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POVZETEK
Lak je pomemben sestavni element tradicionalnih oljnih slik na platnenem nosilcu, pri
čemer poškodovana površina laka bistveno spremeni njegovo zaščitno vlogo in estetsko
vrednost umetnine. Dokazano je, da vsi laki na osnovi naravnih, pa tudi sintetičnih smol v
neprimernih pogojih hranjenja hitreje propadajo. Spremembe/poškodbe so odraz
kemičnih in/ali fizikalnih vplivov okolja na materiale. Nekatere smole so občutljivejše in
propadajo hitreje od drugih, zato je zelo pomembno, kakšen zaključni lak uporabimo na
obravnavani umetnini, ki se po konservatorsko-restavratorskih posegih vrača v nestabilno
okolje. V magistrskem delu se zato ukvarjam s konservatorsko-restavratorsko obravnavo
dotrajanih zaključnih lakov in spremembami/poškodbami, ki jih terminološko
razčlenjujem, ter poudarjam pomen preventivne konservacije v smislu zagotavljanja
primernega okolja za hranjenje in razstavljanje slik na tkanem nosilcu. Pri pisanju
magistrskega dela sem izhajala iz primera slike svetega Jošta iz cerkve sv. Lucije
(Begunje na Gorenjskem), ki je bila zaradi neustreznega okolja hranjenja močno
poškodovana. Pri obravnavi slike pa se je odpiralo vprašanje o primerni zaščiti po
konservatorsko-restavratorskih posegih.
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ABSTRACT
Varnish is an important component of traditional oil paintings on canvas; if its surface
gets damaged, its protective role no longer serves its purpose and the aesthetic value of
the work of art is reduced. It has been proved that all varnishes based on natural resins as
well as synthetic resins deteriorate faster if stored under inappropriate storage conditions.
The changes/damage are the result of chemical and/or physical environmental impacts on
the materials. Some resins are more sensitive and thus deteriorate faster than others,
which is why it is important which finishing varnish is used on the work of art that is to
be returned back to the unstable environment after the conservation and restauration
works. For this reason, this master’s thesis deals with the conservation and restauration
treatment of deteriorated finishing varnishes as well as the changes/damage, which are
terminologically classified. What is more, the significance of the preventive conservation
as ensuring an appropriate environment for storing and exhibition of paintings on canvas
is emphasised. The thesis is based on the painting of St. Judoc in the Church of St. Lucia
(in Begunje na Gorenjskem) that was severely damaged due to inappropriate storing. In
analysing the painting, the question on the appropriate protection after the conservation
and restauration works was raised.
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1

UVOD

Tisočletja star postopek lakiranja slik se je v drugi polovici 20. stoletja precej spremenil v
smislu priprave, nanašanja, predvsem pa pri uporabi materialov. Na tržišču so se pojavile
stabilnejše sintetične smole z namenom, da se ciklus lakiranja slik ponovi redkeje. Laki iz
naravnih smol veliko hitreje propadajo kot pa sintetični nadomestki, zato so bile slike v
preteklosti podvržene večkratnemu posegu odstranjevanja ali tanjšanja laka in ponovnega
lakiranja umetnine. Poleg neizbežnih avtooksidacijskih1 sprememb, ki se dogajajo v
smolnem filmu, neprimerno ali celo ekstremno okolje pospeši kemične in/ali fizikalne
procese, ki se kažejo v spremenjenem/poškodovanem smolnem filmu.
V magistrskem delu je predstavljena celovita konservatorsko-restavratorska obravnava
sprememb in poškodb na zaključnih lakih na slikah na tkanem nosilcu. Izbrana tema
izhaja iz obravnave slike svetega Jošta (nahajališče: cerkev svete Lucije v Zadnji vasi na
Gorenjskem), kjer je glavni razlog za pojav poškodb ekstremno visoka zračna vlaga v
omenjeni cerkvi. Kljub temu, da bi bila v tako ekstremno vlažnem okolju najboljša rešitev
izdelava kopije, žal ta ni možna zaradi naročnikovega nestrinjanja. Zato sem se v
magistrskem delu osredotočila na najbolj smiselno izbiro, tj. uporabo eterično-smolnega
laka, ki bi dobro in za čim daljše časovno obdobje opravljal svojo zaščitno in estetsko
funkcijo. Pred tem sem podrobno proučila literaturo, ki se nanaša na vrste in lastnosti
lakov ter možnih dodatkov, s katerimi lahko njihove lastnosti še izboljšamo. Proučila sem
zgodovino lakiranja umetnin in uveljavljenih metodologij odstranjevanja lakov.
Spraševala sem se o procesih, ki ob neprimernih pogojih potekajo v sliki (vlaga, toplota,
svetlobno sevanje, nečistoče), posebej o fizikalnih in kemijskih procesih v plasti
smolnega filma. Le-te sem povzela in podprla s slikovnimi primeri iz arhiva Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) ter Akademije za likovno umetnost in
oblikovanje (UL ALUO) v Ljubljani in jih terminološko razčlenila. Na podlagi raziskav
sem poudarila tudi pomen preventivne konservacije v povezavi z zagotavljanjem
primernega okolja za hrambo in razstavljanje oljnih slik na tkanem nosilcu in opredelila
zahteve za izbiro laka za ponovno lakiranje glede na mehanske, kemijske in optične
lastnosti.

1

Glej terminologijo na strani 42 – avtooksidacija.
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V sklopu magistrskega dela sem sliko delno konservirala-restavrirala s pomočjo takrat še
podiplomskega študenta Jana Legana, zdaj mag. kons.-rest. likovnih del (UN), čigar
magistrsko delo se osredotoča na problematiko zaščite hrbtišča omenjene slike.
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2

VLOGA LAKA

Uporaba zaščitnega laka na tradicionalnih oljnih slikah na tkanem nosilcu je, splošno
gledano, vse do 19. stoletja enaka. Zaščitni lak je zaključni gradnik slike, ki ga avtor
nanese na površino, ko zaključi s slikanjem in se barve posušijo. Po 19. stoletju umetniki
opuščajo tradicionalni način gradnje slik. V družbi prihaja do sprememb v estetiki in
pomenu lepega. V ospredje prehaja individualen pristop in eksperimentiranje z
najrazličnejšimi materiali, pri tem pa umetniki vedno pogosteje opuščajo zaključno
lakiranje. Lak kot estetski dodatek umetnini izgubi svojo vlogo.
Vloga laka je pomembna predvsem v estetskem smislu. Nanos laka poenoti lesk površine
in ji da poseben karakter, s čimer se močno vpliva na končni videz umetnine. Znano je, da
se optične lastnosti lakov med seboj razlikujejo, na kar vplivajo vrsta uporabljene smole,
topilo in drugi dodatki. Na končni videz pa vpliva tudi nanos zaključnega laka na
površino. Konservatorji-restavratorji optičnim lastnostim posvečajo vedno večjo
pozornost.2 Izvedenih je bilo kar nekaj raziskovalnih projektov in strokovnih delavnic,
katerih glavni namen je kategorizirati posamezne kemijske, fizikalne in predvsem optične
lastnosti lakov. Na osnovi tega bi se strokovnjaki pri posegu ponovnega lakiranja
umetnine lažje odločali o njegovi izbiri. Stroka stremi k ponovnemu lakiranju umetnin z
laki, ki v največji meri dosegajo estetske lastnosti prvotnega laka, vendar so kemično in
fizikalno veliko stabilnejši. V osnovi po izvoru lake ločimo na naravne in sintetične, ki so
veliko stabilnejši od naravnih. Po videzu pa ločimo med sijajnimi, pol sijajnimi in mat
laki. Po nanosu sijajnega laka ta nasiči barve, jim daje globino, poudari kontraste in
detajle na področju temnih pigmentov, medtem ko daje mat lak sliki popolnoma drugačen
karakter. Slike delujejo bolj puste z manj kontrastnimi podobami in manj nasičenimi
barvnimi nanosi. Neustrezen zaključni lak bi tako estetsko kazil umetnino. To dejanje bi
bilo predvsem neetično, saj bi s tem močno spremenili avtorjevo namero. Lak pa ima
poleg estetske tudi zaščitno funkcijo. Barvne plasti ščiti pred blago abrazijo3, upočasni
oksidacijske procese4 olj in preprečuje direktno nabiranje nečistoč na površini slike, ki bi

2

E. René de la RIE, The influence of varnishes on the appearance of paintings, Studies in conservation,
XXXII/1, 1987, str. 1–13.
3
Glej terminologijo na strani 39 – odrgnjenost.
4
Glej terminologijo na strani 42 – vrste oksidacij.
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lahko povzročile kemijske spremembe. Lak zagotavlja tudi delno zaščito pred
neprimernim rokovanjem in vandalizmom.5

5

Simona ŠKORJA, Lak v slikarstvu, dileme v konservatorsko-restavratorski praksi: magistrsko delo,
Ljubljana 2012, str. 10–17.
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3

VRSTE LAKOV, LASTNOSTI IN DODATKI (S ČASOVNIMI OKVIRI
UPORABE)

Lake so umetniki in drugi obrtniki uporabljali že od nekdaj, njihov razvoj pa je bil
pogojen s poznavanjem materialov in tehnologije pridobivanja le-teh. Beseda lak je po
navadi povezana s filmotvornimi raztopinami, ki jih sestavlja smola (naravna ali
sintetična), raztopljena v topilu, da jo lahko nanašamo na površino slike.6 Raztopini lahko
dodamo še razne dodatke, kot so UV-stabilizatorji, plastifikatorji in voski. Poznamo tudi
historične oljne lake, ki so sestavljeni izključno iz sušljivega olja, ki so mu dodajali
sikative in lake na vodni osnovi, ki ne vsebujejo smol. Lastnosti smolnega filma, to so
stabilnost, sušenje, viskoznost, trdota, sposobnost oprijema površine, zmožnost nasičenja
barv in lomni količnik, so soodvisne in pogojene predvsem z vrsto in kakovostjo smole,
izbiro topila ter številnimi dodatki, s katerimi delno spreminjamo njihove lastnosti. Delno
lahko na končni videz laka vplivamo tudi z načinom nanašanja (čopič, razpršilka).7
Konservator-restavrator se pri svojem delu velikokrat sreča s problematiko izbire
primernega laka za ponovno lakiranje umetnin. Pri tem je pomembno, da dobro pozna vse
vrste lakov, zato v nadaljevanju opisujem lastnosti historičnih oljnih lakov, lakov iz
naravnih smol in lakov iz sintetičnih smol.
3.1 Oljni laki
Prvi laki, ki so jih umetniki uporabljali za lakiranje slik, so bili oljni laki. Njihovo prvo
omembo v literaturi zasledimo v 5. stoletju, vendar so bili v uporabi že veliko prej. Stari
mojstri so tako zgoščeno olje imenovali firnež.8 Zaradi lomnega količnika in viskoznosti
ustvarijo gladko površino, kar daje umetninam visok sijaj. Pri oljnih lakih gre izključno
za uporabo sušljivega olja (laneno, makovo, orehovo), ki so mu občasno dodali kovinske
spojine, ki pospešujejo sušenje oziroma oksidacijske procese zamreženja9 olj. Zaradi
tehnologije priprave oljnih lakov, pri čemer se uporabljajo visoke temperature, so ti že

6

Helmut RUHEMANN, The cleaning of paintings, problems and potentialities, New York 1982, str. 99–116.
Radoje HUDOKLIN, Tehnologija materialov, ki se uporabljajo v slikarstvu (drugi del), Ljubljana 1958, str.
186–188.
8
Prav tam, str. 143.
9
Glej terminologijo na strani 37 – zamreženje.
7
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pred uporabo temni, kasneje pa le še bolj potemnijo10 in postanejo zelo težko odstranljivi.
Uporabljati so jih začeli za lakiranje tabelnih slik, kasneje pa so jih zaradi njihovih slabih
lastnosti opustili. V uporabi so bili do 12. stoletja, ko so jih začeli postopoma
nadomeščati z laki iz naravnih smol oziroma z oljno-smolnimi laki.
3.2 Laki iz naravnih smol
Laki iz naravnih smol so se razvili iz istih materialov, kot so jih umetniki uporabljali pri
gradnji svojih umetnin, tako za lakiranje kot za dodatek k barvam. Radoje Hudoklin
navaja, da so umetniki veliko pozornosti namenili predpripravam lakiranja. Lak so na
površino slike nanašali, ko se je barvna površina popolnoma posušila in so z nje s krpo
odstranili morebitno vlago11. Lakirali so le v suhem, sončnem vremenu in v brezprašnem
prostoru.12, 13
Prvotne oljne lake so v 12. stoletju popolnoma izpodrinili oljno-smolni. Pripravljali so jih
na dva načina. Smolo (sandarak, ambra, kopali, mastiks) so lahko raztapljali v vročem
olju ali pa so jo najprej raztopili in jo šele nato vlili v vrelo olje. Prekuhavanje olj so
izvajali zaradi povečanja njihovega sušilnega učinka. Najbolj znan in najverjetneje tudi
največkrat uporabljen oljno-smolni lak je bil Vernice liquida, ki je največkrat vseboval
sušljivo laneno olje (lahko tudi orehovo ali konopljino) in sandarak (lahko tudi mastiks ali
cenejšo kolofonijo). Opisovali so ga kot trajen, kakovosten in trden lak, ki je odporen na
vlago in z leti ohrani svoj sijaj14. V 18. in 19. stoletju so se na tržišču pojavili industrijsko
pripravljeni (Francija 1820, Avstrija 1843, Anglija 1870) oljno-smolni laki, ki so jih
včasih imenovali tudi smolni firneži.15 Oljno-smolni laki so se včasih uporabljali za
lakiranje tabelnih in štafelajnih slik. So temni, gosti, počasi sušeči, sčasoma pa postanejo
netopni oziroma težko odstranljivi.

