
muzejih, ki jo je med letoma 2006 in 2008 izvedla Službe za 
premično dediščino, pokazala, da je v slovenskih muzejih 
velik problem pomanjkanje ustreznih razmer hranjenja, tako 
kar se tiče pakiranja in shranjevanja kot prostorov in stavb. 
Depoji so premajhni ali klimatsko neprimerni oz. ne ustrezajo 
varnostnim standardom. Poleg tega se muzeji soočajo tudi s 
pomanjkanjem ustrezno usposobljenega osebja. Po mnenju 
večine direktorjev sta posodobitev in obnova obstoječih de-
pojev njihova glavna prioriteta.4 Od te analize se je, upam, že 
kaj spremenilo na bolje, dejstvo pa je, da ponovna podrobnejša 
analiza razmer v vseh muzejih in galerijah ni bila opravljena, 
tako da resnosti položaja ni mogoče opredeliti, meriti ali pri-
merjati, zaradi česar je težko v celoti oceniti vse vidike tega 
problema. Večina muzejev nima opravljene ocene tveganj za 
zbirke niti nima določenih prednostnih ukrepov. To pa je danes 
pomembno, saj so sredstva omejena, zato jih moramo vložiti v 

3 Preventivna konservacija – vsi ukrepi in aktiv-
nosti, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju 
propadanja in izgube na najmanjšo možno mero. 
Izvajajo se v okolju, kjer se predmet, ali pogosteje 
skupina predmetov, nahaja, ne glede na starost 
in stanje predmetov. Ti ukrepi in aktivnosti so 
posredni – ne posegajo v snov in strukturo pred-
metov in ne spreminjajo njihovega izgleda. »Pri-
meri preventivne konservacije so ustrezni ukrepi 
in aktivnosti pri inventarizaciji, hranjenju, delu s 
predmeti, pakiranju in transportu, zagotavljanju 
varnosti, skrbi za okolje (svetloba, vlaga, onesnaže-
nje in nadzor škodljivcev), načrtovanju reševalnih 
ukrepov, izobraževanju osebja, osveščanju javnosti, 
pravnih predpisih ...«

4 Evalvacija slovenskih muzejev 2006–2008, Za-
ključno poročilo, Služba za premično dediščino 
v muzejih, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana 
2010, str. 50–53. Dostopno na http://www.nms.
si/spdm/evalvacija_slovenskih_muzejev_2006-
-2008_1del.pdf
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tiste projekte, ki so dobro utemeljeni in argumentirani. Meto-
dologija ocene tveganj, ki jo predstavljam, pomaga obvladovati 
tveganja za zbirke in sprejemati odločitve o tem, kam investirati 
in koliko. Omogoča namreč celovito prepoznavanje in analizo 
vseh predvidljivih tveganj za določeno zbirko z vidika verje-
tnosti in predvideva morebitne izgube na predmetih kulturne 
dediščine, izražene v številkah. Ponuja tudi orodja za razvoj 
dolgoročne strategije za zmanjšanje tveganj.

Projekt za obvladovanje tveganj za muzejske zbirke v de-
pojih se je razvijal postopoma pod okriljem omenjenih dveh 
muzejskih organizacij, začenši v letih 2007–2008. Od tedaj 
dalje je potekalo sodelovanje pri izobraževalnih projektih v 
okviru skupnih projektov z icom, iccrom, Getty Conserva-
tion Institute, Unescom, regionalnim zavezništvom icom za 
jugovzhodno Evropo – icom see in Centralnim institutom za 
konservacijo iz Beograda. Najprej smo se ukvarjali s celostnim 
obvladovanjem izrednih razmer v jugovzhodni Evropi in ta 
znanja so bila deloma prenesena na slovenske muzeje, ki hra-
nijo tehnično dediščino, v pripravi pa je vzpostavitev nacio-
nalne mreže, ki bo omogočala izvajanje strategije za skupno 
obvladovanje tveganj v izrednih razmerah. Naslednji projekt 
v letih 2009 in 2010 je bil namenjen uporabi ocene tveganj v 
jugovzhodni Evropi, zasnovan kot izobraževalni program 
preventivne konservacije in ocene tveganj za muzejske zbir-
ke v okviru dolgoročnega projekta Revitalizacija kulturne in 
naravne dediščine v jugovzhodni Evropi (začetek v letu 2006). 
Zaključil se je v letu 2011 s spletnim izobraževanjem Zmanj-
ševanje tveganj za kulturno dediščino. Ta projekt je še dodatno 
prispeval k odločitvi za prenos metodologije v slovensko okolje.

