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POVZETEK
Vsebina magistrskega dela temelji na področju stenskih slik na zunanjščinah registrirane
etnološke stavbne dediščine in na podeželskih stavbnih objektih. V prvem delu je
predstavljeno pojmovanje etnološke stavbne dediščine in problematika njenega ohranjanja.
Glavni del teorije je predstavitev analize podatkov, zbranih v Katalogu stenskih slik na
registrirani etnološki stavbni dediščini in na podeželskih objektih v Posočju. Analiza je
nastala na podlagi raziskovalnega dela v arhivu Zavoda za varstvo kulturne dediščine,
Območne enote Nova Gorica in na terenu. Obdelava podatkov je razkrila število stavbnih
objektov s stenskimi poslikavami, njihovo namembnost in število stenskih slik. Podatki
posameznih poslikav so podali informacije o motivih, avtorstvu, datiranju, o prevladujoči
tehniki stenskega slikarstva, načinu hranjenja in številu snetih stenskih poslikav.
V drugem sklopu magistrske naloge je predstavljen praktični del konserviranja-restavriranja
dveh snetih stenskih slik s porušene stanovanjske hiše v Čepovanski dolini. Vsebuje opis
izvedenih konservatorsko-restavratorskih postopkov s poudarkom na izvedenih tehnikah in
uporabljenih materialih.
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ABSTRACT
The content of the master's thesis is based on the field of wall paintings on the exterior of the
registered ethnological building heritage and on rural buildings. The first part presents the
perception of the ethnological building heritage and the problems of its conservation. The
main part of the theory is the presentation of an analysis of the data collected in the Catalogue
of wall paintings of the ethnological building heritage in the Posočje region. The analysis was
created on the basis of research work in the archive of the ZVKDS and in field work. The
processed data revealed the number of buildings with wall paintings, their purpose and the
number of wall paintings. The data of individual paintings provided information on motifs,
authorship, dating, the predominant technique of wall paintings, the way of preservation and
the number of detached wall paintings.
The second part of the master's thesis is a practical part of the conservation-restoration of two
wall paintings detached from a demolished residential house in Čepovanska dolina. This part
contains a description of the performed conservation and restoration procedures with an
emphasis on the techniques and materials used.

6

Maja Cingerle, Ohranjanje stenskih slik etnološke stavbne dediščine v Posočju
na primeru konserviranja-restavriranja dveh snetih stenskih slik s hiše v Čepovanu
Magistrsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana, 2020

KAZALO
1

UVOD ................................................................................................................................ 9

2

ETNOLOŠKA STAVBNA DEDIŠČINA ..................................................................... 10
2.1 VZROKI ZA PROPADANJE ...................................................................................... 10
2.1.1 POTRESI .............................................................................................................. 11
2.2 PROBLEMATIKA OHRANJANJA............................................................................ 12

3 'LJUDSKA' UMETNOST IN STENSKE SLIKE ETNOLOŠKE STAVBNE
DEDIŠČINE ....................................................................................................................... 13
3.1 'LJUDSKA' UMETNOST IN NJEN POMEN.............................................................. 14
3.1.1 STENSKE SLIKE.................................................................................................. 15
4

OBLIKOVANJE KATALOGA STENSKIH SLIK REGISTRIRANE
ETNOLOŠKE STAVBNE DEDIŠČINE IN NA PODEŽELSKIH OBJEKTIH V
POSOČJU ....................................................................................................................... 15

5

ANALIZIRANJE STENSKIH SLIK V POSOČJU .................................................... 20
5.1 SPLOŠNI PODATKI O NEREGISTRIRANIH STAVBNIH OBJEKTIH IN
REGISTRIRANI ETNOLOŠKI STAVBNI DEDIŠČINI S STENSKIMI SLIKAMI . 20
5.1.1 RAZDELJENOST STAVBNIH OBJEKTOV GLEDE NA OBČINE ..................... 20
5.1.2 STATUS VAROVANJA ETNOLOŠKE STAVBNE DEDIŠČINE .......................... 21
5.1.3 NAMEMBNOST OBJEKTOV S STENSKIMI POSLIKAVAMI IN ŠTEVILO
STENSKIH SLIK NA OBJEKTIH ........................................................................ 21
5.2 STENSKE POSLIKAVE NA OBRAVNAVANIH STAVBNIH OBJEKTIH ............ 21
5.2.1 MOTIVIKA ........................................................................................................... 21
5.2.2 AVTORJI .............................................................................................................. 22
5.2.3 DATIRANJE ......................................................................................................... 22
5.2.4 UPORABLJENE TEHNIKE STENSKIH SLIK .................................................... 22
5.2.5 HRANJENJE STENSKIH SLIK V POSOČJU ...................................................... 22
5.2.6 KONSERVIRANJE-RESTAVRIRANJE STENSKIH SLIK .................................... 23
5.2.7 KONSERVIRANJE-RESTAVRIRANJE SNETIH STENSKIH SLIK ..................... 23

6

DOMAČIJA AJZERCA V ČEPOVANSKI DOLINI ................................................. 25

7

STENSKI SLIKI NA FASADI STANOVANJSKE HIŠE DOMAČIJE AJZERCA 26

Maja Cingerle, Ohranjanje stenskih slik etnološke stavbne dediščine v Posočju
na primeru konserviranja-restavriranja dveh snetih stenskih slik s hiše v Čepovanu
Magistrsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana, 2020