10

Glej terminologijo na strani 36 – rumenenje.
V primeru lakiranja vlažne slike ujeta vlaga pod lakom na njem povzroči mikro razpoke, skozi katere
izpari. Lak zaradi številnih mikro razpok izgubi prosojnost in posledično estetsko vrednost.
12
HUDOKLIN 1958, op. 7, str. 164 in 186–188.
13
E. René de la RIE, John K. DELANEY, Kathryn M. MORALES, CHRISTOPHER A. MAINES in Li-Piin SUNG,
Modification of surface roughness by various varnishes and effect on light reflection, Studies in
conservation, LV/2, 2010, str. 134–143.
14
Glej terminologijo na strani 35 – motnost.
15
HUDOKLIN 1958, op. 7, str. 143 in 144.
11
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Eterično-smolni laki so se razvili v 16. stoletju kot posledica razvoja novih destilacijskih
tehnik. V širšo uporabo so prišli šele v 17. in 18. stoletju. Za pripravo eterično-smolnih
lakov so uporabljali mehke naravne smole in balzame (mastiks, damar, beneški terpentin,
strasbourški terpentin in kolofonijo) raztopljene v terpentinovem olju ali naftnih derivatih.
Najpogosteje uporabljena smola do druge polovice 18. stoletja je bil mastiks, kasneje pa
damar. Ugotovljeno je bilo, da mastiks hitreje rumeni, je krhkejši16, ustvari višji lesk in se
počasneje suši od damarja.17 Oba laka iz omenjenih smol sta v primeru nihanja in/ali
previsoke vlage (nad 60 %) v okolju hranjenja nagnjena k pojavu cvetenja laka18, vendar
imata največ pozitivnih lastnosti v primerjavi z ostalimi naravnimi smolami.19 Eteričnosmolni laki so bili revolucionarni, saj se je tak lak veliko hitreje sušil. Za razliko od
predhodnih oljno-smolnih lakov so bili skoraj prosojni pri nanašanju in so rumeneli
počasneje, po več letih pa so še vedno ohranili večjo mero topnosti.20
Prav tako kot eterično-smolni laki so se kot posledica novih destilacijski tehnik, s
katerimi so lahko pridobivali tudi čiste alkohole, v 17. stoletju razvili alkoholni laki. Pri
pripravi alkoholnih lakov so naravne smole (mastiks, damar, razne smole borovcev,
sandarak in beneški terpentin) raztopili v alkoholu. Zaradi preprostejše in hitrejše priprave
lakov se je njihova uporaba hitro razširila. Bili so manj viskozni, kar je nudilo možnost
nanašanja v tanjših nanosih. Uporabljali so jih tako za začasne kot za zaključne lake.
Danes se njihova uporaba za zaključne lake odsvetuje, saj s staranjem močno rumenijo in
postanejo zelo krhki. V konservatorsko-restavratorski stroki pa se še vedno uporabljajo za
namene izolacije zakitanih površin pred retuširanjem.
V prvi polovici 20. stoletja se zmanjša raba lakov iz naravnih smol. Z razvojem
materialov je prišlo v konservatorsko-restavratorski stroki do vse večje uporabe
sintetičnih nadomestkov.

16

Glej terminologijo na strani 35 – krhkost.
Robert L. FELLER, Damar and mastic varnishes – hardness, brittleness, and change in weight upon
drying, Studies in conservation, III/4, 1958, str. 163–174.
18
Glej terminologijo na strani 38 – cvetenje.
19
RUHEMANN 1982, op. 6, str. 191.
20
ŠKORJA 2012, op. 5, str. 48 in 49.
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3.3 Laki iz sintetičnih smol
Zaradi relativno hitrega propadanja naravnih smol se je konservatorsko-restavratorska
stroka usmerila v iskanje novih materialov za lakiranje, ki bi bili kemijsko in fizikalno
stabilnejši ter ostali topni v topilih nizke polarnosti. V prvi polovici 20. stoletja je prišlo
do skokovitega razvoja sintetičnih nadomestkov zaradi pomanjkanja naravnih surovin v
industriji. Posledično je tudi v konservatorsko-restavratorski stroki prišlo do zanimanja za
te produkte. Konservatorji-restavratorji so pričeli eksperimentirati z laki iz sintetičnih
smol takoj, ko so prišle na tržišče (1930). Testirali so veliko različnih smol in dodatkov, s
katerimi so želeli še izboljšati lastnosti lakov s spreminjanjem njihovih fizikalnih in
kemijskih lastnosti. Ugotovljeno je bilo, da se močno razlikujejo od lakov iz naravnih
smol, kar ima pozitivne in negativne vidike.21 Laki iz sintetičnih smol so stabilnejši od
naravnih in se od njih razlikujejo po topnosti, lesku, molekulski masi itn. Zaradi uporabe
sintetičnih smol za potrebe lakiranja se je v stroki množično pojavljalo vprašanje o
njihovi ustreznosti v smislu optičnih lastnosti, stabilnosti in reverzibilnosti. Strokovnjaki
so hitro opazili, da sloj sintetičnega laka ne omogoči zadovoljivega nasičenja barv,
globine barvnih nanosov in želenega sijaja v primerjavi z naravnimi smolami.22
V konservatorsko-restavratorski stroki poznamo več vrst sintetičnih smol, kot so polivinil
acetati in akrilni polimeri, ki imajo visoko molekulsko maso, ter metakrilni polimeri,
ketonske smole, aldehidne smole in ogljikovodikove smole, ki imajo nizko molekulsko
maso.
3.3.1

Laki iz sintetičnih smol z visoko molekulsko maso

Eni izmed prvih uporabljenih sintetičnih lakov z visoko molekulsko maso so laki iz smol
serije AYAF®, AYAB®, AYAC® (polivinil acetati). V začetku 19. stoletja so bile to ene
izmed najstabilnejših sintetičnih smol tega časa, vendar se v stroki ne uporabljajo več,
predvsem zaradi nizke temperature steklastega prehoda (Tg). Polivinil acetatne smole
navadno ustvarijo nizko viskozne raztopine, ki se dobro prilagodijo nepravilnostim na
barvni plasti, posledično pa dajejo umetninam manjši lesk in slabše nasičenje barv kot

21
22

DE LA RIE 1978, op. 2, str. 1–13.
Prav tam.
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laki iz naravnih smol.23 Kasneje je na tržišče in v uporabo prišel Paraloid® B-72 oziroma
Acryloid® B-72 (akrilni polimer), ki je bil množično v uporabi.24 Z njegovo rabo so
konservatorji-restavratorji prihajali do spodbudnih rezultatov glede stabilnosti in topnosti
staranih vzorcev. Paraloid® B-72 prepušča UV-svetlobo, a je ena izmed najstabilnejših
termoplastičnih smol z visoko molekulsko maso, ki je topna v ogljikovodikih.25
3.3.2

Laki iz sintetičnih smol z nizko molekulsko maso

Sintetične smole z nizko molekulsko maso so v konservatorsko-restavratorski stroki
trenutno ene izmed najbolj uporabljenih sintetičnih smol za potrebe ponovnega lakiranja
slik, saj so njihove optične lastnosti najbližje naravnim smolam, poleg tega pa so izredno
stabilne. Ena izmed prvih takih uporabljenih smol je Laropal® K80 (aldehidna smola).
Gre za smolo, ki je topna v topilih z nizko vsebnostjo aromatov in ima dobro odpornost
na termično26 in svetlobno27 propadanje. Lak iz te smole ima zmožnost dobrega nasičenja
barv, ki je primerljiva z damarjevim lakom. Zaradi pozitivnih lastnosti so prišli v uporabo
tudi Lucite® 44 in 45, Elvacite® 2044 in 2045 ter Paraloid® B-67 (metakrilni polimeri),
ki imajo višji Tg kot polivinil acetati, so odporni na rumenenje, fleksibilni in topni v
ogljikovodikih. Na konferenci v Oberlinu leta 1957 je Feller opozoril na možnosti varne
odstranitve metakrilnih polimerov v optimalnih pogojih v roku 28 let. Po preteku 28 let
pa je odstranjevanje težavnejše.28 Smole AW-2®, Keton Resin® N, Laropal® K80,
MS2®, MS2A® in MS2B® (ketonske smole) so po letu 195029 začeli uporabljati za
zaključne lake.30 Njihove lastnosti so nizka viskoznost, krhkost, v neprimernih pogojih pa
pride do pojava koprene in gubanja. S staranjem postajajo trde, izgubijo elastičnost in
adhezivno moč, se luščijo31 in mehurijo32, poleg tega pa rumenijo veliko počasneje v
primerjavi z naravnimi smolami.33 V uporabi so tudi serije Arkon®, Escorez® in najbolj
znana Regalrez® (ogljikovodikove smole). Gre za smole, ki so ekstremno odporne na
23

Velson HORIE, Materials for conservation – organic consolidants, adhesives and coatings, New York
20102, str. 137–142.
24
DE LA RIE 1978, op. 2, str. 1–13.
25
HORIE 2010, op. 23, str. 159.
26
Glej terminologijo na strani 42 – termična oksidacija.
27
Glej terminologija na strani 42 – fotooksidacija.
28
ŠKORJA 2012, op. 5, str. 36–49.
29
DE LA RIE 1978, op. 2, str. 1–13.
30
HORIE 2010, op. 23, str. 183–187.
31
Glej terminologijo na strani 38 – luščenje.
32
Glej terminologijo na strani 39 – mehurjenje.
33
DE LA RIE 1978, op. 2, str. 1–13.
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UV-sevanje in atmosfersko oksidacijo. Tvorijo raztopine z nizko viskoznostjo, njihov
lomni količnik pa je podoben naravnim smolam. Topne so v alifatskih in aromatskih
ogljikovodikih ter v ogljikovodikih brez vsebnosti aromatov.
3.4 Dodatki
Z dodajanjem raznih dodatkov spreminjamo oziroma izboljšujemo lastnosti laka. Želimo,
da je še stabilnejši in odpornejši na fotokemične in termične oksidacijske procese ter da
ima izboljšane mehanske lastnosti. Praksa dodajanja antioksidantov (zaviralci
oksidativnih procesov), redkeje plastifikatorjev (reguliranje elastičnosti) in voskov
(matiranje lakov), je vedno bolj prisotna.
Da bi lak skozi čas ostal kar se da nespremenjen, mu dodajamo UV-stabilizatorje
(antioksidanti). UV-stabilizatorji so molekule, ki lahko upočasnijo oksidacijo34 drugih
molekul.35 Tako podaljšajo obstojnost materiala in ga ščitijo pred oksidacijskimi
procesi.36 Poznamo več vrst stabilizatorjev, s katerimi lahko motimo naravne procese
propadanja materialov, povezane s svetlobnim in toplotnim sevanjem ali mehanskim
stresom. Tako se izognemo hitremu propadanju, ki se kaže v spremembi barve,
viskoznosti, elastičnosti, in drugim deformacijam.37 Stabilizatorje delimo v dve skupini.
Prvi so absorberji, ki imajo omejen čas delovanja. Z njimi ščitimo spodnje plasti, po
njegovi izrabi pa je plast ponovno dovzetna za fotokemične procese. Druga skupina so
antioksidanti, ki reagirajo s prostimi radikali funkcionalnih skupin in tako upočasnijo
oksidacijske procese. V preteklosti so testirali več različnih UV-stabilizatorjev. James
Bourdeau je testiral Cyasorb® UV-24, Cyasorb® UV-531, Cyasorb® UV-5411 in
Tinuvin® 327, med katerimi se je Tinuvin® 327 izkazal za najboljšo izbiro. Ugotovljeno
je bilo, da ti UV-stabilizatorji ne absorbirajo UV-radiacije, ampak delujejo kot lovilci
prostih radikalov in tako zavirajo verižno reakcijo oksidativnih procesov.38 Eden izmed
34