Metodologijo ocene tveganj za kulturno dediščino in didak-
tični pristop so v zadnjih desetih letih v partnerstvu razvijali in 
izpopolnjevali iccrom, Kanadski inštitut za konservacijo (cci) 
in nizozemska Agencija za kulturno dediščino (rce), zato jo 
imenujemo cci-iccrom-rce Metoda za obvladovanje tveganj za 
kulturno dediščino. Korak za korakom sledi procesu upravljanja 
s tveganji, kot je opredeljeno v avstralskem / novozelandskem 
standardu za upravljanje s tveganji (standard iso 31000). Usmerja 
nas, kako vzpostaviti kontekst, kako prepoznati, analizirati, 
vrednotiti in preprečevati tveganja. Ker so rezultati izraženi v 
številkah, metoda lajša komunikacijo in periodično spremljanje 
stanja (primerjava). 

Prvi korak, vzpostavitev konteksta, vključuje opredelitev 
obsega ocenjevanja in cilje za organizacijo ter pridobivanje 
podatkov in obstoječih dokumentov, ki so potrebni za nadaljnje 
korake v procesu, vključno z informacijo o pomembnosti dela 
dediščine v obravnavi (vrednotenje predmetov dediščine). 
Naslednji trije koraki – prepoznavanje tveganj, analiza tveganj 
in vrednotenje tveganj – skupaj predstavljajo jedro procesa 
upravljanja s tveganji – oceno tveganj. Predpogoj za uspešno 
oceno tveganj je celovito ugotavljanje tveganj, ki jih uvrščamo 
med deset dejavnikov propada (fizična sila, kriminalna deja-
nja, ogenj, voda, škodljivci, onesnaženo okolje, svetloba / uv 
sevanje, neustrezna temperatura, neustrezna relativna vlaga, 
izguba / založitev). Določiti moramo pojavnost posameznega 
tveganja (redki dogodki, pogosti dogodki, procesi) in izražena 
morajo biti jasno, z navedbo vzroka za nastanek tveganja in 
možnimi posledicami za specifičen predmet. Naslednji korak 
je analiza tveganja, kjer se zbrani podatki obdelujejo, da lahko 

Slika 2 Logotip projekta
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Slika 3 Strani s spletne  
aplikacije chrm, vrednostni količnik 
za posamezna področja

Slika 4 Aplikacija chrm  
z grafom tveganja

Slika 5 Aplikacija chrm  
s predlogi za zmanjševanje tveganj
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argumentirano določimo velikost treh parametrov tveganja: 
pogostost ali hitrost procesa, bodočo izgubo za vsak prizadeti 
predmet in sedanjo vrednost vseh prizadetih predmetov glede 
na celoto. Seštevek daje velikost tveganja. Medsebojna primerja-
va velikosti tveganja nam lajša odločitev za prioritetne zaščitne 
ukrepe, za katere lahko pripravimo tudi variante zmanjševanja 
tveganj ob upoštevanju njihove stroškovne učinkovitosti.

Projekt je bil spodbuda za razvoj spletne aplikacije, ki 
lajša ocenjevanje tveganja, izmenjavo informacij in izdelavo 
zaključnega poročila. Zasnovana je kot preprosto dostopno in 
uporabniku prijazno orodje za hranjenje in obdelavo podat-
kov, zbranih v postopku. Prva različica spletne baze podatkov 
je bila narejena leta 2010 za omenjene prejšnje projekte in je 
razvita v skladu z metodo iccrom-icn-cci. Preoblikovana 
in dopolnjena v spletno aplikacijo chrm5 (Cultural Heritage 
Risk Management) je dostopna registriranim uporabnikom v 
angleškem, srbskem, slovenskem in kitajskem jeziku. Tako se 
bo sčasoma ustvarila skupna zbirka podatkov o upravljanju s 
tveganji, ki bo omogočala tudi obdelavo podatkov. Med pri-
pravami na projekt je bil tako največji poudarek na prevodu 
metodologije in terminologije v slovenski jezik. Prevesti je bilo 
treba tudi številna učna gradiva in jih prilagoditi potrebam 
projekta, bolj specializirane informacije pa so bile dostopne 
v angleškem jeziku.