7

8

NARAVOSLOVNE PREISKAVE ................................................................................ 27

9

POSTOPEK SNEMANJA STENSKIH SLIK IN PRIMER OPRAVLJENE
PRAKSE SNEMANJA DVEH STENSKIH SLIK V ČEPOVANU ........................... 27

10 STANJE OBRAVNAVANIH SNETIH STENSKIH SLIK ........................................ 29
11 PREDLOG KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKEGA POSEGA .............. 30
12 KONSERVIRANJE-RESTAVRIRANJE DVEH SNETIH STENSKIH SLIK S
FASADE STANOVANJSKE HIŠE V ČEPOVANSKI DOLINI ............................... 30
12.1

POSTOPKI, IZVEDENI NA HRBTIŠČU SNETIH STENSKIH SLIK ................... 38

12.1.1

TANJŠANJE OMETA ....................................................................................... 38

12.1.2

ODSTRANJEVANJE NESPRIJETEGA MATERIALA ...................................... 38

12.1.3

PREPOJITEV Z EMULZIJO AKRILNE SMOLE ............................................. 38

12.1.4

KITANJE........................................................................................................... 39

12.1.5

UTRJEVANJE Z APNENO KAZEINSKO MASO ............................................. 39

12.1.6

OJAČITEV HRBTIŠČA Z ARMATURO ........................................................... 39

12.1.7

RAVNANJE STENSKE SLIKE .......................................................................... 40

12.2 NOVA NOSILCA, NJUNA PRIPRAVA IN MONTAŽA DVEH SNETIH STENSKIH
SLIK.............................................................................................................................. 41
12.2.1

UPORABLJENI MATERIALI ........................................................................... 42

12.2.2

PRIPRAVA NOVEGA NOSILCA IN MONTAŽA STENSKIH SLIK NA NOVA
NOSILCA .......................................................................................................... 43

12.3

POSTOPKI, IZVEDENI NA LICU STENSKIH SLIK ............................................ 44

12.3.1

ODSTRANJEVANJE ZAČASNE ZAŠČITE LICA STENSKE SLIKE................ 44

12.3.2

ODSTRANJEVANJE NEČISTOČ IN UMAZANIJE Z LICA STENSKIH SLIK 45

12.3.2.1 Odstranjevanje recentnih plasti in mikroorganizmov ................................... 50
12.3.2.2 Odstranjevanje neznane rumenkaste snovi ................................................... 51
12.3.3

INJEKTIRANJE ................................................................................................ 52

12.3.4

UTRJEVANJE BARVNE PLASTI ..................................................................... 52

12.3.5

PROBLEMATIKA MANJŠIH FRAGMENTOV ................................................ 53

12.3.6

KITANJE RAZPOK IN VRZELI ....................................................................... 54

12.3.7

BARVNA DOPOLNITEV .................................................................................. 55

12.3.8

NANOS DEKORATIVNEGA OMETA OKOLI SNETIH STENSKIH SLIK IN
ČIŠČENJE OKVIRJA........................................................................................ 60

8

Maja Cingerle, Ohranjanje stenskih slik etnološke stavbne dediščine v Posočju
na primeru konserviranja-restavriranja dveh snetih stenskih slik s hiše v Čepovanu
Magistrsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana, 2020
12.3.9

PRIMERJAVA PREDLAGANIH IN IZVEDENIH KONSERVATORSKORESTAVRATORSKIH POSTOPKOV ............................................................... 62

13 PRIPOROČILA ZA HRANJENJE SNETIH STENSKIH SLIK.............................. 67
14 RAZPRAVA Z ZAKLJUČKI ....................................................................................... 68
15 LITERATURA ............................................................................................................... 71
16 SEZNAM SLIKOVNEGA GRADIVA ........................................................................ 76
17 SEZNAM TABEL .......................................................................................................... 82
18 SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV Z RAZLAGO ................. 83
19 SLOVAR ......................................................................................................................... 84
PRILOGA
ZAHVALA

Maja Cingerle, Ohranjanje stenskih slik etnološke stavbne dediščine v Posočju
na primeru konserviranja-restavriranja dveh snetih stenskih slik s hiše v Čepovanu
Magistrsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana, 2020