Oksidacija je kemična reakcija prenosa elektrona iz neke substance na spojino, ki oksidira, pri tem pa
nastanejo prosti radikali, ki sprožijo verižno reakcijo.
35
Antioksidant, Wikipedija, 11. 9. 2018, dostopno na
<https://sl.wikipedia.org/wiki/Antioksidant#Industrijska_raba> (19. 11. 2018).
36
Pomožna snov, Wikipedija, 26. 8. 2017, dostopno na
<https://sl.wikipedia.org/wiki/Pomo%C5%BEna_snov> (19. 11. 2018).
37
Antioxidants for adhesives, SPECIALCHEM, dostopno na <https://adhesives.specialchem.com/selectionguide/antioxidants-for-adhesives/basics-on-degradation#content> (19. 11. 2018).
38
James BOURDEAU, A further examination of the barrier properties of Tinuvin 327 ultraviolet absorber in
the protection of damar films, v: Cleaning, retouching and coatings: technology and practice for easel
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vodilnih v uporabi in trenutno najbolj razširjen v stroki je UV-stabilizator Tinuvin® 292
(HALS), ki ga je veliko preučeval René de la Rie. Gre za antioksidant, ki je stabilen na
svetlobi in se ga priporoča za maksimalno stabilizacijo nizkomolekulskih smol (do 2 %
na težo smole v raztopini) ter pogojno stabilizacijo naravnih smol (do 3 % na težo smole
v raztopini). Tinuvin® 292 (HALS) tudi zniža Tg smole, s čimer smola pridobi
elastičnost. Z raziskavo je René de la Rie dokazal, da damar z dodatkom Tinuvina® 292
(HALS) pri galerijski svetlobi brez UV-svetlobe ne kaže sprememb do 68. leta starosti,
medtem ko brez dodanega stabilizatorja začne kazati spremembe po obdobju 7 let.39
Redko se v lake, za izboljšanje mehanskih lastnosti, doda plastifikatorje. To so snovi, ki
zmanjšajo trdoto in krhkost tako, da znižajo temperaturo steklastega prehoda.40 Z njimi
izboljšamo fleksibilnost in vzdržnost materialov. V ta namen lahko uporabimo
Plexigum® P28 in Plexigum® PQ10, ki ne izboljšata le elastičnosti, temveč tudi
odpornost na UV-sevanje. Dodajamo ju do 10 % na težo smole v raztopini.41 Uporabimo
lahko tudi Kraton® G165042 in Kraton® G1657, do 3 %, ki sta topna v aromatskih
topilih.
Za matiranje tako naravnih kot sintetičnih lakov se uporablja voske. Z dodatkom voska se
lakom zmanjša lomni količnik, ki vpliva na manjši lesk. V preteklosti se je uporabljalo
naravne voske, danes pa zaradi znanih negativnih lastnosti uporabljamo le sintetične
nadomestke. Poznamo naravne voske rastlinskega in živalskega izvora, vendar se je v
preteklosti uporabljal izključno čebelji vosek, občasno tudi karnauba. V uporabi so bili
tudi nadomestki, kot so parafin, vazelin, cerazin ipd. Zaradi relativno nizke točke
steklastega prehoda so naravni voski pri sobni temperaturi rahlo lepljivi, zaradi česar nase
vežejo nečistoče iz okolja.43 To je tudi glavni razlog za njihovo opustitev in uporabo
sintetičnega nadomestka, Cosmoloida®, ki ima višji Tg (tali se nad 60°C), zaradi česar se
paintings and polychrome sculpture (ur. John S. MILLS in Perry SMITH), The international institute for
conservation of historic and artistic works, London, 1990, str. 165–167.
39
E. René de la RIE in Christopher W. MCGLINCHEY, The effect of a hindered amine light stabilizer on the
aging of damar and mastic varnish in an environment free of ultraviolet light, v: Cleaning, retouching and
coatings: technology and practice for easel paintings and polychrome sculpture (ur. John S. MILLS in Perry
SMITH), The international institute for conservation of historic and artistic works, London, 1990, str. 160–
164.
40
Pomožna snov, op. 36, brez oštev. str.
41
ŠKORJA 2012, op. 5, str. 95–118.
42
HORIE 2010, op. 23, str. 187 in 188.
43
HUDOKLIN 1958, op. 7, str. 148–156.
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v sodobni konservatorsko-restavratorski stroki veliko uporablja za izdelavo mat lakov.44
Cosmoloid® je mikrokristalinični vosek, ki se v topilih raztaplja s pomočjo toplote. To je
lahko problem v smislu reverzibilnosti, saj bo deloma vedno ostal na površini slike,
čeprav v manjših količinah. Navadno se ga dodaja do 4 % na težo smole v laku. Tako kot
drugi voski ni odporen na oksidacijske procese.45

44

Sijajnost površine nizkomolekulskih lakov lahko spreminjamo tudi z vrsto uporabljenega topila in
tehniko nanosa laka.
45
HORIE 2010, op. 23, str. 125–130.
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4

KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKI PRISTOPI K ODSTRANJEVANJU
ZAŠČITNEGA LAKA
4.1 Razvoj v stroki

Konservatorsko-restavratorska stroka je relativno mlada, zato so zgodnejši zapisi o
posegih na umetninah velika redkost. Iz Napoleonovega časa imamo zapise o posegih na
laku. Zabeleženo je, da je Napoleon prenesel nekaj pomembnih slik iz Italije v Pariz, kjer
so jih pred razstavo očistili in zamenjali lak. Dve umetnini so restavrirali le po polovici
površine, saj so želeli javnosti pokazati, kako nečistoče, spremembe46 in poškodbe47 na
zaključnem laku vplivajo na estetski videz umetnine. Razstava ni bila deležna pozitivnega
mnenja javnosti.48
Z 19. stoletjem, ko so se začele ustanavljati javne zbirke, se je začela konservatorskorestavratorska stroka razvijati in intenzivneje ukvarjati z etičnimi vprašanji, zlasti s
spremembo rumenenje laka, saj je postala z leti vedno bolj moteča (tudi do te mere, da
motiv slike ni bil več razpoznaven). Izvedenih je bilo kar nekaj posegov odstranjevanja
laka s površine slike, pri čemer so strokovnjaki naleteli na težave. Poseg so izvajali z
najrazličnejšimi agresivnimi sredstvi ali z uporabo suhih metod. Ker je šlo za
odstranjevanje močno oksidiranih49 lakov, ki so z leti postali težko topni, metode
odstranjevanja pa so bile omejene, so velikokrat med odstranjevanjem laka poškodovali
barvno plast ali celo odstranili barvne lazure. Postopoma so se izoblikovala različna
mnenja o etiki in estetiki posegov na laku, ki so po navadi temeljila na osebnih
prepričanjih zagovornikov ali nasprotnikov. Leta 1930 je bila pod okriljem International
museum office (današnji ICOM) organizirana prva mednarodna strokovna konferenca v
Rimu, kjer so strokovnjaki predstavljali začetke konservatorsko-restavratorske stroke, kot
jo poznamo danes. Sprejete so bile temeljne smernice posegov na laku, kjer so poudarjali
pomen naravoslovnih preiskav, kot so ultravijolična fluorescenca in analize presekov
barvnih plasti ter sondiranja. Opozorili so na slabosti odstranjevanja laka s suhimi
metodami in uporabe jedkih snovi, saj se je ugotovilo, da negativno vplivajo na umetnine,
46

Glej terminologijo na straneh 35. –.37 – spremembe.
Glej terminologijo na straneh 38 – 41 – poškodbe.
48
RUHEMANN 1982, op. 6, str. 79–96.
49
Glej terminologijo na strani 42 – oksidacija.
47
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zagovarjali pa so odstranjevanje laka s topili, pri čemer so priporočali sondiranje z
mešanico alkohola in terpentina. Leta 1939 je bil izdan priročnik,50 v katerem je bila
predstavljena preventivna konservacija in etični pogledi na stroko konserviranjarestavriranja tabelnih slik in slik na tkanem nosilcu. Poudarjeno je bilo, da ima lak
zaščitno in estetsko vlogo in je zamenljiv. Priporočali so tudi lakiranje za prvotno
nelakirane umetnine, saj lak umetnino ščiti pred negativnimi atmosferskimi vplivi, ki so
se v začetku 19. stoletja z drastičnim razvojem industrializacije le še slabšali.51
V londonski Nacionalni galeriji (1947) je sodelovanje med konservatorji-restavratorji in
kustosi pripeljalo do enega izmed najodmevnejših dogodkov na področju pristopa k
obravnavi zaščitnih lakov na slikah – konservatorsko-restavratorske razstave. Razstavili
so več kot 70 slik, ki so jim odstranili nečistoče in poškodovan lak, 5 slikam pa so jih
odstranili le po polovici površine. S tem so javnosti pokazali, kako pomembno je delo
konservatorjev-restavratorjev. S to razstavo so izzvali veliko etičnih vprašanj o pomenu in
razlogih za odstranjevanje zaščitnega laka. Direktor Nacionalne galerije je prejel vse prej
kot pohvale za svoje delo, pod kritiko pa so se znašli tudi konservatorji-restavratorji, ki
jim javnost ni zaupala. Bila je zgrožena nad njihovim početjem in jih obtožila skrunitve
del velikih mojstrov. Poudariti moramo, da je patina v preteklosti veljala za nekaj
lepega.52 Nekateri strokovnjaki, kot tudi M. Rene Huyghe in Cesare Brandi, so močno
nasprotovali posegu odstranjevanja laka. To so zagovarjali z dejstvom, da kar je bilo
odstranjeno, se ne more nadomestiti, kar pa je puščeno, se kasneje še vedno lahko
odstrani. Na drugi strani so zagovorniki posegov na laku trdili, da noben umetnik ne bi po
zaključku slikanja trdil, da je slika skoraj končana in da bo čez 20–50 let postala taka, kot
jo umetnik želi (temnejša).53
Sredi 19. stoletja se je začelo podrobneje pisati o etiki54, raziskovati lake55 in izvajati
konservatorsko-restavratorske posege na laku povsod po Evropi. Razvilo se je več

50

Manuel de la conservation et de la restauration des peintures,. Institut international de cooperation
intellectualle, Pariz, 1939, str. 1–310.
51
ŠKORJA 2012, op. 5, str. 20 in 21.
52
Nekateri umetniki v 18. in 19. stoletju so svoje slike lakirali s toniranimi laki, da so izgledale stare, bolj
podobne slikam starim mojstrom in zato tudi bolj cenjene.
53
RUHEMANN 1982, op. 6, str. 79–96.
54
Vprašanje patine in laka kot dodatka ali sestavnega dela slike.
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različnih metod odstranjevanja lakov, ki so opisane v nadaljevanju. Severne dežele so
večinoma izvajale metodo popolnega odstranjevanja laka. Kot alternativa se je razvila
metoda tanjšanja laka ali le delna odstranitev, ki so ji bile najbolj zveste romanske dežele.
Pomembno je poznavanje vseh metod, saj mora biti vsaka umetnina, ki pride v
konservatorsko-restavratorsko obravnavo, obravnavana individualno. Tako je na primer
za neko umetnino primernejša popolna odstranitev laka, medtem ko za neko drugo
umetnino le delna. Vsi posegi odstranjevanja laka so ireverzibilni, zato mora pred
posegom konservator-restavrator dobro premisliti o njegovi nujnosti in vse dokumentirati
(zaželen je odvzem vzorca za morebitne raziskave).
Z razvojem stroke so konservatorji-restavratorji začeli selektivno pristopati k vsakemu
posegu na umetnini. Pred pričetkom odstranjevanja laka s površine umetnine moramo s
slike odstraniti nečistoče in šele nato izvesti testiranja odstranljivosti laka. V preteklosti
so konservatorji-restavratorji eksperimentirali z najrazličnejšimi sredstvi. Eden izmed
prvih, ki se je strokovno spopadel s to problematiko, je bil Feller (1974), ki je predlagal
revolucionaren pristop k izbiri topil glede na njihovo medsebojno kombiniranje na
podlagi podobnih oziroma enakih vrednosti disperzijskih sil.56 Na podlagi Fellerjevega
testa je kasneje Wolbers (1980) še izpopolnil in poenostavil metodo, ki se je na tem
področju najbolj uveljavila. Gre za sondiranja odstranljivosti laka z uporabo mešanice
polarnega in nepolarnega topila, ki ju pripravimo v različnih razmerjih.

4.2 Metode odstranjevanja zaključnega laka s topili
V praksi se najpogosteje uporablja način odstranjevanja laka s pomočjo topil oziroma
mešanic topil. Najprimernejša mešanica za odstranjevanje laka je tista, ki lak topi dovolj
hitro, da ga na manjši površini odstranimo že z nekaj potezami s pomočjo omočene
bombažne vate. Nikakor pa ne sme topiti/natapljati barvne plasti. Znano je, da topila
negativno vplivajo na barvno plast. Med stikom topila z oljno barvo ta rahlo nabrekne,
zato je zelo pomembno, da laka ne odstranjujemo s topilom, ki ga počasi raztapljajo, saj

55

Razvoj tehnologije, metode apliciranja, funkcija laka, sestava in ločevanje med zaščitnim in izolacijskim
lakom.
56
Teasov trikotnik topil za ugotavljanje parametrov topnosti je sestavljen iz treh vrednostnih parametrov,
in sicer iz disperzijskih sil topil (Fd), polarnih sil topil (Fp) in njihovih vodikovih vezi (Fh).
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bi s tem omogočili daljši stik s površino barvne plasti, ki bi močno nabreknila.57 To lahko
privede do poškodb in mehanskega odstranjevanja barvnih nanosov s površine slike.
Poleg tega pa polarna topila vežejo nase topne komponente barvne plasti in podloge.58 Na
površini se lahko pojavi bela koprena.59 Možno je tudi zgoščevanje topil oziroma priprava
topilnih gelov, s čimer mešanici omejimo delovanje le na površino. Zelo redko pa v
literaturi in praksi zasledimo odstranjevanje laka s pomočjo encimnih gelov, laserja, s
skalpelom ipd.
4.2.1

Popolna odstranitev laka

Zagovorniki metode popolne odstranitve laka na lak gledajo predvsem kot na zaščitni in
estetski element umetnine, ki je nadomestljiv. Popolna odstranitev laka pomeni, da lak v
celoti in popolnoma odstranimo s površine umetnine. Ta metoda je primerna predvsem v
primerih, ko je lak na sliki spremenjen oziroma so se na njem pojavile poškodbe, zaradi
katerih ni več zmožen opravljati svoje zaščitne, predvsem pa estetske funkcije. Med
posegom popolne odstranitve laka mora konservator-restavrator paziti, da ne odstrani
smolnih in/ali oljnih lazur oziroma barvne plasti, zato je zelo pomembno sprotno
preverjanje z UV-lučjo.

