
Nina Mertik, konservatorka-restavratorka
Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, OE Ormož / 
Regional Museum Ptuj-Ormož, Ormož Unit

1 0 .  s t r o k o v n o  s r e č a n j e  k o n s e r v a t o r j e v - r e s t a v r a t o r j e v

Putta z grboma rodbine Leslie 
in Mannsfeld

V jeseni 2009 smo v ptujskem muzeju 
pripravili razstavo o rodbini Leslie – 

škotskih lastnikih ptujskega gradu. Grofje
Leslieji so imeli grad v lasti skoraj 
150 let, od leta 1656 do 1802. Lotili 
so se številnih prezidav in utrjeni 
renesančni grad spremenili v udobno 
baročno rezidenco, ga opremili in 
uporabljali kot poletno bivališče. 

V sedemdesetih letih 18. stoletja so začetek ceste, ki je na 
grad vodila s severne strani, označili s kamnitima plastikama - 
puttoma grbonoscema. Na levem stebru je stal putto z grbom

Antona grofa Leslieja in na desnem 
stebru putto z grbom Henriete 

grofice Mannsfeldske – 
žene grofa A. Leslieja.

Leta 1949, sta bila grbonosca odstranjena s prvotne lokacije 
zaradi nesreče, ki jo je povzročil kamion in ob tem zelo poško-
doval plastiko z grbom družine Mannsfeld. Do junija 2009, ko 
sem pričela s posegom, sta bila grbonosca postavljena v kri-
žnem hodniku dominikanskega samostana.

Kamniti plastiki merita v višino okoli 130 cm in sta narejeni iz 
litotamnijskega apnenca, ki vsebuje fosilne – školjčne ostanke. 
Plastika putta, ki napol leži na voluti z velikim baročno razgiba-
nim grbom grofov Leslie, je nekoliko poškodovana, dodelano 
ima levo roko do ramena in desno nogo – stopalo ter manjše 
plombe po celoti.

Pendant omenjene plastke, 
putto z grbom grofice 

Mannsfeldske, je zelo poškodovan.
Zraven manjših odlomkov, odrgnin 

in razpok ima odlomljeno levo roko 
in levo stopalo ter spodnji del grbov-

nega znamenja, odpadla pa je tudi cela 
desna noga. Večji problem pri samem 

posegu so predstavljale neustrezno sanirane poškodbe po ne-
sreči. Tudi ta plastika ima več dokaj kvalitetnih dodelav, ki so 
nastale v času obnavljanja, okoli leta 1912, ko so bili lastniki 
gradu Herbersteini. Na hrbtni strani grbovnega znamenja sta 
tudi dva delno ohranjena napisa z letnicama, eden verjetno iz 
časa nastanka (1831) in drugi iz časa obnove (1912).

Površinske obloge na kamnu so odstranjene mehansko, s po-
močjo parnega čistilca in skalpela. Po čiščenju je kamen dobil 
rumenkast ton, dodelave in plombe pa so ostale sive. Največ 
težav je bilo pri odstranjevanju neprimerno saniranih poškodb 
– cementna masa s katero so bili zlepljeni in zaliti deli pla-
stike. Odstranjen je ves cementni nanos s površine kipa in iz 
razpok. Razpoke in druge plitve poškodbe so bile nato zaradi 
estetskega videza zapolnjene ter tonirane sive plombe iz časa 
Herbersteinov, ki so izstopale od površine originala za 1 do 2 
mm. Ta podatek govori o propadanju ali preperevanju kamna 
zaradi vremenskih razmer, ki jim je bil izpostavljen približno 
štirideset let.

Rumeno – označene dodelave 
in plombe iz časa obnove 

Herbersteinov (1912), 
detajl plombe na robu 

grbovnega znamenja (spodaj).

Odstranjevanje površinske 
umazanije s parnim čistilcem, detajl 

fotografije posnete med postopkom 
odstranjevanja umazanije (zgoraj).

Rumeno – označene dodelave in plombe (1912), 
rdeče - označena cementna masa na površini 
plastike iz časa sanacije poškodb po nesreči 
(po 1949), detajl glave in ramena s 
cementnim slojem (spodaj).

Putta z grboma 
Antona grofa Leslieja in 

Henriete, rojene grofice Mannsfeldske, 
apnenec, med letom 1774 in 1784.