1

9

UVOD

Praktični del, ki je predstavljen v drugem sklopu magistrskega dela, temelji na konserviranjurestavriranju dveh snetih stenskih slik. Ti sta krasili fasado stanovanjske hiše v Čepovanu, ki
je še vedno (hiša je bila leta 2011 porušena) registrirana kot enota kulturne dediščine z
evidenčno številko dediščine (EŠD) 20765. S tema predmetoma sem se poleg izvedbe
konservatorsko-restavratorskih postopkov srečala še s področjem t. i. 'ljudske' likovne
umetnosti, etnologije in varstva nepremične kulturne dediščine. Navedena področja so tudi
iztočnica za pisanje teoretičnega dela, ki sem ga nadgradila z raziskovanjem in zbiranjem
informacij o stenskih poslikavah etnološke stavbne dediščine v arhivu Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Nova Gorica (naprej ZVKDS, OE Nova
Gorica). Povod za razširjeno vsebino je bil predlog mentorja doc. dr. Blaža Šemeta za
izdelavo seznama tovrstnih stenskih poslikav, ki ga za področje severne Primorske še ni bilo.
Obenem sem si tudi sama začela zastavljati raznorazna vprašanja o tovrstnih delih: kateri
motivi so najpogosteje upodobljeni, v kakšnem stanju so stenske slike, najbolj pa me je
zanimalo, koliko je snetih stenskih slik etnološke stavbne dediščine. Da bi si odgovorila na ta
vprašanja, sem stopila v stik z Andrejko Ščukovt, uni. dipl. soc. in etnol., kons. svetnico, ki v
Posočju sistematično evidentira in dokumentira stenske poslikave in je tudi sama že
načrtovala izdelavo kataloga, vendar ji ga še ni uspelo realizirati zaradi preobsežnosti
področja njenega dela. S skupnim delom sva oblikovali Katalog stenskih slik na registrirani
etnološki stavbni dediščini in na podeželskih objektih v Posočju. Velik del zaslug za nastanek
kataloga pripisujem ravno njej, njenemu vestnemu delu ter dolgoletnemu terenskemu
raziskovanju in izkušnjam.
Na tej točki bi opozorila še na problematiko uporabe ustrezne terminologije, s katero sem se
srečala že pri oblikovanju naslova magistrskega dela. Težave sta mi povzročala pridevnika, ki
bi določala vrsto obravnavnih stenskih slik – ljudske ali kmečke. Seveda oba enako dobro
opredelita, za katero vrsto umetnosti gre, ampak s stališča uporabe strokovne terminologije
nista zadovoljiva. Tako je prišlo do izoblikovanja naslova, pri katerem ne opredeljujem
stenskih poslikav, ampak stavbne objekte kot etnološko stavbno dediščino. Na problematiko
ustrezne terminologije je opozarjal že dr. Ivan Sedej v uvodnem delu knjige Sto najlepših
kmečkih hiš na Slovenskem. 1 V njej je navedel, da se etnologi izogibajo uporabi izrazov

1

Ivan SEDEJ, Sto najlepših kmečkih hiš na Slovenskem, Ljubljana 1989, str. 9.
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kmečki in tudi ljudski, saj se poleg anonimnih avtorjev v nekaterih primerih srečamo tudi z
deli arhitektov, gradbenikov in umetnikov, ki so ustvarjali večinoma za meščane in vplivnejše
osebe ali cerkev.2 Več o 'ljudski' umetnosti, stenskih slikah na etnološki stavbni dediščini v
Sloveniji in analizi zbranih podatkov stenskih slik na ozemlju Posočja bom predstavila v
nadaljevanju. Prej pa bi za boljše razumevanje področja varstva etnološke stavbne dediščine
namenila nekaj poglavij izključno problematiki ohranjanja etnološke stavbne dediščine.

2

ETNOLOŠKA STAVBNA DEDIŠČINA

Nepremična etnološka stavbna dediščina je zelo raznovrstna, saj je najbolj povezana s
človekovim vsakdanom: z njegovo obrtno dejavnostjo, socialnim statusom in verovanjem. V
splošnem med njo uvrščamo stanovanjske hiše, gospodarske, obrtniške objekte, trške in
mestne hiše manjših mest.3 K 'ljudskemu' stavbarstvu lahko prištejemo še arhitekturno
preproste cerkve, znamenja (npr. kapelice), čebelnjake, vodnjake, nenazadnje tudi vaško lipo.4
Vsi našteti stavbni objekti so po Hazlerjevem mnenju »[…] preprosto izsek dosežkov
določene socialne ali profesionalne skupine v določenem časovnem obdobju in v določenem
družbenem okolju«.5 Vsekakor pa tvorijo kulturno krajino, so nenadomestljivi in izpričujejo
zgodovino določenega kraja. Kot opisuje tudi definicija etnološke stavbne dediščine iz leta
1984: »[…] stavbni objekti […] pričajo, kako so posamezni družbeni sloji v preteklosti živeli
svoje vsakdanje življenje, delali, gospodarili itd. […]«.6

2.1 VZROKI ZA PROPADANJE
Nadaljevanje definicije, s katero sem zaključila zgoraj, se glasi: »Prav zaradi svoje vezanosti
na življenje, na vsakdanjo rabo, pa je to tudi najbolj izginjajoča dediščina. K temu prispevata
skromnost in neobstojnost materiala […] Hitre spremembe načina in ravni življenja […]
praznijo objekte etnološke dediščine, jo potiskajo ob stran življenja in jo spreminjajo v
ruševine.«7

2

Prav tam, str. 9.
Andrejka ŠČUKOVT, Stavbna dediščina Posočja, v: Pasivna hiša Posočja (ur. Miro Kristan), Posoški razvojni
center, Tolmin, 2012, str. 23.
4
Zvezdana KOŽELJ, Prispevki k predmetu in vrednotenju etnološkega konservatorstva, Varstvo spomenikov,
29, 1987, str. 203.
5
Vito HAZLER, Podreti ali obnoviti: zgodovinski razvoj, analiza in model etnološkega konservatorstva na
Slovenskem, Ljubljana 1999, str. 144.
6
Prav tam, str. 146.
7
Prav tam.
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Definicija je oblikovana na podlagi dognanj preteklega obdobja. Obravnavano stavbarstvo se
je začelo korenito spreminjati v 20. stol. Po 2. svetovni vojni se začne prebivalstvo s
podeželja izseljevati v mesta in po svetu (razcvet industrijske panoge), zato se začne večati
število praznih, kasneje zapuščenih objektov. 8 Naseljeni objekti so sčasoma začeli pridobivati
novo obliko. To je povzročil neprestani vsesplošni razvoj, ki je prinesel nove življenjske
zahteve in s tem tudi prilagajanja novim okusom posameznika, kar je privedlo do novih
gradenj, neustrezne rabe določenega objekta, neustreznih prenov in rušitev. Objekte nadalje
ogrožajo tudi nenadne naravne nesreče: viharji, poplave, plazovi, požari, najbolj pa potresi; in
veliko bolj blagi, vendar stalni vplivi okolja: aerosoli, talna in atmosferska voda, lokalne
geološke razmere (premikanje tal) itd.