Slika 1 Detajl med posegom odstranjevanja laka s površine slike – delno odstranjen lak (Fotoarhiv RC,
ZVKDS).

57

Stefan MICHALSKI, A physical model of the cleaning of oil paint, v: Preprints of the contributions to the
Brussels congres (ur. John S. MILLS in Perry SMITH), London, 1990, str. 85–92.
58
Painting conservation glossary of terms, Smithsonian museum conservation institute, dostopno na
<https://www.si.edu/mci/english/learn_more/taking_care/painting_glossary.html> (23. 6. 2019).
59
Glej terminologijo na strani 35 – mlečnost.
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4.2.2

Delna odstranitev laka

Delna odstranitev laka je bila v preteklosti v množični uporabi, sedaj pa jo konservatorjirestavratorji najverjetneje uporabljajo le še v specifičnih primerih. S to metodo so v
preteklosti odstranjevali lak le s svetlejših predelov umetnin, medtem ko se ga na
temnejših delih pusti nedotaknjenega. Razlog za tak pristop k obravnavi dotrajanega laka
je najverjetneje strah pred odstranitvijo rjavih lazur, ki so bile vizualno podobne ali enake
barvi potemnelega laka.
4.2.3

Tanjšanje laka

Metodo tanjšanja laka uporabljajo predvsem zagovorniki patine in laka kot
nezamenljivega sestavnega dela umetnine. S to metodo manj vplivamo na barvno plast.
Lahko pa se pojavijo težave v primeru neenakomernega odstranjevanja laka (v tem
primeru je treba na mestih izvesti retušo in s tem poenotiti površino). Količina
odstranjenega laka je pogojena s stopnjo topnosti laka v izbranem topilu in je v tem
primeru subjektivne narave oziroma odločitev posameznika. Tanjšanje se lahko izvaja
tudi na porumenelih lakih, ki so bili naneseni v debelejših slojih. Stanjšan deluje manj
rumen, a še vedno lahko opravlja svojo funkcijo. Metoda tanjšanja laka se uporabi tudi v
primeru, da je bila slika v preteklosti lakirana z dvema različnima lakoma, ki se topita v
različnih topilih. V primeru, da je zgornji lak (1) spremenjen/poškodovan, spodnji pa ne
(2), lahko odstranimo le zgornjega.

2

2

1
1

Slika 2 Detajl slike z dvema nanosoma laka – vidna
drugačna stopnja porumenelosti (Fotoarhiv RC,
ZVKDS).

Slika 3 Detajl slike z dvema nanosoma laka – vidna
drugačna stopnja porumenelosti (UV) (Fotoarhiv
RC, ZVKDS).
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4.2.4

Regeneracija laka

Pri metodi regeneracije laka ne gre za odstranjevanje poškodovanega laka, temveč za
njegovo ohranitev in delno ali začasno konservacijo60. Regeneracija laka, kot jo je prvi
prakticiral Max von Pattenkofer, se je razvila okoli leta 1870 in je bila v preteklosti veliko
v uporabi. Gre za začasno metodo, kjer s postopkom, ki ga izvajamo v komori, umetnino
izpostavimo hlapom topila (etil alkohol), dokler se laku ne povrne homogen transparenten
film. S to metodo so v preteklosti odpravljali razpoke61 na laku, zlasti mikro razpoke, ki
so povzročile netransparentnost sloja laka in njegov bel videz.

4.2.5

Lokalna konservacija laka

Lokalna konservacija laka je primerna, ko je lak v večinskem delu dobro ohranjen in v
celoti zmožen opravljanja estetske in zaščitne funkcije. Metodo lokalne obravnave se
uporablja pri lokalnem konserviranju-restavriranju poškodb, kot so posamezne
raztrganine, predrtine, udarnine ipd. Takšne manjše oziroma lokalne poškodbe na
površini slike najprej lokalno saniramo, nato pa lokalno lakiramo. Nesmiselno bi bilo
zaradi lokalne poškodbe odstranjevati lak s celotne površine umetnine.

60

S to metodo se je odpravilo mehanske poškodbe na laku, medtem ko so kemijske spremembe zaradi
degradacije s staranjem ostale.
61
Glej terminologijo na strani 41 – razpokanost.
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5

PREGLED SPREMEMB IN POŠKODB NA ZAŠČITNEM LAKU

Staranje lakov je ena izmed večjih težav pri obravnavi umetnin na tkanem nosilcu, saj
vodi v rumenenje, krhkost, spremembe topnosti filma in druge spremembe oziroma
poškodbe. Te se s staranjem začnejo pojavljati na molekulski ravni in lahko nastanejo
zaradi fizikalnih dejavnikov in/ali kemičnih procesov, ki spreminjajo videz površine,
redko pa kot posledica delovanja mikroorganizmov62.
V nadaljevanju poglavja so predstavljene spremembe in poškodbe lakov, ki so posledica
najrazličnejših atmosferskih vplivov. Razvrščene so glede na vzrok spremembe oziroma
poškodbe – vpliv vlage, toplotnega sevanja, svetlobnega sevanja in vpliv nečistoč. Pri tem
se lahko vprašamo, kaj je pravzaprav sprememba laka in kaj poškodba. Velikokrat
sprememba prehaja v poškodbo, meja med njima pa je nerazločna. V grobem bi lahko
rekli, da so spremembe tiste, ki se zgodijo že ob sušenju smolnega filma63 na površini, in
tiste, ki se na kemijski ravni odvijajo v laku pri izpostavljenosti okolju (z izjemo
delovanja kislin in lugov). Ko pa s časom pride do večjih sprememb (npr. izgube
elastičnosti) in začne smolni film pokati, takrat lahko govorimo o poškodbah. Poškodbe
so torej večinoma fizikalne narave. V teoriji lahko s pomočjo raziskav ločimo med
različnimi tipi sprememb/poškodb, ki so povzročene zaradi enega ali drugega
atmosferskega vpliva, v praksi pa je to skoraj nemogoče. Nekateri vzroki in posledice so
dobro raziskani s pomočjo staranja v najrazličnejših komorah pod nadzorovanimi
parametri, nekateri pa ne. V praksi smo le redko priča okolju, kjer so umetnine
izpostavljene le enemu ali drugemu dejavniku, predvsem pa je treba poudariti, da se med
seboj povezujejo. Tako kot svetloba delno vpliva na dvig temperature, se z dvigom
temperature zmanjša zračna vlažnost in s tem pride do nihanja v vseh okoljskih
parametrih. V preventivni konservatorski praksi se močno poudarja pomen zagotavljanja
primernega okolja, saj se s tem bistveno podaljša življenjsko dobo tako zaščitnega laka
kot ostalih gradnikov slike.

62

Glej terminologijo na strani 40 – plesnenje.
Glej terminologijo na straneh 35 in 36 – pomarančna lupina, kraterji, ribje oko, nagubanost, pajčevinast
videz.
63
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Primarni degradacijski proces, ki se mu v naravnem okolju ni mogoče izogniti, je
avtooksidacija.
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5.1 Vpliv vlage
Vpliv vlage je eden izmed najpogostejših atmosferskih vplivov, ki resno ogrožajo
predmete kulturne dediščine. V historičnih zgradbah (cerkve, gradovi ipd.) pozimi
velikokrat pride do kondenziranja zračne vlage, ki se lahko nabere tudi na površini
umetnin (navadno na spodnjem delu). To povzroči nabrekanje materialov in posledično
privede do pojava poškodb – pokanja, mehurjenja, delaminacije64, luščenja, odpadanja65,
cvetenja, prašenja66 itn. Pri tradicionalnih slikah na tkanih nosilcih platno nabrekne in se
»skrči«, impregnacijska lepila izgubijo svojo lepilno moč, podlogi se zmanjša moč (nad
84 % RH) ali jo popolnoma izgubi (nad 90 % RH), vendar ostane fleksibilna,67 barva
skupaj z lakom popoka z značilnimi konkavno usločenimi robovi in začneta odpadati.68
To so ene izmed tipičnih poškodb tradicionalnih slik na tkanih nosilcih, poleg tega pa
lahko pride še do ukrivljenosti lesenega podokvira, preperelosti niti tkanega nosilca,
sekundarnih napetostnih vencev na robovih platna med žeblji in rje na kovinskih
elementih in njihovi okolici, kar lahko povzroči sile v umetnini, ki povzročijo resne
poškodbe vseh slikovnih plasti.69 Pri staranih eterično-smolnih lakih je medmolekularna
privlačnost na osnovi vodikovih vezi, ki jih prisotnost vlage oslabi, to pa vodi do pojava
razpok70 in posledično belega videza laka. Poleti se s segrevanjem zidov vlažnost med
zidom in sliko spusti tudi do 35 % RH. Posledično so umetnine izpostavljene ekstremnim
nihanjem, kar povzroča stres v vseh gradnikih umetnine in privede do najrazličnejših
poškodb na umetninah.71, 72
Visoka relativna vlažnost in pojav kondenzacije lahko že med posegom lakiranja
umetnine povzročita poškodbe na laku, zato umetnine vedno lakiramo v suhem prostoru.
Vlaga, ki bi jo v nasprotnem primeru zaprli pod nanos laka (na površini ali v strukturi
slike), ima tendenco po izhlapevanju. Vodne molekule se vrinejo med plasti in ko
64

Glej terminologijo na strani 40 – odstopanje.
Glej terminologijo na strani 39 – odpadanje.
66
Glej terminologijo na strani 40 – prašenje.
67
Marion F. MECKLENBURG, Determining the acceptable ranges of relative humidity and temperature in
museums and galleries (Part 1, Structural response to relative humidity), Maryland 2007, str. 17–25.
68
Prav tam, str. 25–32.
69
Barbka GOSAR HIRCI,Brunk – cerkev Sv. treh kraljev, Varstvo spomenikov – Poročila, 47, 2012, str. 20–
26.
70
Gisela A. VAN DER DOELEN, Klas Jan VAN DEN BERG in Jap J. BOON, Comperative chromatographic and
mass-spectrometric studies of triterpenoid varnishes: Fresh material and aged samples from paintings,
Studies in conservation, XLIII/4, 1998, str. 249–264.
71
MECKLENBURG 2007, op. 67, str. 1–57.
72
Gustav A. BERGER in William H. RUSSELL, Interaction between canvas and paint film in response to
environmental changes, Studies in conservation, XXXIX/2, 1994, str. 73–86.
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izhlapijo, ostane prazen prostor, kar daje videz bele koprene in negativno vpliva na videz
slike. Prisotnost močne vlage lahko privede tudi do delovanja mikroorganizmov, ki
razgrajujejo vse organske komponente umetnine in posledično poškodujejo tudi lak.73 Ne
smemo pa izključevati možnosti razvoja plesni direktno na licu slike (na plasti laka),
zlasti v kombinaciji s prisotnostjo večje količine nečistoč, vendar pa to področje v stroki
še ni raziskano.
Številne umetnine, ki so na oddelku za štafelajno slikarstvo na Restavratorskem centru
ZVKDS sprejete v konservatorsko-restavratorsko obravnavo, so hranjene v
nenadzorovanih klimatskih pogojih. Med njimi sta slika Paulusa Rossinija Križani z
Marijo Magdaleno iz podružnične cerkve Svetih treh kraljev na Brunku (sliki 4 in 5) in
slika Pavla Kunla Apoteoza svetega Frančiška Ksaverja iz cerkve svetega Jakoba v
Ljubljani (sliki 6 in 7). Zaradi previsoke zračne vlažnosti v okolju hranjenja so se na
njima pojavile močne poškodbe nosilca, slikovnih slojev in laka, zaradi česar sta bili
urgentno prepeljani v konservatorsko-restavratorsko obravnavo.74 Sliki sta bili v ateljeju
konservirani-restavrirani, vendar sta se po posegih vrnili v isto neprimerno okolje, kjer se
bodo kmalu pričele pojavljati nove poškodbe, saj težave z vlago niso bile sanirane.
Nekateri bi lahko trdili, da so poškodbe laka, ki nastanejo zaradi vlage, posledica poškodb
oziroma sprememb drugih gradnikov umetnine. Deloma to drži, vendar pa istočasno
neodvisno potekajo tudi spremembe v samem laku. To lahko vidimo na primeru slike
Valentina Metzingerja z naslovom Marijino kronanje (sliki 8 in 9). Slika je naslikana na
bakreno ploščo, ki barvnim plastem daje veliko večjo in primernejšo nosilnost v vlažnih
klimatskih pogojih v primerjavi s tkanim nosilcem. Na sliki je viden porumenel in močno
razpokan lak, medtem ko je razpokanost na barvni plasti manjša v primerjavi s slikami na
tkanem nosilcu.75

73

HUDOKLIN 1958, op. 7, str. 186–188.
GOSAR HIRCI 2012, op. 69, str. 20–26.
75
Barbka GOSAR HIRCI, Limbarska gora, Varstvo spomenikov – Poročila, 44, 2008, str. 131–133.
74
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Slika 4 Paulus Rossini, Križani z Marijo
Magdaleno, druga polovica 18. stoletja, olje na
platnu, 323 × 224 cm (v/š), Brunk, cerkev Sv.
treh kraljev, detajl poškodovanega laka (Fotoarhiv
RC, ZVKDS).