Ocena tveganja je bila opravljena v 20 muzejih in galeri-
jah – nacionalnih, regionalnih in posebnih. Tveganja so bila 
obravnavana v 23 depojih (nekaterih splošnih, drugih s special-
nimi zbirkami), vsi pa so bili izbrani zaradi zaznanih tveganj. 
Sodelovalo je 36 udeležencev, med katerimi so bili kustosi in 
konservatorji-restavratorji; v nekaterih primerih je več ude-
ležencev delalo na istem depoju. Delo je bilo nepričakovano 
zahtevno, kar dokazuje tudi dejstvo, da je bilo prijavljenih še 
več udeležencev, a so se kasneje umaknili. Delo z udeleženci 
se je začelo konec septembra 2013 in je trajalo štiri intenzivne 
mesece. Vključena so bila tri celodnevna srečanja s predavanji, 
predstavitvami in delavnicami, v katerih so bili udeleženci sez-
nanjeni s posameznimi koraki ocenjevanja. Seznanjeni so bili 
tudi s primeri dobre prakse v Arhivu Republike Slovenije in Na-
rodnem muzeju Slovenije ter z dodatnimi vsebinami s področja 
nege muzejskih predmetov. Vsakemu srečanju je sledil več kot 
mesec dni dela v domačem okolju s pomočjo učnega gradiva, 
ki je bilo poslano po elektronski pošti, na voljo pa je bila tudi 
podpora mentorjev. Posebno dragocena je bila spletna aplikacija 
chrm, v kateri so bili projekti na vpogled dostopni vsem ude-
ležencem in mentorjem. Pri delu v muzeju pa so udeležencem 
morali pomagati tudi sodelavci, bodisi kot soavtorji bodisi kot 
informatorji. Sodelovali so konservatorji-restavratorji, kustosi, 
direktorji, tehnično in čistilno osebje. Ob predpostavki, da ni 
vsakemu znana vrednost predmetov v zbirkah in/ali njihova 
specifična občutljivost za posamezne dejavnike propada, ter 
da marsikatera informacija ni zapisana na papirju, pač pa v 
spominu, je treba k delu pristopiti timsko, kar v preventivni 
konservaciji na splošno velja za dobro prakso. Projekti so bili 
zaključeni (a vsi ne dokončani) februarja 2014.

Čeprav nekateri projekti iz različnih vzrokov niso dokon-
čani, lahko povzamemo, da je ocena pokazala, da je v depo-
jih prisotnih vseh deset dejavnikov propada. Najpogosteje so 
tveganja povezana s fizično silo (prenatrpanost, neustrezno 

5 Vesna Živković je ena izmed avtoric spletne 
aplikacije, slovenski prevod je uredila Jana Šubic 
Prislan.
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strezno relativno vlažnostjo, škodljivci in vodo, najmanj pa z 
onesnaženjem. Rezultati niso nepričakovani, pač pa le potrjujejo 
ugotovitve omenjene analize, a le za obdelane zbirke. Razve-
seljivo pa je dejstvo, da so v številnih primerih probleme že 
deloma ali v celoti odpravili, saj jim je metodologija ponudila 
primerno rešitev.
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KONTAKTI

Marko Aleksić Centralni institut za konzervaciju
u Beogradu (cik)
Terazije 26, 11000 Beograd (rs)

tel.: +381 64 8389 903
marko.aleksic@cik.org.rs

Blanka Avguštin
Florjanovič

Arhiv Republike Slovenije
Zvezdarska 1, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)1 2414 258
Blanka.Avgustin@gov.si

Martina Bagatin Hrvatski Državni Arhiv
Marulićev trg 21, 10000 Zagreb (hr)

tel.: +385 (0)1 4801 938
mbagatin@arhiv.hr

Petra Benedik zvkds Restavratorski center
Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)1 2343 126
petra.benedik@gmail.com

Petra Bešlagić zvkds Restavratorski center
Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)1 2343 114
petra.beslagic@rescen.si

Katarina Blaži samostojna kulturna delavka
Kranjska c. 9, 4290 Tržič

tel.: +386 (0)41 269 229
katarinablazi@gmail.com

Venija Bobnjarić-Vučković Hrvatski restauratorski zavod
Restauratorski centar Ludbreg
Trg Sv. Trojstva 15, 42230 Ludbreg (hr)

tel.: +385 (0)42 811 466
vvuckovic@h-r-z.hr

Violeta Bokan-Bosiljkov ul, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Jamova 2, 1000 Ljubljana