2.1.1

POTRESI

Potresi so nepredvidljivi, nenadni naravni dejavniki, ki ogrožajo arhitekturo. Ta dejavnik
izpostavljam zato, ker je pustil nepopisno škodo za nepremično kulturno dediščino marsikje
po Sloveniji, zlasti v Posočju. Za Severno Primorsko regijo so bili ključni trije potresi.
1. Potresi leta 1976
Epicenter majskega potresa (6. maj) leta 1976 je bil v Pušji vasi in Bordanu v Italiji. Potres z
magnitudo 6,4 po Richterjevi lestvici je poškodoval 12.000 stavb na slovenskem ozemlju, od
tega jih je bilo 4000 porušenih oz. v tako slabem stanju, da obnovitev ni bila smiselna. Potres
je najbolj prizadel takratno občino Tolmin, ki je obsegala še sedanji občini Kobarid in Bovec.
Največ škode je bilo v Breginjskem kotu – v Breginju (Slika 1), Robidišču in vaseh Ladra,
Smast, Trnovo in Srpenica. Potresu je sledilo več manjših popotresnih sunkov in dva
močnejša, ki sta dosegla magnitudo 6,1 v septembru (11. sep. in 15. sep.). Ta dva sta stanje
objektov le še poslabšala.9
Od celotne stare vasi Breginj je bilo obnovljenih le nekaj hiš vaškega jedra, ki spominjajo na
nekoč prečudovito vas z beneško-slovensko arhitekturo (Slika 2).10 Ohranjenih je kar nekaj
stenskih poslikav, ki so jih sneli s fasad kasneje porušenih objektov.
8

Zvezdana DELAK KOŽELJ, Vestnik:etnologija in varstvo narave in kulturne dediščine, Ljubljana 2009, str.
89.
9
Močni potresi v preteklosti, Agencija Republike Slovenije za okolje, str. 11–12, dostopno na
< https://www.arso.gov.si/potresi/potresna%20aktivnost/Mo%C4%8Dni_potresi_v_preteklosti.pdf> (13. 11.
2018).
10
Breginj – Ambient vaškega središča, EŠD: 44, Register nepremične kulturne dediščine, RS Ministrstvo za
kulturo, dostopno na <http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?ESD=44&submit.x=0&submit.y=0> (1. 6. 2019).
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1. Potres leta 1998

V času velikonočnega kosila (12. apr.) leta 1998 je potres z epicentrom v Krnskem pogorju z
magnitudo 5,6 po Richterjevi lestvici poškodoval okoli 4000 objektov v občinah Bovec,
Kobarid in Tolmin. Temeljito obnovo je potrebovalo 1500 objektov. Vse zgradbe so bile
poškodovane v vasi Drežniške Ravne ter v Mali vasi (predel Bovca) in Lepeni. Hudo je bilo
prizadeto naselje Čezsoča. Potres je povzročil plaz nad vasjo Kred. Informacije o manjših
poškodbah na objektih so zaznali tudi v Cerknem, Idriji, Bohinju, Kranjski Gori, na Jesenicah,
v Škofji Loki, Radovljici, Žireh, Železnikih in Logatcu.11
2. Potres leta 2004
Epicenter potresa 12. julija je bil ponovno v Krnskem pogorju. Dosegel je magnitudo 4,9 po
Richterjevi lestvici in poškodoval okoli 2000 objektov na Bovškem in Kobariškem. Znova je
prizadel Čezsočo in poškodoval že obnovljene objekte po potresu leta 1998.12

Slika 1: Posledice potresa leta 1976 v Breginju.

Slika 2: Breginj – Ambient vaškega središča, EŠD: 44.
Obnovljeno vaško jedro Breginj.

2.2 PROBLEMATIKA OHRANJANJA
Problematiko reševanja je predstavila konservatorska svetnica Eda Belingar13 v članku
Etnološka stavbna dediščina: nadloga ali priložnost. Razčlenila jo je v tri skupine:

11

Primož PIPAN, Primerjava popotresne obnove v Italiji in Sloveniji po potresih v Zgornjem Posočju in
Furlaniji, Koper 2011, str. 81–82, 87.
12
Prav tam, str. 85, 87.
13
Poglavje o problematiki ohranjanja etnološke stavbne dediščine je v celoti povzeto po omenjenem članku. Eda
BELINGAR, Etnološka stavbna dediščina: nadloga ali priložnost, Glasnik etnološkega društva, 53/3/4, 2013, str.
24–30.
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1. »Neusklajenost varstvene zakonodaje,« ki se nanaša bolj na objekte v javni rabi. Ti
morajo zadostiti požarnovarnostnim in sanitarnim predpisom, problematika se pojavi
pri pravilniku o toplotni zaščiti, saj materiali starih fasad ne zadostujejo novim
merilom.
2. »Lastništvo objektov kulturne dediščine« zavira ohranjanje, saj je v objekt vpletenih več
oseb z različnimi interesi. Lep primer je propadanje bogato poslikane stanovanjske hiše
v Gorenji Trebuši pri Čuku (Slika 3).14
3. »Izvedbeni vidik ohranjanja dediščine« vsebuje problematiko nevzdrževanja in
kasnejšega vnašanja večje količine novega materiala, pri katerem se pojavi vprašanje o
avtentičnosti materialov. Nezanimanje ljudi in tudi finančna plat sta vzrok za
pomanjkanje izdelkov iz avtohtonih materialov. S tem pa je povezano tudi izginjanje
tradicionalnih znanj s področja stavbarstva. Žal pa se ponavlja »izvajanje neustreznih
kulturnih gradbenih posegov na objektih in območjih kulturne dediščine,« ki so že
opisani pri človeškem dejavniku in dejavniku propadanja etnološke stavbne dediščine.