Slika 5 Paulus Rossini, Križani z Marijo
Magdaleno, druga polovica 18. stoletja, olje
na platnu, 323 × 224 cm (v/š), Brunk, cerkev
sv. Treh kraljev, detajl poškodovanih slikovnih
slojev in laka (Fotoarhiv RC, ZVKDS).

Slika 6 Pavel Kunl, Apoteoza svetega Frančiška
Ksaverja, 1860, olje na platnu, 290 × 160 cm
(v/š), Ljubljana, cerkev sv. Jakoba, detajl
poškodovanega laka (Fotoarhiv RC, ZVKDS).

Slika 7 Pavel Kunl, Apoteoza svetega
Frančiška Ksaverja, 1860, olje na platnu, 290
× 160 cm (v/š), Ljubljana, cerkev sv. Jakoba,
detajl poškodovanega laka (Fotoarhiv RC,
ZVKDS).

Slika 8 Valentin Metzinger, Marijino kronanje,
1743, olje na bakru, 192,3 × 101,4 cm (v/š),
Limbarska gora, cerkev sv. Valentina, detajl
poškodovanega laka (Fotoarhiv RC, ZVKDS).

Slika 9 Valentin Metzinger, Marijino kronanje,
1743, olje na bakru, 192,3 × 101,4 cm (v/š),
Limbarska gora, cerkev sv. Valentina, detajl
delno odstranjenega (levi spodnji rob),
spremenjenega in poškodovanega laka
(Fotoarhiv RC, ZVKDS).
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5.2 Vpliv toplotnega sevanja
Močno toplotno sevanje privede do pojava termooksidacije. Temu pojavu so umetnine še
posebno izpostavljene med daljšim transportom, kjer lahko v transportnih zabojnikih
temperature drastično narastejo. Da se temu izognemo, uporabljamo transport z
nadzorovano temperaturo. Visoke temperature se lahko razvijejo tudi ob direktnem
sončnem osvetljevanju umetnine. Če sončni žarki na poti do umetnine potujejo skozi
steklo, ki deluje kot povečevalno steklo, se lahko temperatura še bolj dvigne.
Zanemarljiva pa ni niti umetna osvetlitev. Nekateri izviri svetlobe so lahko razlog za dvig
temperature ter izvor UV-žarkov in posledično pojava sprememb/poškodb na zaključnem
laku. Že René de la Rie je leta 1988 opravljal poskuse termooksidacije damarja.
Damarjev lak je izpostavil visokim temperaturam in beležil njegove spremembe, tako na
vizualni kot na molekulski ravni. Ugotovil je, da oksidacijske termalne reakcije vodijo k
pojavu hitrejšega rumenenja smole. Če toplotno sevanje spremlja sončno obsevanje, je
pojav rumenenja veliko bolj drastičen. Vzorce je izpostavil temperaturam 65, 80, 100 in
več stopinj Celzija v časovnem obdobju 300–400 ur ter ugotovil, da se s povečanjem
temperature povečuje tudi rumenenje smole. V primeru dodatka toplotnega stabilizatorja
(Irganox 565) je pojav rumenenja zmanjšan.76 Pri termooksidaciji se pojavijo tudi
spremembe v ultravijoličnem in infrardečem spektru77, poveča se molekulska masa in
pojav kislin do 15 %.78
Na podlagi raziskav v komori lahko povzamemo, da so spremembe/poškodbe smolnega
filma zaradi sprememb v temperaturi manjše od posledic spreminjanja vlage v okolju, a to
ne pomeni, da so zanemarljive. Pri nihanju temperature gre večinoma za poškodbe,
povzročene na drugih gradnikih slik na tkanem nosilcu, kar se posledično odraža tudi na
laku. Nizke temperature (pod 18 °C) povzročijo krhkost barvnih plasti, zaradi česar že ob
manjšem stresu na umetnino rade počijo, s tem pa poči tudi plast laka. Povišane
temperature (nad 23 °C) pa povzročajo dimenzijske spremembe barvnih plasti79 in
povečajo kemično aktivnost, ki pospešuje propadanje vseh materialov.80
76

E. René de la RIE, Photochemical and thermal degradation of films of damar resin, Studies in
conservation, XXXIII/2, 1988, str. 61.
77
Pri nekaterih vrednostih se absorpcija poveča ali zmanjša.
78
DE LA RIE 1988, op. 76, str. 54–59.
79
BERGER in RUSSELL 1994, op. 72, str. 73–86.
80
Marion F. MECKLENBURG, Determining the acceptable ranges of relative humidity and temperature in
museum and galleries (part 2, structural response to temperature), Maryland 2007, str. 1–29.
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5.3 Vpliv svetlobnega sevanja
Svetloba je ena izmed ključnih sovražnikov umetnin na tkanem nosilcu, saj jo spremljajo
fotokemične spremembe materialov. Nekatere so bile omenjene že v povezavi s povišano
temperaturo v okolju hranjenja. V primerjavi s termooksidacijo so fotokemične
spremembe veliko usodnejše za plast zaščitnega laka81 oziroma glavni razlog (poleg RH)
za pojav sprememb. Izpostavljenost lakov naravni oziroma sončni svetlobi privede do
pojava kislin (povečanje vrednosti do 55 %), propada ogljikovih vezi, sprememb topnosti
in povišanja molekulske mase.82 Nekatere študije ugotavljajo, da svetlobno sevanje manj
vpliva na rumenenje laka, kot so sprva predvidevali v preteklosti, vendar ima nanj še
vedno velik vpliv. Študije z uporabo HPLC (high performance liquid chromatography),83
ki so bile izvedene na naravno staranih vzorcih tradicionalnih lakov, so potrdile de la
Riejeve ugotovitve, da svetloba nima tolikšnega vpliva na rumenenje laka.84 Se pa v
kombinaciji s toploto (80–100 °C) rumenenje drastično poviša.85 Gustav Berger je
ugotovil, da že manjše spremembe v okolju, kot so prižiganje in ugašanje luči, povzročijo
stres v umetnini.86 Zaradi obsežnih sprememb fotokemičnih reakcij med staranjem
zaščitnih lakov v prisotnosti ultravijolične svetlobe se priporoča raba UV-absorberjev, ki
upočasnjujejo ali zavirajo omenjene reakcije in podaljšujejo življenjsko dobo smolnih
lakov. Svetuje se tudi uporaba izključno sveže pripravljenih raztopin, saj smola v
raztopini propada hitreje, proces oksidacije pa se tako prične že pred njegovo uporabo.87
V praksi velikokrat naletimo na primer spremenjenega/poškodovanega laka, ki ga lahko
pripišemo vplivu svetlobnega sevanja. To se najbolje vidi, ko uokvirjeni sliki, ki pride v
konservatorsko-restavratorsko obravnavo, odstranimo okvir. Del plasti laka, ki se je
nahajal za okrasnim okvirjem (1), ni bil izpostavljen svetlobi in se posledično ni
spremenil v tolikšni meri kot na drugem delu slike (2) (sliki 10 in 11).

81

V destruktivni primerjavi termalne in fotokemične oksidacije bi za približno isto stopnjo poškodb
potrebovali temperaturo vsaj 200 °C v časovnem okviru 300 ur.
82
DE LA RIE 1988, op. 76, str. 62.
83
VAN DER DOELEN, VAN DEN BERG in BOON 1998, op. 70, str. 258.
84
Prav tam, str. 249–264.
85
DE LA RIE 1988, op. 76, str. 56.
86
BERGER in RUSSELL 1994, op. 72, str. 73–86.
87
DE LA RIE in MCGLINCHEY 1990, op. 39, str. 160–164.
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1
1

2
2

Slika 10 Paulus Rossini, Križani z Marijo
Magdaleno, druga polovica 18. stoletja, olje na
platnu, 323 × 224 cm (v/š), Brunk, cerkev Sv.
treh kraljev, detajl različno poškodovanega laka
(zaščiten z okrasnim okvirjem – zgoraj;
nezaščiten – spodaj) (Fotoarhiv RC, ZVKDS).

Slika 11 Lepold Layer, Križev pot – IX. postaja,
18. stoletje, olje na platnu, 92,5 × 74 cm (v/š),
Moravče, cerkev sv. Martina, detajl različno
spremenjenega (porumenelega) laka (Fotoarhiv
UL ALUO – oddelek za konserviranje in
restavriranje likovnih del).

5.4 Vpliv nečistoč
Nečistoče iz okolice, kjer se umetnina nahaja, skozi stoletja nasedajo na površino in tako
tvorijo film najrazličnejših snovi, kar vpliva predvsem na estetiko umetnine. To lahko
dobro vidimo na primeru slike Ženski portret iz 18. stoletja (sliki 12 in 13). Lahko pa,
glede na kemijsko sestavo nasedlih nečistoč in površine umetnine, privede tudi do
kemičnih reakcij, ki lahko povzročijo spremembe/poškodbe na umetnini. Znanstveno
gledano je to področje še zelo slabo raziskano. Na voljo imamo razne pripomočke, s
katerimi lahko merimo vsebnost nekaterih snovi v razstavnih prostorih. Zrak, poln
nečistoč in kislin, ki bi lahko prišel do umetnin, ni edini vir zaskrbljenosti konservatorjevrestavratorjev. Znano je, da nekateri materiali sproščajo v okolje različne snovi, ki lahko
potencialno ogrožajo kulturno dediščino. Takim materialom se poskušamo izogibati,
vendar pa je tudi to področje še slabo raziskano.88 V preteklosti so zaradi onesnaženosti
ozračja v mestih galerije in muzeji začeli vlagati v prezračevalne sisteme s posebnimi
filtri, ki delno prečistijo zrak pred vstopom v razstavne prostore.

88

Stephen HACKNEY, Colour measurement of acid-detector strips for quantification of volatile organic
acids in storage conditions, Studies in conservation, LXI/1, 2016, str. 55–69.
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Za vse okoljske parametre obstajajo standardi, ki omejujejo oziroma določajo limit
izpostavljenosti umetnin določenim snovem. Predstavljeni so v spodnji tabeli.89, 90
Tabela 1 Standardni okoljski parametri dovoljenih količin nekaterih snovi v okolju razstavljanja in
hranjenja umetnin na tkanih nosilcih.

Žveplov oksid
Dušikov oksid
Ozon
Dušikovi oksidi
Količina prisotnih trnih delcev

SO2
NO2
O3
NOx
PM10
PM2,5
PM1,0

Slika 12 Neznan avtor, Ženski portret, 18. stoletje,
olje na platnu, 56 × 42,2 cm, MSAZU – delno
odstranjene nečistoče s površine lica slike (Fotoarhiv
UL ALUO - oddelek za konserviranje in
restavriranje likovnih del).

89

Standard
1.
2.
3
20 µg/m
60 µg/m3
3
40 µg/m
40 µg/m3
100 µg/m3
160 µg/m3
3
0 µg/m
0 µg/m3
40 µg/m3
40 µg/m3
3
15 µg/m
35 µg/m3
0 µg/m3
0 µg/m3

Slika 13 Neznan avtor, Ženski portret, 18.
stoletje, olje na platnu, 56 × 42,2 cm,
MSAZU – detajl delno odstranjenih nečistoč s
površine lica slike (Fotoarhiv UL ALUO oddelek za konserviranje in restavriranje
likovnih del).

Nan FENG, Overview of preventive conservation and the museum environment in China, Studies in
conservation, LXI/1, IIC, 2016, str. 18–22.
90
V zraku se nahaja veliko več snovi, vendar so naštete ene izmed najpogostejših in najnevarnejših ter jih
konservatorsko-restavratorska stroka s posebnimi detektorji lahko beleži.
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5.5 Terminologija sprememb/poškodb na zaključnem laku91
Z besedo terminologija označujemo strokovno oziroma specializirano izrazoslovje, ki ima
pomembno vlogo v vsaki stroki. Tako se je tudi v konservatorsko-restavratorski stroki
razvilo izrazje, s katerim poimenujemo najrazličnejše pojave, procese in lastnosti in s
katerim si pomagamo pri medsebojnem strokovnem sporazumevanju, da ne pride do
popačenja informacij. V tujini se je izrazoslovje razvilo veliko bolj kot pri nas. Nekatere
izraze prevajamo, druge ne, včasih pa jih zaradi vpeljane rabe prevzamemo oziroma
poslovenimo ali pa pojav le opišemo.
V okviru problematike obravnave dotrajanega laka na slikah na tkanem nosilcu s pomočjo
tuje92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 99 terminologije opredeljujem in razlagam izraze, ki se najpogosteje
uporabljajo v povezavi s spremembami in poškodbami na laku. Izrazi so predstavljeni v
spodnjih tabelah, kjer si sledijo po abecednem vrstnem redu. V prvi tabeli (tabela 2) se
osredotočam na spremembe lakov, v drugi na poškodbe (tabela 3), v tretji (tabela 4) pa so
predstavljene vrste oksidacij. Nekateri izrazi so podprti s slikovnim gradivom. Vključeni
so tudi tisti, ki se ne navezujejo nujno le na lake, temveč lahko opisujejo pojave tudi pri
drugih gradnikih umetnine.