Violeta.Bokan-Bosiljkov@fgg.uni-lj.si

Igor Brozovič zvkds Restavratorski center
Poljanska 40, 1000 Ljubljana

igor.brozovič@rescen.si

Tina Buh Narodna galerija
Puharjeva 9, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)1 2415 431
tina_buh@ng-slo.si

Matjaž Černila Prirodoslovni Muzej Slovenije
Prešernova 20, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)1 2410 963
mcernila@pms-lj.si

Marina Čurin Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož
Muzejski trg 1, 2250 Ptuj

tel: +386 (0)2 7879 243
marina.curin@pmpo.si

Sandra Dimitrijević Gorenjski muzej
Tomšičeva 42, 4000 Kranj

tel: +386 (0)4 2013 981
sandra.dimi@gmail.com

Anamarija Dimovska Srakovlje 24, 4000 Kranj tel.: +386 (0)40 435 105
anamarija.dim@gmail.com

Jože Drešar gnom d.o.o.
Litijska c. 67, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)41 684 828
joze.dresar@gnom.si

Andrej Ferletic Goriški muzej
Pod vinogradi 2, 5250 Solkan

tel.: +386 (0)5 3359 801, 031 298 945
andrej.ferletic@goriskimuzej.si

Sonja Fister ZVKDS Restavratorski center 
Poljanska 40, 1000 Ljubljana

sonja.fister@rescen.si

Lidija Gardina Pokrajinski muzej Koper
Kidričeva 19, 6000 Koper

tel.: +386 (0)41 300 484
lidija.gardina@pokrajinskimuzejkoper.si

Edvilijo Gardina Pokrajinski muzej Koper
Kidričeva 19, 6000 Koper

edvilijo.gardina@pokrajinskimuzejkoper.si

Goslarski atelje
Daniel Musek

Mestni trg 19
4220 Škofja Loka



118

ko
nt

ak
ti Špela Govže zvkds Restavratorski center

Poljanska 40, 1000 Ljubljana
tel.: +386 (0)31 860 457
spela.govze@rescen.si

Maja Gutman zvkds Restavratorski center 
Poljanska 40, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)31 509 729 
maja.gutman@rescen.si

Rok Hafner gnom d.o.o.
Litijska c. 67, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)41 592 122
rok.hafner@gnom.si

Darja Harauer Arhiv Republike Slovenije
Zvezdarska 1, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)1 2414 258

Bogdan Horvat Prirodoslovni Muzej Slovenije
Prešernova 20, 1000 Ljubljana

bhorvat@pms-lj.si

Sanela Huzjak Hrvatski Državni Arhiv
Marulićev trg 21, 10000 Zagreb (hr)

tel.: +385 (0)1 4801 938 
shuzjak@arhiv.hr

Maja Ivanišin Zavod Trismegistus
Sotelsko 19, 8270 Krško

tel.: +386 (0)40 517 481
info@trismegistus.si

Andreja Jamšek Samozaposlena v kulturi tel.: +386 (0)51 248 524
andreja.jamsek84@gmail.com

Andrej Jazbec zvkds Restavratorski center
Delpinova 16, 5000 Nova Gorica

tel.: +386 (0)51 617 210
andrej.jazbec@zvkds.si

Jernej Jerman zvkds Restavratorski center
Poljanska 40, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)40 521 203
Jernej_jerman@t-2.net

Irena Jeras Dimovska Gorenjski muzej
Tomšičeva 42, 4000 Kranj

tel.: +386 (0)4 2013 982
irena.j-dimovska@guest.arnes.si

Vanja Jovanović Centralni institut za konzervaciju  
u Beogradu (cik)
Terazije 26, 11000 Beograd (rs)

vanja.jovanovic@cik.org.rs

Petra Juvan Študentka ul aluo,  
Oddelek za restavratorstvo

petra.juvan@hotmail.com

Franci Kavčič Podobarstvo Kavčič, d.o.o.
Šentjošt nad Horjulom 13A, 1354 Horjul

tel.: +386 (0)41 341 819
podobarstvo.kavcic@restavratorstvo-
-sentjost.si

Anita Kavčič Klančar zvkds Restavratorski center
poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)51 315 304
anita.kavcic@rescen.si

Katja Kavkler zvkds Restavratorski center
Poljanska 40, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)31 687 224
katja.kavkler@rescen.si