Slika 3 (levo): Domačija pri Čuku,
Gorenja Trebuša 63. Glavna razloga za
propadanje stanovanjske hiše sta
večlastništvo in nenaseljenost, posledica
tega pa je nevzdrževanje objekta.

3

'LJUDSKA' UMETNOST IN STENSKE SLIKE ETNOLOŠKE
STAVBNE DEDIŠČINE

Na problematiko o rabi ustrezne terminologije 15 sta opozorila že Sedej in Makarovič. Slednji
je 'ljudsko umetnost' označil kot besedno zvezo, »ki je nastala v 19. stoletju kot izraz
meščanskih pogledov na svet […]; po njej so bili ljudstvo predvsem kmetje, njihova umetnost
pa nekaj neodvisnega od zgodovinskega razvoja. Danes moremo z imenom ljudstvo pogojno

14
15

Kataloška številka (od tu naprej kat. št.): 12. Gorenja Trebuša – Gorenja Trebuša 63.
Pridevnik ljudski sem prav zato vedno navajala v enojnem narekovaju.
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označevati nižje družbene plasti«.16 Povzel je, da izraz »more […] pomeniti predvsem
umetnost agrarnega prebivalstva«.17 V splošnem določanju umetnosti se ne moremo izogniti
uporabi te besede. Kot je Sedej opomnil, so poskusi, da bi se opredeljevanju »'ljudskega'
povsem izognili […], malce nasilni in […] ne pripomorejo dosti.«18

3.1 'LJUDSKA' UMETNOST IN NJEN POMEN
V 'ljudsko' umetnost uvrščamo poleg slik na steklo (Slika 4), poslikanih panjskih končnic
(Slika 5) in lesenih plastik tudi uporabne predmete z dekorativnimi elementi, ki so jih
uporabljali vsakodnevno ali za praznovanja in narodne noše. Iz tega lahko sklepamo, da
tovrstna umetnost obstaja v vseh ozirih življenja in v življenju vsakega posameznika. Pojavila
se je z razslojevanjem družbe, tako kot meščanska in visoka umetnost.19

Slika 4: Neznan avtor, Križani, brez datacije,

Slika 5: Detajl figuralne upodobitve. Neznan avtor,

slika na steklu, neizmerjeno, Žerovinci.

Božjepotna Devica Marija, okoli 1830, poslikana
panjska končnica, ni podatka o merah, Dobrova.

'Ljudsko' umetnost narekuje geografska danost oz. narava sama. Uporaba materialov je torej
pogojena glede na okolico, vsebina oz. motivika pa se nanaša na vero, zgodovino in
gospodarski položaj. Upodabljali so geometrične vzorce, figure so stilizirali, poudarili z jasno
risbo in jih ploskovito obarvali z naravnimi pigmenti.20 Opis velja tudi za stenske slike

16

Gorazd MAKAROVIČ, O vlogah in pomenih ljudske umetnosti v življenju agrarnega prebivalstva, Slovenski
etnograf, 33/34, 1988/90, str. 461.
17
Prav tam.
18
Ivan SEDEJ, Ljudska umetnost na Slovenskem, Ljubljana 1985, str. 154.
19
Prav tam, str. 7.
20
Emiljan CEVC, Likovna umetnost, v: Slovensko ljudsko izročilo: pregled etnologije Slovencev (ur. Angelos
Baš), Ljubljana, 1980, str. 234.
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etnološke stavbne dediščine. Avtorji so ponavljali motiviko kot tudi tehnološke in tehnično
dognane postopke.
'Ljudsko' umetnost lahko označimo s tezo, da je v veliki meri delo anonimnih avtorjev oz.
avtorjev (ni pa pravilo), ki se večinoma niso podpisovali. Ti pa le niso imeli nikakršne likovne
(akademske) izobrazbe.

3.1.1

STENSKE SLIKE

Kot z oblačili in drugimi izdelki so kmetje kazali svojo moč tudi s številom objektov na
domačiji in njihovo arhitekturno dekoracijo, med katere spadajo kamniti okenski okvirji,
rezljana lesena vrata itd. Tudi stenske slike so simbol, ki mimoidočega opozarja ravno na
status premožnejšega kmeta in njegov pogled na estetiko oz. čut do lepega. Večinoma so dali
krasiti tiste fasade, ki so bile najvidnejše, npr. obcestne in vhodne fasade. Avtorji so stenske
slike umestili že v določeno arhitekturno kompozicijo. Največkrat so jih naslikali v vodoravni
liniji med okenskimi odprtinami.21 Vse naštete teze o 'ljudski' umetnosti in tovrstnem
stenskem slikarstvu potrjujem iz izkušenj, pridobljenih v raziskovalnem delu, ki ga
predstavljam v nadaljevanju.

