Ponovno

konserviranje-restavriranje
predmetov
Nina Mertik, Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, OE Ormož / Regional Museum Ptuj-Ormož, Ormož Unit

P

ogosto se srečujemo z
gradivom, ki je bilo v preteklosti že restavrirano – nekateri
posegi so lahko nedavni, drugi segajo daleč v preteklost. Z
vsakim ponovnim posegom se
dogajajo spremembe, ki so bolj
ali manj stresne za predmet.
Prav zato moramo pred posegom predmet dobro pregledati,
pretehtati vse možne nadaljnje
postopke in se odločiti za najustreznejšega.
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Slika 1, 2: stanje pred restavriranjem,
umazanija, lepilo, mavec, barva na keramiki.
Slika 3, 4, 5: mehansko in kemično
odstranjevanje lepila in drugih oblog.
Slika 6: skodelica z ročajem pred
ponovnim posegom.
ˇ
Slika 7: skodelica, zasčitena
z lateksom, in
nova mavčna dopolnitev.
Slika 8: skodelica po posegu.
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16.

strokovno

Lani v začetku leta smo v
PMPO
začeli
načrtovati
večjo arheološko razstavo
prazgodovinskih najdb iz
arheološkega najdišča naselbine
na Ptujskem gradu. Izkopavanja
na omenjeni lokaciji so potekala
v letih 1946 in ′47 pod vodstvom
dr. Josipa Korošca, takratnega
kustosa v Mestnem muzeju
Ptuj. Arheološko gradivo je bilo
v veliki meri restavrirano v letih
takoj po izkopavanjih pa vse
do sedemdesetih let prejšnjega
stoletja.
Pregled keramičnih predmetov
je pokazal, da so bili izpostavljeni različnim in negativnim
vplivom od same izdelave,
uporabe in zakopa pa vse do
izkopavanja, restavriranja in
hrambe. Keramika je grobega
tipa, namenjena bolj ali manj
vsakodnevni uporabi, tako da je
zraven ostankov zemlje, pepela
in prahu na nekaterih predmetih
tudi plast črnih saj (črne obloge),
ki kaže sledi uporabe.
Pred ponovnim restavriranjem
sem velik poudarek namenila
dokumentaciji in vizualnemu
pregledu ter preiskavam. Glede
na stanje predmeta in vrsto
umazanije ali drugih oblog
sem nato izbrala najustreznejši

srečanje

postopek čiščenja. Površinske
nečistoče (prah) sem odstranila
s čopičem, ostanke zemlje in
druge nečiste obloge ter stare
restavratorske materiale pa zelo
previdno in postopno s pomočjo
skalpelov, zobotehničnih sond in
drugih primernih pripomočkov.
V primerih, ko mehansko
čiščenje ni zadostovalo, sem
nadaljevala z mokrim čiščenjem
pod pogojem, da je metoda s
tehnološkega vidika dopustna
za predmet; uporabila sem
demineralizirano vodo in dodala
detergent, če so bile prisotne
mastne umazanije.
V primeru slabše žgane keramike
sem trše obloge lokalno mehčala
z vlažnimi vatiranimi palčkami
ali bombažnimi oblogami. Pri
predmetih v stabilnem stanju
sem lahko uporabila parni
čistilec. Pri tem postopku s
pomočjo pare vnesemo v
keramiko manj vode (vlage),
odstranimo nečistoče s površine
predmeta in razmehčamo
dodane restavratorske materiale,
kot sta mavec in lepilo, ki jih
nameravamo odstraniti. V
primerih, ko s pomočjo pare
nisem mogla razstaviti posode
in odstraniti lepila s površine
posode in lomov, sem si pomagala
z acetonom.
Pred ponovnim sestavljanjem
sem lome fragmentov utrdila s
5 % raztopino Paraloida B 72
in jih zlepila z lepilom Mecosan
L-TR. Manjkajoče dele sem
dopolnila z mavcem in ga
na željo kustodinje tonirala.
Uporabila sem pigmente v
prahu in mat akrilni medij in
tako dosegla, da so dopolnitve
vizualno nevtralne v primerjavi
z originalnim materialom.
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