Sabina Kramar Zavod za gradbeništvo Slovenije
Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)40 693 125
sabina.kramar@zag.si

Martina Lesar Kikelj zvkds Restavratorski center 
Poljanska 40, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)41 959 039
martina.kikelj@rescen.si

Vid Klančar Konservatorsko restavratorski atelje Šentjošt
Šentjošt 75, 1354 Horjul

tel.: +386 (0)41 338 927 
vid@stjost.si

Martin Klinc Spuhlja 67, 2250 Ptuj tel.: +386 (0)31 774 476
klinc.martin@gmail.com

Meta Kojc Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)1 5861 365
meta.kojc@nuk.uni-lj.si
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Ognjen Kovačević Centralni institut za konzervaciju  
u Beogradu (cik)
Terazije 26, 11000 Beograd (rs)

tel.: +381 648 389 902
ogisius@yahoo.com 

Andreja Kozjek Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)1 5861 365
andreja.kozjek@nul.uni-lj.si

Nataša Krstić Centralni institut za konzervciju  
u Beogradu (cik)
Terazije 26, 11000 Beograd (rs)

tel./fax: +381 11 26 81 285
natasa.krstic@cik.org.rs

Jelka Kuret zvkds Restavratorski center
Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)1 2343 126
jelka.kuret@rescen.si

Gorazd Lemajič Narodni muzej Slovenije
Prešernova 20, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)1 2414 453
gorazd.lemajic@nms.si

Maruša Ličen Diplomantka ul aluo,  
Oddelek za restavratorstvo 

marusa.licen@gmail.com

Jože Lorber Posavski muzej Brežice
Cesta prvih borcev 1, 8250 Brežice

krdelavnica@pmb.si

Miladi Makuc Semion ul aluo, Oddelek za restavratorstvo 
Erjavčeva cesta 23, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)41 478 420
miladi.makuc.semion@gmail.com

Jasna Malešič Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška ulica 1, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)1 5861 362
jasna.malesic@nuk.uni-lj.si

Dorijana Malinarić-Macan Državni arhiv u Rijeci
Park Nikole Hosta 2, 51000 Rijeka (hr)

tel.: +385 (0)51 375 045
restauracija@riarhiv.hr

Svetlana  
Mamucevska-Miljkovic

Nacionalen konzervatorski centar Skopje
Josif Mihajlovic 7, 1000 Skopje (mk)

tel.: +389 75 299 744
svetlanankc@yahoo.com

Marija Marolt Restavratorski atelje Mincina Popravljalnica 
Marija Marolt s.p.
Tomšičeva 26, 4000 Kranj

tel.: +386 (0)31 611 210
minca.marolt@gmail.com

Eszter Mátyás Magyar Nemzeti Múzeum
Múzeum körút 14–16., 1088 Budapest (hu)

tel.: +361 338 2122 338
matyase@hnm.hu

Tanja Mesojedec zvkds oe Novo mesto
Skalickega 1, 8000 Novo mesto

tel.: +386 (0)51 380 372
tanja.mesojedec@zvkds.si

Ajda Mladenovič zvkds Restavratorski center
Poljanska 40, 1000 Ljubljana

Ajda.Mladenovic@rescen.si 

Lucija Močnik Ramovš ul aluo, Oddelek za restavratorstvo 
Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)1 4212 500
Lucija.MocnikRamovs@aluo.uni-lj.si

Tonka Mohar Študentka ul aluo,  
Oddelek za restavratorstvo

tel.: +386 (0)41 766 504
tonkamohar@gmail.com

Damijan Nared zvkds Restavratorski center 
Poljanska 40, 1000 Ljubljana

Tel.: +386 (0)31 605 278

Nataša Nemeček Narodni muzej Slovenije
Prešernova 20, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)1 2414 458
natasa.nemecek@nms.si

Bojan Nikolić Centralni institut za konzervciju  
u Beogradu (cik)
Terazije 26, 11000 Beograd (rs)

tel.: +381 11 36 26 161
bojan.nikolic@cik.org.rs
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ti Rita Nógrádi Samozaposlena

1088 Budapest (hu)
tel.:+36 30 573 3987
nogradirita@freemail.hu 

Matic Nosan Diplomant ul aluo,  
Oddelek za restavratorstvo

matic.nosan@gmail.com

Andreja Omejc Andreja Omejc s.p.
Sp. Rudnik v/10, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)41 986 710
andreja.omejc@gmail.com