4

OBLIKOVANJE KATALOGA STENSKIH SLIK REGISTRIRANE
ETNOLOŠKE STAVBNE DEDIŠČINE IN NA PODEŽELSKIH
OBJEKTIH V POSOČJU

Spletni Katalog stenskih slik na registrirani etnološki stavbni dediščini in na podeželskih
objektih v Posočju (Slika 6) je objavljen na spletni strani ZVKDS, dostopno na
<https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/files/uploads/article/katalog_stenskih_slik_na
_registrirani_etnoloski_stavbni_dediscini_in_na_podezelskih_objektih.pdf >.
Nastal je pod delovnim mentorstvom Andrejke Ščukovt, univ. dipl. soc. in etnol., kons.
svetnica. Zbiranje informacij in podatkov o stavbnih objektih s stenskimi poslikavami je
potekalo v prostorih ZVKDS, OE Nova Gorica.

21

S tem se strinjajo različni avtorji.
Živa DEU, Stavbarstvo slovenskega podeželja: značilno oblikovanje stanovanjskih hiš, Ljubljana 2001, str. 48–
98. CEVC 1980, op. 20, str. 232. Gorazd MAKAROVIČ, Slovenska ljudska umetnost: zgodovina likovne
umetnosti na kmetijah, Ljubljana 1981, str. 73–74. SEDEJ 1985, op. 18, str. 70.
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Najprej sva določili območje, v katerega sva vključili sedem občin. To je omejilo tudi iskanje
dokumentov na arhivske predale, razdeljene še po starem sistemu občin: Tolmin (vključuje še
sedanji občini Bovec in Kobarid), Idrija (s sedanjo Občino Cerkno) in Nova Gorica (s sedanjo
Občino Kanal ob Soči). Od občin je zaradi prostorske stiske ločen arhiv za naselja Breginj,
Robidišče, Tolmin in Kobarid. Mape v predalih so poimenovane po naseljih ali krajevnih
skupnostih (KS) in razvrščene po abecednem vrstnem redu. V njih hranijo vso dokumentacijo
(evidenčne liste, popise popotresne škode, članke iz časopisov, terenske zapiske, fotokartone
itd.) etnografsko pomembnejših objektov v naselju.
Ob prihodu v arhiv sem prejela mapi z že zbranimi stenskimi slikami, ki jih je pripravljala
somentorica za katalog stenskih poslikav. Mape so vsebovale fotografijo stenske slike, kraj in
hišno številko objekta, na kateri je poslikava. Tako mi je bilo prihranjeno veliko dela pri
iskanju dodatnega gradiva o stavbnem objektu in njegovi poslikavi. Izbrane dokumente sem
nato pretvorila v elektronsko obliko (skeniranje) in jih uredila po mapah z imeni naselij in
podmapah s hišnimi številkami. S pregledovanjem map v arhivu se je seznam stavbnih
objektov s poslikavami daljšal.
Vzporedno je potekalo izpolnjevanje že vnaprej pripravljenega obrazca, nastalega po predlogu
somentorice, vendar v nekoliko spremenjeni obliki, prilagojeni za opis stenskih poslikav.
Obrazec je kot evidenčni list posameznega objekta s stenskimi poslikavami (Slika 7). Iz njega
so razvidni naslednji podatki:
-

naslov poglavja: kraj in naslov objekta (kraj – kraj oz. ulica in hišna številka);

-

splošni podatki o objektu: RKD, EŠD, status varovanja, hišno ime, namembnost
objekta, občina, v katero spada, kraj in hišna številka, parcelna številka;

-

ortofoto posnetek ali topografska karta z označeno lego objekta;

-

fotodokumentacija objekta in stenske/-ih slik/-e;

-

ob vsaki stenski poslikavi so navedeni:


splošni podatki o delu: motiv, avtor, datacija, tehnika stenske poslikave, mere,
inventarna številka (če obstaja), stanje, hranjenje (in situ, sneta stenska slika, / ni ohranjeno), datum snetja in tehnika snemanja (pri sneti stenski sliki), datum
konserviranja-restavriranja (če je bila slika konservirana-restavrirana);



kratek opis stenske slike.

Katalog vsebuje 187 poglavij oz. evidenčnih listov, kar predstavlja število stavbnih objektov s
stenskimi poslikavami (Slika 8).
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Slika 6: Naslovnica kataloga.
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Slika 7: Primer evidenčnega lista neregistriranega stavbnega objekta s stensko poslikavo.
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Slika 8: Grafični prikaz lokacij objektov registrirane etnološke stavbne dediščine in neregistriranih objektov s
stenskimi poslikavami.22

22

Zemljevid občin (Bovec, Cerkno, Idrija, Kanal ob Soči, Kobarid, Nova Gorica in Tolmin) je izdelan na
podlagi izrezov ortofoto posnetka iz računalniškega programa Google Earth. V računalniškem programu sem
izreze združila in obrisala meje občin.
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ANALIZIRANJE STENSKIH SLIK V POSOČJU