91

Terminologija sprememb/poškodb na zaščitnem laku ni bila razčlenjena s pomočjo strokovnjakov drugih
strok, zato je možno odstopanje in nenatančno poimenovanje. Terminološke izraze sem poskušala
razčleniti na podlagi tuje literature in njihove uporabe v ustaljeni pogovorni konservatorsko-restavratorski
praksi.
92
Terminology, glossary and deffinations, Professional restorers international, dostopno na
<http://prorestorers.org/Definitions.htm> (20. 4. 2019).
93
Glossary for paintings, The fine arts conservancy, dostopno na <http://www.artconservation.org/?page_id=1170> (20. 4. 2019).
94
Peggy VAN WITT, Glossary of terms, Fine art conservation, 2012, dostopno na
<https://static1.squarespace.com/static/53930492e4b04553a42645ce/t/5398e47ee4b0701f4a384664/14
02528894684/glossary-of-terms.pdf> (23.6.2019).
95
Condition reporting – Paintings. Part III: Glossary, Canadian conservation institute, dostopno na
<https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/conservation-preservationpublications/canadian-conservation-institute-notes/condition-reporting-paintings-glossary.html>
(23. 6. 2019).
96
Visual glossary, AI CCM, dostopno na <https://aiccm.org.au/conservation/visual-glossary/yellowing>
(23. 6. 2019).
97
Painting conservation glossary of terms, op. 58.
98
HORIE 2010, op. 23, str. 423–436.
99
Rutherford John GETTENS in George L. STOUT, Painting materials: a short encyclopedia, New York 1966,
str. 326.
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Tabela 2 Zbirka terminoloških izrazov, ki se navezujejo na spremembe smolnih filmov.

SPREMEMBA

OPIS S SLIKOVNIM GRADIVOM

Kraterji, ribje oko

Kraterji (crateers) so nepravilnosti smolnega filma, ki se kažejo kot

(crateers100, fish

plitke, skledaste deformacije. So posledica kontaminacije smolnega

101

eye

)

filma, kjer se svež nanos laka okrog nasedlega kontaminanta
deformira. Navadno niso opazne s prostim očesom. V angleški
terminologiji so poznani tudi pod izrazom ribje oko (fish eye).

Krhkost

Krhkost je lastnost materiala, ki opisuje njegovo elastičnost. Laki s

(brittleness102)

staranjem oksidirajo in postajajo bolj krhki, zato lahko že manjši
stres na umetnino privede do poškodb.

Mlečnost

Mlečnost je pojav neprozornega

(blanching103, 104,

oziroma razbarvanega videza umetnine.

105, 106

Vzrok za nastanek lahko pripišemo

, blush107,

blushing108)

izpostavljenosti kemikalijam/topilom
oziroma njihovem prehitrem
izhlapevanju. Površini laka zaradi hitro
hlapečih topil pade temperatura, to pa
privede do kondenziranja vlage iz
okolja. Posledično se v smolo ujamejo
kapljice vode, ki povzročijo drugačno

Slika 14 Prikaz poškodovane
površine slike – mlečnost
(pridobljeno s
<http://www.artconservation.org/?page_id=11
> 70 [20.4.2019]).

lomljenje svetlobe.
Motnost

Motnost laka je sprememba, ki je lahko odraz kemičnih sprememb

(dulling109)

v/na laku ali mehanskih abrazivnih dejavnikov, ki lak površinsko
poškodujejo, kar privede do zmanjšanja sijaja površine.

Nagubanost

Gubice oziroma brazde so nepravilnost površine smolnega filma, ki

(wrinkles110)

lahko nastanejo med sušenjem ali nanašanjem viskoznega laka na

100

Condition reporting, op. 95.
Prav tam, brez štev. str.
102
Prav tam, brez štev. str.
103
Painting conservation glossary of terms, op. 58.
104
Condition reporting, op. 95.
105
Glossary for paintings, op. 93.
106
GETTENS in STOUT 1966, op. 58, str. 326.
107
Prav tam.
108
Terminology, glossary and deffinations, op. 92.
109
Prav tam, brez štev. str.
101
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površino slike s čopičem, pri čemer ostane opazna sled potega.
Neprosojnost

Neprosojnost oziroma zmanjšanje

(opaque111)

transparentnosti je optična
sprememba smolnega filma in
posledica mikro razpok v laku. V
razpokah se ujame zrak, zaradi česar
prihaja do drugačnega lomljenja
svetlobe in motnega videza laka.

Slika 15 Detajl spremenjene
površine laka – neprosojnost
(pridobljeno s <http://www.artconservation.org/?page_id=11>
70 [20.4.2019]).

Pajčevinast videz

Izraz cobwebbing bi v slovenski terminologiji lahko opisali kot

(cobwebbing112)

pajčevinast videz laka. Gre za nepravilnost ob nanašanju (pršenju)
smolnega filma na površino slike (prehitro sušenje). Lak se že med
nanašanjem zgosti, kar privede do površine, podobne pajčevini.

Pomarančna lupina

S terminom pomarančna lupina opisujemo nepravilno, grobo ali

(orange peel113)

valovito površina laka, ki spominja na videz pomarančne lupine.
Do njenega pojava lahko pride med nanašanjem gostega laka (s
pršilko ali čopičem) v pretoplem prostoru. Lak se že med
nanašanjem dodatno zgosti, pri čemer ustvari grobo površno.

Rumenenje

Rumenenje naravnih smolnih filmov

(yellowing114)

je optična sprememba materiala, ki je
posledica kemičnih oksidacijskih
procesov v materialu.

Slika 16 Detajl delno
odstranjenega porumenelega laka
(pridobljeno s <http://www.artconservation.org/?page_id=11>
70 [20.4.2019]).

110

Condition reporting, op. 95.
Painting conservation glossary of terms, op. 58.
112
Terminology, glossary and deffinations, op. 92.
113
Prav tam, brez štev. str.
114
Glossary for paintings, op. 93.
111
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Zamreženje
(crosslinking

Zamreženje smolnega filma je kemijska sprememba, pri kateri se v
115

)

materialu spremeni moč vezi med molekulami in v njih. Posledično
se spremeni njegova polarnost, kar vpliva na topnost, zaradi česar
smo med posegom odstranjevanja spremenjenega laka primorani
uporabiti bolj polarna topila, kot bi jih sicer uporabili za
odstranjevanje enakega, a mlajšega laka. Višja kot je molekulska
masa sveže smole, večja je verjetnost, da sčasoma pride do
popolnega zamreženja laka, zato je smiselna uporaba
nizkomolekulskih smol.

115

Terminology, glossary and deffinations, op. 92.
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Tabela 3 Zbirka terminoloških izrazov, ki se navezujejo na poškodbe smolnih filmov.

POŠKODBA

OPIS S SLIKOVNIM GRADIVOM

Cvetenje

Cvetenje laka je poškodba, pri kateri se

(blooming

pojavi območje z motnim lakom.

116, 117, 118

varnish

)

Povzroči ga vlaga, ki prodira skozi
sliko, ustvarja mikro razpoke in s seboj
nosi komponentne barve in/ali podloge.
Ta pojav bi lahko poimenovali tudi z
izrazom skrepenelost119, ki se v
pogovorni konservatorskorestavratorski stroki veliko uporablja.

Slika 17 Detajl poškodovane
površine slike – cvetenje
(pridobljeno s <http://www.artconservation.org/?page_id=11>
70 [20.4.2019]).

Luščenje

Angleška termina flaking in peeling, ki jih v slovenski terminologiji

(flaking120,

združujemo pod besedo luščenje, sta poškodbi, vezani na posledico

peeling121)

sprememb adhezivnih sil med plastmi slike. Lahko kot izguba
adhezije med slikovnimi plastmi in nosilcem, med barvnimi nanosi in
podlogo ali med lakom in barvo. Luščenje posameznih plasti že ob
najmanjšem mehanskem stresu vodi v odpadanje.

116

Condition reporting, op. 95.
Glossary for paintings, op. 93.
118
Terminology, glossary and deffinations, op. 92.
119
Besedo skrepenelost konservatorji-restavratorji veliko uporabljajo za opis najrazličnejših poškodb laka,
ki se na optični ravni kažejo kot bel/moten lak. Takšno posplošena poimenovanje se velikokrat izkaže za
neustrezno ali napačno.
120
Glossary for paintings, op. 93.
121
Terminology, glossary and deffinations, op. 92.
117
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Mehurjenje
122, 123

(blistering

Gre za konveksne deformacije podloge,
)

barvne plasti ali smolnega filma, ki
ustvarijo praznino med posameznimi
plastmi ali znotraj njih. Navadno gre za
poškodbe, ki jih lahko povzročijo visoke
temperature in/ali močna vlažnost
oziroma kondenzacija.

Slika 18 Detajl poškodovane
površine slike – mehurjenje
(pridobljeno s
<http://www.artconservation.org/?page_id=11
> 70 [20.4.2019]).

Obraba

S terminom obraba opisujemo poškodbo površine umetnine, ki je

(wear124)

povzročena zaradi malomarnega odnosa do umetnine (prekomerno
dotikanje, nepazljivo montiranje okrasnega okvira). Gre za poškodbe
laka ali laka skupaj z barvno plastjo.

Odpadanje
(loss

125

)

Beseda odpadanje opisuje dejanje/proces, ki se trenutno dogaja in še
ni bilo zaključeno. Do odpadanja laka ali laka z drugimi plastmi slike
pride zaradi izgube vezi/stika med dvema plastema.

Odrgnjenost

Odrgnjenost je poškodba površine

(abrasion126, 127,

umetnine, ki je posledica trenja med

128, 129

površino in nekim drugim predmetom.

)

Do odrgnjenosti laka lahko pride med
nepravilnim odlaganjem umetnin,
prekomernim čiščenjem oziroma med
drgnjenjem ali praskanjem površine
(npr. mehansko odstranjevanje preslikav
na laku), pri čemer se lahko poškoduje
lak ali celo barvne nanose.

122

Condition reporting, op. 95.
Terminology, glossary and deffinations, op. 92.
124
Condition reporting, op. 95.
125
Prav tam, brez štev. str.
126
Painting conservation glossary of terms, op. 58.
127
Condition reporting, op. 95.
128
Glossary for paintings, op. 93.
129
Terminology, glossary and deffinations, op. 92.
123

Slika 19 Detajl poškodovane
površine slike – odrgnjenost
(pridobljeno s <http://www.artconservation.org/?page_id=11>
70 [20.4.2019]).

41
Katja Tomšič, Obravnava dotrajanega laka na slikah na platnu
Magistrsko delo UL, ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana, 2019

Odstopanje
(delamination
131

Gre za poškodbo, povzročeno zaradi
130,

)

izgube adhezivnih sil med različnimi
plastmi slike. Gre za separacijo
posameznih plasti od spodnjih in
posledično odpadanje oziroma luščenje.
Pri tem lak dobi bel videz, saj se pod
njim ustvari mehurček zraka, ki drugače
lomi svetlobo.

Slika 20 Detajl poškodovane
površine slike – odstopanje
(pridobljeno s <http://www.artconservation.org/?page_id=11>
70 [20.4.2019]).

Ožganina

S terminom ožganina označujemo mehurjaste poškodbe, ki so

(burns132)

posledica ekstremno visokih temperatur (bližina ognja ali drugega
močnega toplotnega vira).

Plesnenje

Plesni se lahko ob primernih pogojih za

(mildew133, 134,

rast pojavijo na vsaki organski in

mold135)

anorganski površini. Pojav plesni na
površini laka je zelo redek, vendar ne
nemogoč. Zaradi njene redkosti pa
posledice niso podrobneje raziskane.
Plesni potrebujejo za rast poleg visoke
vlage in temperature tudi kislo okolje, ki
si ga ustvarjajo same. Na podlagi tega
lahko sklepamo, da površina laka, ki jo
napadejo plesni, hitreje propade že zaradi
kislin, ki jih le-te izločajo.

130

Glossary for paintings, op. 93.
Terminology, glossary and deffinations, op. 92.
132
Glossary for paintings, op. 93.
133
Painting conservation glossary of terms, op. 58.
134
Terminology, glossary and deffinations, op. 92.
135
Glossary for paintings, op. 93.
131

Slika 21 Detajl poškodovane
površine slike – plesnenje
(pridobljeno s
<http://www.artconservation.org/?page_id=11
> 70 [20.4.2019]).
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Prašenje
(powdering

Prašenje se pojavi, ko med molekulami smolnega filma pride do
136

)

izgube adhesije, zaradi močne avtooksidacije ali drugih ekstremnih
oksidativnih vplivov iz okolja.

Razpokanost

Termin razpokanost je zelo širok, ko

(cracking)

opisujemo poškodbe na plasti laka.
Poznamo več vrst razpok, ki jih delimo
glede na nastanek, velikost, obliko in
globino. Na kratko lahko rečemo, da so
razpoke odraz odpovedi materiala ob
stresu.

136

Condition reporting, op. 95.

Slika 22 Detajl poškodovane
površine slike – razpokanost
(Fotoarhiv RC, ZVKDS).
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Tabela 4 Vrste oksidacij v povezavi s smolnimi filmi, ki so podvrženi neprimernim okoljskim parametrom.

VRSTA

POMEN

OKSIDACIJE
Avtooksidacija
(auto-oxidation
138

)

Avtooksidacija je neizogiben oksidacijski proces, ki so mu
137

podvrženi vsi materiali. Gre za verižne oksidacijske reakcije zaradi
stika z ozračjem, to pa privede do degradacije karboksilnih skupin
in sproščanja novih radikalov, kar povzroči verižno reakcijo. Pri
močni avtooksidaciji pride do povezovanja verig molekul
(zamreženja) in s tem povečanja molekulske mase, s čimer se
spremeni polarnost in sčasoma lahko privede do popolne
netopnosti laka. S povečano molekulsko maso se spremenijo tudi
mehanske lastnosti laka (Tg, natezna trdnost, izguba adhezije in
zmanjšanje elastičnosti), kar privede do zmanjšanja leska,
rumenenja in poškodb na smolnem filmu.