Giulia Orti Università Ca' Foscari Venezia
Calle Larga Foscari 3246, Dorsoduro, Venice

tel.: +386 (0)1 2 tel.: +349 0720 637
giulia.orti@live.it 4 14 258

Andreja Padovnik UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Jamova 2, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)41 393 445
andreja.padovnik@telemach.net

Polona Paglovec Šuligoj Goriški muzej 
Pod Vinogradi 2, 5250 Solkan

tel.: +386 (0)5 3359 800, 031 342 294
polona.paglovec@goriskimuzej.si

Nataša Petelin Arhiv Republike Slovenije
Zvezdarska 1, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)1 2424 204
natasa.petelin@gov.si

Biljana Petrović-Markezić Muzej grada Umaga
Trg sv. Martina 1, 52470 Umag (hr)

tel.: +385 99 314 8008
muzej.grada.umaga@pu.t-com.hr

Mihael Pirnat Narodna galerija
Puharjeva 9, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)40 505 818
e-pošta: miha_pirnat@ng-slo.si

Lucija Planinc Arhiv Republike Slovenije
Zvezdarska 1, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)1 2414 204
lucija.planinc@gov.si

Jasminka Podgorski Muzej za umjetnost i obrt
Trg maršala Tita 10, 10000 Zagreb (hr)

tel.: +385 (0)91 7957 641
jasminka.podgorski@muo.hr

Davorin Pogačnik Goriški muzej
Pod vinogradi 2, 5250 Solkan

tel.: +386 (0)5 3359 803, 051 345 318
davorin.pogacnik@goriskimuzej.si

Andreja Pondelak Zavod za gradbeništvo Slovenije
Dimičeva 12, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)1 2804 546
andreja.pondelak@zag.si

Angelina Popovska Nacionalen konzervatorski centar Skopje
Josif Mihajlovic 7, 1000 Skopje (mk)

tel.: +389 75 299 788
angelina_popovska@yahoo.com

Irena Porekar Kacafura Pokrajinski muzej Maribor
Grajska ulica 2, 2000 Maribor

tel.: +386 (0)2 2283 554
irena.kacafura@maribor.si

Irena Potočnik Muzej krščanstva na Slovenskem
Stična 17, 1295 Ivančna Gorica 

ir1potocnik@gmail.com

Davorin Prah Posavski muzej Brežice
Cesta prvih borcev 1, 8250 Brežice

krdelavnica@pmb.si

Ajda Purger Samozaposlena v kulturi
Igriška ulica 8, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)51 336 909
ajdapurger@gmail.com

Daniela Ratkajec Hrvatski restauratorski zavod
Ilica 44, 10000 Zagreb (hr)

tel.: + 385 01 4886 956 
dratkajec@h-r-z.hr 

Jasna Radšel Pokrajinski muzej Celje
Trg Celjskih knezov 8, 3000 Celje

tel: +386 (0)3 4280 950
jasna.radsel@gmail.com

Tatjana Rahovsky Šuligoj Arhiv Republike Slovenije
Zvezdarska 1, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)1 2424 204
tatjana.rahovsky@gov.si

Danilo Rojko Pokrajinski muzej Maribor
Grajska ulica 2, 2000 Maribor

tel.: +386 (0)2 2283 563
d.rojko@gmail.com
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Zita Rostás Samozaposlena
1088 Budapest (hu)

tel.: +36 20 297 3309
zitarostas@gmail.com

Nuša Saje zvkds Restavratorski center
Poljanska 40, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)31 293 111
nusa.saje@rescen.si

Mateja Neža Sitar zvkds Restavratorski center
Poljanska 40, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)41 673 442
mateja.neza.sitar@rescen.si

Saša Snoj Samozaposlena v kulturi tel.: +386 (0)40 461 081
restalje@gmail.com

Stefan Stefanov Lands Art conservation studio
Lomsko shoes 83A, 2230 Kostinbrod (bg)

tel.: +359 888 515 519
ilbens3o@yshoo.com

Lyubomira Stefanova Lands Art conservation studio
Lomsko shoes 83A, 2230Kostinbrod (bg)

tel.: +359 888 515 519
ilbens3o@yshoo.com

Saša Stržinar Kebetova 15, 1240 Kamnik tel.: +386 (0)31 699 942
sasa.strzinar@gmail.com