Z analiziranjem podatkov, zbranih v katalogu, sem si lahko odgovorila na uvodno zastavljena
vprašanja o pogostosti okraševanja fasad stavbnih objektov na podeželju, pogostosti
upodabljanja določenih motivov, konserviranju-restavriranju itd. Ker sem želela podatke
statistično predstaviti, sem se odločila za uporabo računalniškega programa za obdelavo
razpredelnic. Te sem oblikovala na podlagi vsebine vprašanj in jih razdelila v stolpce, njihove
celice pa zapolnila z naslovom evidenčnega lista.23 Navajanje celotnega naslova mi je
omogočalo več nadzora pri samem vnosu podatkov v razpredelnice, ki so mi ob koncu podale
rezultate v obliki vsot. Te sem vizualno prikazala v obliki tortnih, paličnih in stolpičnih
grafikonov (Priloga 1: Analiza stenskih slik na registrirani etnološki stavbni dediščini in na
podeželskih objektih v Posočju z dodatnimi razlagami).
Vzor za predstavitev zbranih podatkov je bila doktorska disertacija doc. dr. Blaža Šemeta, ki
se ukvarja s tematiko gotskih stenskih slik na zunanjščinah.24 Podobno je osnovano tudi
knjižno delo avtorice Isabelle Brajer.25 V nadaljevanju predstavljam rezultate v zgoščeni
obliki.

5.1 SPLOŠNI PODATKI O NEREGISTRIRANIH STAVBNIH OBJEKTIH IN
REGISTRIRANI ETNOLOŠKI STAVBNI DEDIŠČINI S STENSKIMI
SLIKAMI
V prvem sklopu povzemam rezultate analize, ki se nanaša zgolj na stavbne objekte (teh je
187): v katero občino sodi stavbni objekt s stensko poslikavo, ali je varovan in kakšen status
varovanja ima, v katere namene so ga uporabljali in kolikšno število poslikav je na določenem
objektu.

5.1.1 RAZDELJENOST STAVBNIH OBJEKTOV GLEDE NA OBČINE
Posočje je »z naravnogeografskega vidika osnovna geografska determinanta slovenskega
območja dolina reke Soče s stranskimi dolinami rek Nadiže, Bače in ob spodnjem toku Idrijce

23

Primer razpredelnice, ki se nanaša na vprašanje o številu snetih stenskih slik, spada v temo načina hranjenja
stenskih slik. Razpredelnica je razdeljena v stolpce, ki označujejo vrsto hranjenja: in situ, muzejsko varstvo –
snete stenske slike in arhivsko varstvo. Glede na podatek, ki sem ga pridobila o določeni stenski poslikavi, sem z
naslovom evidenčnega lista (zaporedna številka evidenčnega lista oz. kat. št., kraj, naslov) izpolnila polje
stolpca, h kateremu spada.
24
Blaž ŠEME, Metoda ugotavljanja ohranjenosti in ogroženosti stenskih poslikav na zunanjščinah v Sloveniji na
izbranem segmentu, Ljubljana 2005, str. 77 – 147.
25
Isabelle BRAJER, The transfer of wall paintings: based on Danish experience, London 2002, str. 93 – 155.
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s pritoki«.26 V nasprotju z geografsko determinanto Posočja je upoštevan celoten tok reke
Idrijce s pritoki, izvzela pa Goriška brda. Obravnavano območje se deli na občine Bovec,
Kobarid, Tolmin, Cerkno, Idrija, Kanal ob Soči in Nova Gorica.
Rezultati analize so nakazali na večje število evidentiranih stavbnih objektov v občinah
Tolmin, Kobarid, Idrija in Cerkno. Le po nekaj primerov pa je bilo opaženih v občinah Kanal
ob Soči, Nova Gorica in Bovec.

5.1.2

STATUS VAROVANJA ETNOLOŠKE STAVBNE DEDIŠČINE

Od vseh zbranih stavbnih objektov s stenskimi poslikavami jih je v Register nepremične
kulturne dediščine (od tu naprej RKD) vpisanih le nekaj več kot 50 %. Od tega največji delež
zavzema kategorija kulturna dediščina (KD). Manjši del pripada kategoriji spomenika
lokalnega pomena (SLP), le en pa je predstavnik spomenika državnega pomena (SDP).

5.1.3

NAMEMBNOST OBJEKTOV S STENSKIMI POSLIKAVAMI IN ŠTEVILO
STENSKIH SLIK NA OBJEKTIH

Podatki so pokazali, da so najpogosteje krasili fasade stanovanjskih hiš, šele zatem
gospodarske objekte (najpogosteje kašče). Ti so bili večinoma okrašeni z eno stensko sliko,
pa najsibo to le ena od vrst naslikanih arhitekturnih elementov (šivani robovi, naslikan strešni
venec, itd.).

5.2 STENSKE POSLIKAVE NA OBRAVNAVANIH STAVBNIH OBJEKTIH
Drugi sklop analiziranja temelji zgolj na stenskih slikah že obravnavanih stavbnih objektov.
Za pridobitev informacij o upodobljenih motivih in pogostosti določenih motivov, o
avtorstvu, dataciji, tehniki stenskih slik, njihovem stanju, hranjenju in konserviranjurestavriranju sem upoštevala vsako stensko poslikavo posebej. Na 187 stavbnih objektih so
bile naštete kar 403 stenske poslikave.