Fotooksidacija

Fotooksidacija je proces oksidiranja materiala zaradi prisotnosti

(photo-

svetlobe. Izpostavljenost lakov naravni oziroma sončni svetlobi

oxidation139)

privede do pojava kislin, propada ogljikovih vezi, spremembe
topnosti, rumenenja in povišanja molekulske teže, to pa ima resne
posledice na njegovo obstojnost.

Oksidacija

Oksidacija je kemijska reakcija med nekim materialom in eno ali

(oxidation)

več snovmi iz okolja, v katerem se predmet nahaja. Ima resne
posledice na obstojnost materiala.

Termična

Termična oksidacija je proces oksidiranja materiala zaradi

oksidacija

toplotnega sevanja. Oksidativne termične reakcije vodijo k pojavu

(thermal

hitrejšega rumenenja, pojavijo se spremembe v UV- in IR-spektru,
140

oxidation

)

poveča se molekulska masa in pojav kislin. Povišane temperature
povečajo kemično aktivnost, ki pospešuje propadanje vseh
materialov.

137

DE LA RIE 1988, op. 76, str. 62–65.
VAN DER DOELEN, VAN DEN BERG in BOON 1998, op. 70, str. 249–264.
139
DE LA RIE 1988, op. 76, str. 62.
140
Prav tam, str. 54–59 in 62–65.
138
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6

ZAGOTAVLJANJE PRIMERNEGA OKOLJA ZA HRAMBO, TRANSPORT IN
RAZSTAVLJANJE SLIK NA TKANEM NOSILCU

Ko se oseba seznani z obsežnostjo poškodb na slikah na tkanem nosilcu, katerih vzrok so
neprimerni klimatski pogoji, se toliko bolj zaveda pomena preventive in s tem
zagotavljanja primernega okolja za umetnine pri hrambi, razstavljanju in med
transportom. Konservatorsko-restavratorska stroka je v ta namen na podlagi raziskav in
dolgoletnih opazovanj določila primerne parametre in navodila za vzdrževanje slik na
tkanem nosilcu, ki so predstavljeni v spodnji tabeli.
Tabela 5 Primerni parametri in navodila za vzdrževanje slik na tkanem nosilcu.

TEMPERATURA

18–22 °C (slika ne sme biti direktno izpostavljena virom
temperature)

VLAGA

50–60 % (slika ne sme biti izpostavljena direktnemu viru vlage)

SVETLOBA

Do 200 luksov, medtem ko je UV-obsevanje omejeno na
maksimalno 20 mV/m2 ali popolno odsotnost UV-svetlobe (slika
ne sme biti izpostavljena direktnim svetlobnim virom).

ONESNAŽENOST

V prostorih, kjer se nahajajo predmeti kulturne dediščine, se

ZRAKA

priporoča dovod primerno kakovostnega zraka, ki zagotavlja
predvsem zmanjšanje količine trdih delcev v ozračju (PM10) s
pomočjo ustreznih filtrov. Maksimalna količina trdih delcev v
zraku je 0,15 mg/m3.

TRANSPORT

Med transportom mora biti slika vedno ustrezno zaščitena pred
mehanskimi poškodbami, tresljaji in neustreznimi okoljskimi
parametri. Priporočeno je kontinuirano preverjanje in
zagotavljanje njihove ustreznosti.

DRUGA

V bližini umetnine ne sme biti rož in drugega rastlinja, saj so vir

PRIPOROČILA

vlage in kislin, ki potencialno škodujejo umetnini. Poleg zaščite
pred izviri toplote in svetlobe jo je treba zaščititi tudi pred
prepihom. Svetuje se obešanje slik na notranje stene prostorov.
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7

ZAHTEVE PRI IZBIRI LAKA ZA PONOVNO LAKIRANJE UMETNIN

Pri izbiri primernega laka za lakiranje umetnin moramo upoštevati kar nekaj osnovnih
vodil, ki nam pomagajo dosegati konservatorsko-restavratorska načela. Že Robert Feller
je v šestdesetih letih 20. stoletja postavil osnovne smernice, ki so vsebovale predvsem
področja reverzibilnosti in znane kemične sestave vseh komponent laka.141 Materiale je
razdelil v štiri razrede glede na njihovo obstojnost v muzejskem prostoru (ob odsotnosti
UV-sevanja), ki veljajo še danes142. Kasneje je Ameriško združenje konservatorjevrestavratorjev izdalo priročnik o lakiranju slik, v katerem je predstavilo osnovne smernice
pri izbiri in izvajanju lakiranja, ki so temeljile na že postavljenih Fellerjevih smernicah.143
Ko se odločamo za najprimernejši lak, moramo upoštevati tako njegove karakteristike
(znana sestava laka, reverzibilnost, optična stabilnost, dobra vezava s podlogo/barvno
plastjo, zaščita pred atmosferskimi depoziti in zmerno abrazijo, uporaba izključno sveže
pripravljenih lakov in primernih dodatkov) kot druge objektivne dejavnike, ki so pri vsaki
umetnini drugačni (stanje umetnine, tehnika slikanja, predhodni posegi, metodologija
izvedenih retuš, želeni končni zgled in končna lokacija umetnine). Lastnosti laka določajo
mehanske in kemijske značilnosti vseh sestavin, te pa posledično vplivajo na njegovo
stabilnost in optične lastnosti.
7.1 Mehanske lastnosti
Pri izbiri primernega laka moramo upoštevati njegove mehanske lastnosti v povezavi z
okoljem, kamor se umetnina vrača. Za umetnino, ki se vrača v nestabilno okolje, je
priporočeno izbrati lak, ki bo imel kar najboljšo odpornost na atmosferske vplive.
Mehanske lastnosti so najbolj pogojene z izbiro smole. Lak mora biti dovolj elastičen,
nelepljiv, sposoben dobrega vezanja s podlogo in odporen na mehanske vplive iz okolja.
Upoštevati je treba, da se s staranjem smoli povečuje molekulska masa, kar vpliva na
izgubo elastičnosti. To pa lahko privede do pojava razpok in izgube transparentnosti

141

Robert L. FELLER, Research on durable thermoplastic polymers for the conservation of works of art, Rim
1968, str. 1099–1110.
142
Razred A – obstojnost več kot 100 let; razred B – obstojnost od 20 do 100 let; razred C – obstojnost
manj kot 20 let; razred T – obstojnost manjša od 6 mesecev. Stroka stremi k uporabi materialov razreda A.
143
Painting conservation catalog (volume 1): varnishes and surface coatings (ur. Wendy SAMET),
Washington, 1998, str. 1–330.
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smolnega filma, saj so laki z zmanjšano elastičnostjo bolj togi in krhki ter nagnjeni k
pojavu poškodb.
7.2 Kemijske lastnosti
V konservatorsko-restavratorski stroki stremimo k uporabi kemično najstabilnejših
materialov. Želimo si, da bi obstajala smola, ki bi imela maksimalno stabilnost v povezavi
s staranjem. Žal so vsi organski materiali podvrženi avtooksidaciji že zaradi prisotnosti
kisika. Na čim počasnejše spreminjanje kemijskih lastnosti laka pa lahko delno vplivamo
z izbiro primerne smole, ki ji dodamo stabilizatorje, kot so antioksidanti in UVstabilizatorji, ter umetnini zagotovimo primerno okolje brez prisotnosti UV-sevanja, s čim
manjšo možnostjo usedanja nečistoč na površino slike, kar bi lahko povzročilo kemične
reakcije na površini laka, in uporabljamo izključno sveže pripravljene lake. V preteklosti
so raziskave pokazale, da zaradi avtooksidacijskih procesov med staranjem smol prihaja
do povečanja molekulske mase. Pri tem se spremeni polarnost materiala, ki vpliva na
zmanjšanje topnosti laka in tako na možnost pojava popolne netopnosti. Zato stremimo k
uporabi nizkomolekulskih smol, saj je proces do popolnega zamreženja daljši. Na
kemijske lastnosti med staranjem pa ne vpliva le avtooksidacija, temveč tudi
termooksidacija in fotooksidacija, ki privedeta do rumenenja, povečanja molekulske
mase, pojava kislin in pospešujeta oksidativne procese materialov.144, 145
7.3 Optične lastnosti
Optične lastnosti lakov določajo tako kemijske kot fizikalne lastnosti, vendar jih zaradi
njihove pomembnosti pri izbiri primernega laka posebej izpostavljam.
Konservatorsko-restavratorska stroka stremi k čim boljšemu približku umetnine izvorni
obliki, zato tudi pri izbiri laka iščemo nadomestke naravnih smol, ki bi bile optično
primerljive146 s tradicionalnimi, a veliko stabilnejše. Izbira smole ni edini faktor, s
katerim vplivamo na videz umetnine. Na to vplivajo tudi topilo, koncentracija raztopine,
metoda aplikacije147, količina nanesenega laka in lastnosti površine umetnine. Različne
144

VAN DER DOELEN, VAN DEN BERG in BOON 1998, op. 70, str. 249–264.
DE LA RIE 1988, op. 76, str. 53–70.
146
Naravne smole imajo izrazitejši lesk od sintetičnih nadomestkov.
147
Nanašanje laka s čopičem ustvari gladke površine s posledično boljšim leskom v primerjavi z
nanašanjem z razpršilko. Pri pršenju laka topilo med razprševanjem hitreje hlapi in mikroskopske kapljice
145
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optične lastnosti lakov so odvisne predvsem od molekulske mase, ki vpliva na njihove
značilnosti (temperatura steklastega prehoda, elastičnost, viskoznost, sposobnost
niveliranja in lomni količnik148).149 Smole z nizko molekulsko maso imajo višji lomni
količnik, ki je podoben staranim oljnim barvam. Zaradi manjše viskoznosti dobro
nivelirajo, bolje nasičijo barve in jim dajo globino.150 To so smole, ki jih zaradi njihovih
optičnih lastnosti in obstojnosti v stroki vedno več uporabljamo. Zavedati se moramo, da
naravne smole s staranjem rumenijo tudi v idealnem okolju in izgubijo ločljivost podobe
naslikanega.151 Opaža se, da tudi izbira topila vpliva na optične lastnosti laka, vendar
raziskave v tej smeri še niso bile izvedene. Lesk na površini slike pa ni odvisen le od
izbire laka, temveč tudi od njene teksture. Gladke površine imajo visok sijaj zaradi
drugačnega odboja svetlobe. Mikroskopske ali večje nepravilnosti na sliki pa povzročajo
zmanjšanje leska zaradi difuzije odboja svetlobe na površini.152

gostejšega laka se oprijemljejo površine umetnine, kjer tvorijo manj gladko površino. S tem povzročijo
difuzijo odboja svetlobe na površini, kar zaznamo kot površino z zmanjšanim leskom.
148
Lomni količnik je obratno sorazmeren z molekulsko maso. Nižja kot je molekulska masa, višji je lomni
količnik.
149
Roy S. BERNS in E. René de la RIE, The effect of the refractive index of a varnish on the appearance of
oil paintings, Studies in conservation, XLVIII/4, 2003, str. 251–262.
150
DE LA RIE, DELANEY, MORALES, MAINES in SUNG 2010, op. 13, str. 134–143.
151
ŠKORJA 2012, op. 5, str. 69–74.
152
DE LA RIE 1987, op. 2, str. 1–13.
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8

PRIMER IZ PRAKSE
8.1 Osnovni podatki

Oljna slika svetega Jošta na tkanem nosilcu, ki sem jo dobila v obravnavo v sklopu
svojega magistrskega dela, je slika neznanega avtorja iz 18. stoletja. Prihaja iz manjše
cerkve v Zadnji vasi na Gorenjskem, ki je znana po potočku, ki teče skozi njeno
notranjostjo.

Slika 23 Neznan avtor, Sv. Jošt, 18. stoletje, olje na
platnu, Župnija Begunje na Gorenjskem. Celota
slike pred konservatorsko-restavratorskimi posegi –
lice (foto: Barbka Gosar Hirci, RC, ZVKDS,
Ljubljana, 2019).