Toni Šaina Hrvatski restauratorski zavod
Užarska 26, 51000 Rijeka (hr)

tel.: +385 (0)91 4683 679
tsaina@h-r-z.hr

Nadja Šičarov Študentka ul aluo,  
Oddelek za restavratorstvo

tel.: +386 (0)40 386 362
nadja.sicarov@gmail.com

Aleksander Šiles Aleksander Šiles s.p
Cesta na grad 13, 3000 Celje

tel.: +386 (0)41 811 855 
aleksander.siles@gmail.com

Simona Škorja Narodna galerija 
Puharjeva 9, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)31 386 459
simona_skorja@ng-slo.si

Nataša Škrjanec Veluškova 6, 6310 Izola tel.: +386 (0)31 335 822
natasa.skrjanec@gmail.com

Jana Šubic Prislan Goriški muzej 
Pod Vinogradi 2, 5250 Solkan

tel.: +386 (0)5 533 59 801
jana.subic@goriskimuzej.si

Andrej Štolfa Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška ulica 1, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)1 5861 362
andrej.stolfa@nuk.uni-lj.si

Tadeja Kajzar Trajkovski Marmorinke s.p. 
Stanežiče 6a, 1210 Ljubljana Šentvid

tel.: +386 (0)41 897 529
marmorinke@gmail.com

Tamara Trček Pečak ul aluo, Oddelek za restavratorstvo 
Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)41 478 404
tamara_trcek_pecak@guest.arnes.si

Katja Uršič Blažič Tehniški muzej
Bistra 6, 1353 Borovnica

tel.: +386 (0)31 879 757
Katja_ursic@hotmail.com

Silvana Veič Samostojna kulturna delavka
Cafova ulica 18, 
2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah

tel.: +386 (0)2 7205 666, 031 455 215
bine.kovacic@siol.net

Aleš Vene Posavski muzej Brežice
Cesta prvih borcev 1, 8250 Brežice

ales.vene@pmb.si

Anita Virag Narodni muzej Slovenije
Prešernova 20, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)1 2414 460
anita.virag@nms.si

Jedert Vodopivec Tomažič Arhiv Republike Slovenije
Zvezdarska 1, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)1 2414 206, 051 361 310
Jedert.Vodopivec@gov.si

Martina Vuga Narodna galerija
Puharjeva 9, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)1 2415 423, 2415 403
martina_vuga@ng-slo.si
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ti Polona Zalar Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo

Večna pot 111, 1000 Ljubljana
tel.: +386 (0)1 3203 392
polona.zalar@bf.uni-lj.si

Maruša Zupančič Sostrska cesta 62, 1261 Ljubljana – Dobrunje tel.: +386 (0)31 622 527
marusazu@gmail.com

Katarina Žagar zvkds Restavratorski center
Poljanska 40, 1000 Ljubljana

tel.:+386 (0)51 308 348
katajina.zagar@gmail.com

Nina Žbona zvkds Restavratorski center
Poljanska 40, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)31 243 519
nina.zbona@rescen.si
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www.medium.si
04 / 580 50 20

Kvaliteta, prilagodljivost, hitra odzivnost
in tisk z okolju prijaznejšimi materiali.
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Nadzor vlage, 
temperature 

in osvetljenosti
vlažilci in razvlažilci

Tel: 01 477 66 43, Fax: 01 426 45 86, Email: andrej.mohar@euromix-lj.si
Teslova 30, 1000 Ljubljana
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Materiali in opreme za restavratorje,
arhive, muzeje, knjižnice in zasebne zbiralce

www.crescat.hr

PREMAT .d.o.o.

Vlažilniki in razvlažilniki zraka

Premat d.o.o.
Japljeva 7, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel 01 599 20 390
gsm 031 467 348
www.premat.si
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Samson Kamnik d.o.o.
Materiali za restavratorje,  
konservatorje in umetnike

tel 01 831 72 55, fax 01 831 71 79
www.samson-kamnik.si, www.restauro.si
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3d STRAŽIŠAR d.o.o.
Vnanje Gorice | Pot k čuvajnici 6 | PE Podpeška cesta 174 | 1351 Brezovica pri Ljubljani

Tel.: +386 1 365 14 50 | Faks: +386 1 363 40 22 | E-pošta: info@strazisar.si

ZOBOTEHNIČNA OPREMA

KaVo
MIKROMOTORJI

TURBINE
SF

+386 1 365 14 50
www.strazisar.si
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