Slika 24 Neznan avtor, Sv. Jošt, 18. stoletje, olje
na platnu, Župnija Begunje na Gorenjskem.
Celota slike pred konservatorsko-restavratorskimi
posegi – hrbet (foto: Barbka Gosar Hirci, RC,
ZVKDS, Ljubljana, 2019).
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8.2 Povzetek stanja umetnine
Obravnavana oljna slika na tkanem nosilcu je zaradi dolgoletne hrambe v neustreznih
pogojih zelo poškodovana. Ob prevzemu umetnine smo mislili, da je moten videz
umetnine posledica močno poškodovanega laka na površini. Ta videz po navadi ustvarijo
mikro razpoke, ki so posledica hranjenja umetnine v neprimernih klimatskih pogojih. Po
podrobnejšem pregledu z ultravijolično fluorescenco pa smo ugotovili, da je lak
poškodovan do te mere, da ga s prostim očesom na površini ne zaznamo več. Zaradi
previsoke zračne vlage v prostoru hranjenja je močno razpokana tudi barvna plast, kar je
odraz ekstremnega nihanja relativne vlažnosti v prostoru in najverjetneje tudi pojava
kondenziranja vlage na površini slike. Delci razpokane barvne plasti se luščijo in
odpadajo, prav tako podloga. Vezivna moč v podlogi, ki je rdečkasto obarvana, je močno
oslabljena in se praši, zato je mestoma, na poškodovanih delih, prisotna le še v sledeh,
nosilec pa je razkrit. Ta je na prvi pogled v razmeroma dobrem stanju, vendar je skozi čas
utrpel kar nekaj poškodb, ki so posledica zamenjave podokvira, pri čemer so spremenili
tudi format umetnine. Tako je slika z zarjavelimi žeblji skozi lice ohlapno pritrjena na
kasnejši podokvir zaokrožene oblike brez distančne letvice in brez zagozd. Zaradi
spremembe formata je preostanek slike (celotni spodnji in zgornji del) prosto viseč za
sliko, pri čemer je nosilec večkrat prepognjen, zvit, deformiran, ponekod pa tudi pretrgan
in/ali manjkajoč. Na pregibih je močno poškodovana barvna plast skupaj s podlogo, ki
ponekod že manjka. Na celotni površini umetnine so tudi nečistoče v obliki prahu,
pajčevin, iztrebkov, beleža in druge nečistoče neznanega izvora.

Slika 25 Poškodbe nosilca na spodnjem poslikanem
zavihku (foto: Katja Tomšič, osebni arhiv, 2019).

Slika 26 Detajl pritrjenosti slike skozi lice (foto:
Katja Tomšič, osebni arhiv, 2019).
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Slika 27 Detajl spremenjene/poškodovane površine
slike – VIS (foto: Barbka Gosar Hirci, RC,
ZVKDS, Ljubljana, 2019).

Slika 28 Detajl spremenjene/poškodovane površine
slike – UV (foto: Barbka Gosar Hirci, RC, ZVKDS,
Ljubljana, 2019).

Slika 29 Detajl poškodb na barvni plasti – VIS
(foto: Barbka Gosar Hirci, RC, ZVKDS, Ljubljana,
2019).

Slika 30 Detajl poškodb na barvni plasti – UV
(foto: Barbka Gosar Hirci, RC, ZVKDS, Ljubljana,
2019).

8.3 Izpostavitev problema
V povezavi z obravnavano umetnino se pojavlja kar nekaj problemov. V grobem jih lahko
delimo v dve skupini. Prva je etične narave, v povezavi s prezentacijo umetnine, saj so ji
v preteklosti spremenili format in s tem močno posegli v avtorjevo namero. To ni le
podrlo kompozicije naslikanega, temveč je zaradi malomarnega odnosa do preostalega
dela slike privedlo do poškodb153. Naslednja skupina problemov pa se nanaša na
stabilnost materialov v neprimernih klimatskih pogojih. Slika se namreč po
konservatorsko-restavratorskih posegih vrne v nestabilno okolje s preveliko zračno vlago.
Tu govorimo o vprašanju izbire najboljših možnih materialov za izvedbo posegov in
drugih pristopov, s katerimi bi umetnino kar najbolje zaščitili. Nujna je zaščita hrbtišča.
153

Raztrganine, odpadanje barvne plasti in podloge.
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Najustrezneje bi bilo, da bi se sliko zamenjalo s kopijo, original pa premestilo v stabilno
in nadzorovano okolje.
8.4 Povzetek izvedenih konservatorsko-restavratorskih posegov
Po natančnem pregledu, popisu stanja in izdelavi grafične dokumentacije se je pričelo s
konservatorsko-restavratorskim posegom. Ker je bila slika v zelo slabem stanju, potrebna
takojšne utrditve barvne plasti, smo postopke začeli z mehanskem odstranjevanjem
nečistoč na hrbtu slike. Sledilo je utrjevanje. Najprej smo zaščitili lice slike (5 %
Beva®371 v White spiritu), pri čemer smo delno utrdili tudi barvno plast, nato pa smo
sliko po demontiranju z neprimernega podokvira večkrat utrjevali (10 % Beva®371 v
White spiritu) s hrbtne strani. Utrjevalec smo po izhlapitvi topila še toplotno reaktivirali
(70 °C), pri čemer se je umetnina tudi popolnoma zravnala, in odstranili zaščito lica.
Nosilec je imel, zlasti na poslikanih zavihkih, kar nekaj manjkajočih delov, ki smo jih
nadomestili z novim, sintetičnim platnom in sliko podlepili (sintetično platno,
impregnirano s Plextol® B 500, Beva®371 film). Sledilo je odstranjevanje odvečnega
utrjevalca (Shellsol D 40) in nečistoč. Odstranili smo jih le na stabilnih, manj
poškodovanih površinah slike. Dele, kjer so bile poškodbe obsežnejše, smo še dodatno
utrdili, zakitali (toniran klejno-kredni kit) in šele nato odstranjevali utrjevalec in nečistoče
na površini slike. Po kitanju smo kit še primerno obdelali s skalpelom.
Dela smo v tej fazi zaradi časovne omejitve zaključili.
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Slika 31 Lice slike pred pričetkom
konservatorsko-restavratorskih postopkov (foto:
Barbka Gosar Hirci, RC, ZVKDS, Ljubljana,
2019).

Slika 32 Lice slike po posegu kitanja poškodb (foto:
Katja Tomšič, osebni arhiv, 2019).

8.5 Obravnava dotrajanega laka na sliki s predlogom za ponovno lakiranje
umetnine
V magistrskem delu se ukvarjam z obravnavanjem dotrajanega laka na slikah na tkanem
nosilcu. Moj namen je bil podrobneje predstaviti korake konservatorsko-restavratorske
obravnave zamenjave zaključnega laka, od pregleda z ultravijolično fluorescenco,
sondiranj in odstranjevanja laka do predloga za ponovno lakiranje umetnine. Ta bi
temeljil na podlagi pridobljenega znanja, izkušenj in predhodno uporabljenih materialov
med konservatorsko-restavratorskim posegom, upoštevajoč okolje, v katerega se
umetnina vrača.
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Obravnavo dotrajanega laka smo, kot predvideno, pričeli s pregledom umetnine s
pomočjo ultravijolične fluorescence. Ta nam ni pokazala laka na površini. Glede na
nastanek umetnine lahko trdimo, da je bila prvotno umetnina lakirana154, saj je za to
obdobje značilna uporaba laka. Ta je najverjetneje zaradi dolgotrajnih neprimernih
pogojev hranjenja popolnoma propadel in odpadel s površine, zato ga ne zaznamo.
Najverjetneje se na umetnini nahaja le v manjših sledeh.

Slika 33 Lice slike pri vidni svetlobi (foto: Barbka
Gosar Hirci, RC, ZVKDS, Ljubljana, 2019).

Slika 34 Lice slike pri ultravijolični svetlobi (foto:
Barbka Gosar Hirci, RC, ZVKDS, Ljubljana,
2019).

Čeprav v konservatorsko-restavratorski stroki stremimo k uporabi najstabilnejših
materialov, se v primeru neprimernega hranjenja v kratkem časovnem obdobju začnejo
kazati spremembe/poškodbe na površini umetnine. Okolje, v katerega se umetnina po
konservatorsko-restavratorskih posegih vrača, ima bistveno vlogo pri izbiri primernega
154

Umetnina je bila najverjetneje lakirana z damarjevim lakom.
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zaključnega laka. V primeru, da bi se slika vrnila v stabilno okolje, bi bil najprimernejši
lak iz damarjeve smole, saj gre najverjetneje za izvorno vrsto laka. Z damarjevim lakom
lahko ustvarimo visoko sijajne površine, kakršnih stabilnejši sintetični nadomestki žal
nikoli ne dosežejo. Ker pa se umetnina vrača v ekstremno nestabilno okolje, je nujno
potreben premislek o uporabi sintetičnih nadomestkov, ki bi opravljali svojo funkcijo v
daljšem časovnem obdobju. S tem se želimo izogniti kontinuiranemu ponavljanju posega
zamenjave zaključnega laka. Ironija je, da lahko za poseg uporabimo najstabilnejšo
smolo, katere lastnosti z uporabo dodatkov še izboljšamo, a bi bila zaradi neustreznih
pogojev njegova življenjska doba bistveno krajša. Okolje, v katerega se umetnina vrača,
pa ni edini faktor, ki ga moramo upoštevati. Pri izbiri laka je pomembno, da izberemo
takšnega, s katerim prihodnje generacije konservatorjev-restavratorjev ne bodo imele
težav. S tem ne mislim le reverzibilnosti, temveč tudi možnost selektivnosti med posegi.
Topilo, s katerim odstranimo lak, ne sme topiti obsežnih retuš ali raztapljati utrjevalca.
Ob pisanju magistrskega dela in odločanju o najprimernejši izbiri laka za ponovno
lakiranje nisem imela informacije o materialni sestavi retuš, saj le-te še niso bile
izvedene, zato bom predstavila več možnosti. V primeru, da se bo retuša izvajala z
Gamblin Conservation Colors®, bi sliko lakirala s sintetično smolo Regalrez® 1094155 v
topilu Shellsol D40. Barve Gamblin so na osnovi smole Laropal® A 81, ki je Shellsol
D40 ne raztaplja. V primeru izvajanja retuš z barvami na vodni osnovi pa bi bila za
lakiranje primerna tudi Laropal® A 81156 ali Paraloid® B-72157 v izbranem topilu
(Shellsol A100). Ne glede na končno izbiro o materialni sestavi retuš bi na podlagi
znanega okolja, v katerega se umetnina vrača po konservatorsko-restavratorski obravnavi,
za končno lakiranje predlagala izbiro sintetične nizkomolekulske smole Regalrez® 1094
v topilu Shellsol D40 z dodatkom UV-stabilizatorja Tinuvin® 292 (HALS). To je ena
izmed stabilnejših smol na tržišču, katere optične lastnosti so podobne damarjevi smoli, z
155

Regalrez® 1094 je sintetična smola z nizko molekulsko težo in je ekstremno odporna na UV-sevanje in
atmosfersko oksidacijo. Topna je v alifatskih in aromatskih ogljikovodikih. Priporoča se dodatek UVstabilizatorja Tinuvin 292 (HALS). Njegova elastičnost in zmožnost nasičenja barv je primerljiva z
zmožnostjo damarjeve smole.
156
Laropal® A 81 je sintetična smola z nizko molekulsko težo, ki je topna v ogljikovodikih z najmanj 38 %
aromatov, toluenu, izopropanolu, etanolu in acetonu. Je fotokemično stabilna z nizko stopnjo zamreženja,
njeno nasičenje barv pa je podobno laku iz damarjeve smole.
157
Paraloid® B-72 je sintetični akrilni polimer z visoko molekulsko težo. Ima izredne stabilnostne lastnosti,
je elastičen, srednjega sijaja. Prepušča UV-svetlobo in je topen v 100 % aromatskih ogljikovodikih, v topilu
Shellsol A100, ksilenu, toluenu in acetonu.
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dodatkom stabilizatorja pa z njo dosežemo material izrednih stabilnosti. Sliki se bo po
posegih zaščitilo hrbtišče z vezano leseno ploščo.
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9

ZAKLJUČEK

Obravnava dotrajanega laka na slikah na platnu mora biti celostna, upoštevajoč
mnogotere dejavnike, kot so stanje umetnine, avtorjeva namera, metodologija in
tehnologija predhodnih posegov, želen končni videz umetnine in okolje, v katerega se
umetnina vrača. Zato je pomembno, da poznamo lastnosti tako tradicionalnih smol kot
sintetičnih nadomestkov in dodatkov, s katerimi lahko izboljšamo trajnostne lastnosti
lakov. Na podlagi teh informacij se lažje odločamo pri izbiri laka za ponovno lakiranje
umetnine. V povezavi z odločitvijo pa nikakor ne smemo zanemariti okolja, v katerega se
umetnina vrača. Poleg lastnosti smol je pomembno poznavanje poškodb, ki so odraz
okolja, in razumevanje procesa njihovega nastanka. Pri tej problematiki še vedno ostaja
nekaj vprašanj, na katere trenutna konservatorsko-restavratorska stroka še nima odgovora,
predvsem na področju sprememb/poškodb v povezavi z nasedanjem nečistoč, zaradi česar
bi bile dobrodošle dodatne raziskave. S pregledom poškodb/sprememb lakov in
izpostavitvijo primerov umetnin, ki so bile podvržene hrambi v neprimernih ali celo
ekstremnih pogojih, velja poudariti pomen preventivne konservacije, kot je zagotavljanje
primernega okolja za hrambo in razstavljanje umetnin. S celostnim poznavanjem lakov v
povezavi z njihovimi lastnostmi in obstojnostjo se vedno bolj zavedamo pomena izbire
najprimernejšega laka za ponovno lakiranje, zlasti v primerih umetnin, ki se po posegih
vračajo v izredno nestabilno okolje. Konservatorsko-restavratorska stroka svetuje
uporabo sintetičnih nizkomolekulskih smol z dodatkom UV-stabilizatorja. To so smole, ki
so se med raziskavami z umetnim staranjem izkazale za najstabilnejše. Temeljitemu
raziskovalnemu delu navkljub pa je treba poudariti, da bo njihova stabilnost, predvsem v
ekstremnih pogojih, še nekaj let ostala neznanka. Šele v prihodnosti, z dolgotrajno
praktično uporabo bomo videli, kako posamezen sintetičen lak prenaša naravno staranje.
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