5.2.1

MOTIVIKA

Število motivov je nekoliko večje, kot je število stenskih slik – 429.27 Od tega je upodobljenih
le 66 različnih motivov. Rezultati so pokazali, da so prebivalci obravnavanega območja

26

PIPAN 2011, op. 11, str. 44.
Triptih je štet kot ena stenska slika, vendar so v njem upodobljeni trije prizori. Več je razloženo v Prilogi 1,
poglavje 5 MOTIVIKA STENSKIH SLIK OBRAVNAVANIH STAVBNIH OBJEKTOV.
27

22

Maja Cingerle, Ohranjanje stenskih slik etnološke stavbne dediščine v Posočju
na primeru konserviranja-restavriranja dveh snetih stenskih slik s hiše v Čepovanu
Magistrsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana, 2020

večinoma naročali dekoracije fasad v obliki naslikanih arhitekturnih elementov. Te sem
uvrstila v sklop profane motivike. Prav zaradi omenjenega motiva delež profane motivike
preseže sakralno motiviko. Sakralna motivika se večinoma ponavlja v različnih figuralnih
upodobitvah svetniške, kristološke in mariološke ikonografije (sv. Florijan, Križani z Marijo
in Janezom Evangelistom, Božjepotna Devica Marija itd.). Iz profane motivike velja omeniti
figuralno upodobitev motiva Priče iz pekla, ki se v tehniki stenske slike pojavi le v Posočju.

5.2.2 AVTORJI
V Posočju je največ stenskih slik delo neznanih avtorjev. Avtorstvo nekaterih stenskih slik
pripisujemo na podlagi ljudskega izročila (Vincenc Lapanja, Drugar iz Ročinja, brata Trček,
lastnik hiše) ali po primerjavi stenskih slik neznanega avtorja z deli že znanega avtorja – tako
domnevamo avtorstvo (Luka Šarf). Svoja dela so podpisali le Ceoline, Milan Šorli (preslikal
je delo Leopolda Blasičarja, ga datiral in podpisal) in Franc Kobal. Slednjemu oz. njegovi
delavnici domnevno pripisujemo po načinu slikanja, izboru barvne palete ipd. kar petino
stenskih poslikav v Posočju.

5.2.3 DATIRANJE
Zanimanje za tovrstno okraševanje stavbnih objektov se je pojavilo že v 17. stol. Razvija se
celotno 18. stol., popoln razcvet doseže v 19. stol. Avtorji so letnice vključili v motiv ali so jih
zapisali zunaj poslikav. Nekaj stenskih slik je okvirno datiranih s primerjanjem podobnih, že
datiranih poslikav. Pri domnevnem, okvirnem datiranju pomagajo tudi letnice, zapisane na
raznih arhitekturnih elementih, pripovedovanje informatorjev itd.

5.2.4 UPORABLJENE TEHNIKE STENSKIH SLIK
Do zdaj zbrani podatki (predvidevanja konservatorjev-restavratorjev, njihovi zapisi v
dokumentaciji) nakazujejo na prednjačenje uporabe prave freske oz. fresco buono. Le nekaj
primerov je secco in apnene tehnike. Za konkretnejše podatke bi bilo treba opraviti
konservatorsko-restavratorska dela, ki bi vključevala podrobnejši ogled stenskih slik in
odvzem vzorcev za naravoslovne preiskave. Le tako bi lahko določili tehniko slikanja.

5.2.5 HRANJENJE STENSKIH SLIK V POSOČJU
Eno izmed poglavitnih temeljnih načel hranjenja stenskih slik je in situ. V Posočju jih je po
tem načelu ohranjenih le nekaj več kot 60 %. Dobra desetina je hranjena v muzejskem varstvu
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(snete stenske slike). Nekaj več kot 25 % stenskih slik je zaradi različnih dejavnikov
ogrožanja stenskih poslikav propadlo, pisne in fotografske dokumente o stavbnih objektih
hranijo v arhivu ZVKDS, OE Nova Gorica.

5.2.6

KONSERVIRANJE-RESTAVRIRANJE STENSKIH SLIK

Konserviranih-restavriranih je bilo 131 stenskih slik v sklopu 42-ih stavbnih objektov,
nekaterim se je stanje kljub izvedbi posega ponovno poslabšalo. Med prve strokovno
izvedene konservatorsko-restavratorske posege v obravnavani tematiki sodi obnova Ipavčeve
domačije v Doblarju (leta 1971, o tem ni dokumentacije). Le leto prej sta stensko sliko v
Kredu konservirala Rafael Nemec in Polonca Spinić Nemec. Konec 70-ih let pa pospeši
konservatorsko-restavratorsko dejavnost potres leta 1976 v Breginjskem kotu (1976). Ta je
poškodoval veliko stavbnih objektov in z njimi tudi veliko stenskih slik. Začelo se je
reševanje Breginja in okoliških vasi. Različni vzroki (sprva predvsem politični, kasneje tudi
močni popotresni sunki, ki so še bolj uničili že poškodovane stavbe) so vodili k rušenju stare
in v gradnjo nove vasi Breginj. Tedaj se je spomeniška stroka odločila za številčnejše
snemanje stenskih slik in tako ohranila spomine na staro vas. Dela popotresne obnove so se
zavlekla v 80. leta. Konservatorsko-restavratorska dela pa je takrat večinoma opravljal Ivan
Bogovčič s sodelavci.28 Napisal je tudi kar nekaj strokovnih člankov o ohranjanju in
konserviranju-restavriranju stenskih slik na zunanjščinah, v katerih navaja ravno stenske slike
na objektih etnološke stavbne dediščine Posočja.29
V 90. letih prejšnjega stoletja je bil na etnološki stavbni dediščini izveden en poseg (v vasi
Loje). Tla so se ponovno stresla leta 1998 in 2004, zatem se je tudi število konservatorskorestavratorskih posegov ponovno povzpelo. Letnice izvajanja posegov poda vzorec
povečanega konservatorsko-restavratorskega delovanja, ki sovpada s popotresnimi obnovami.

5.2.7

KONSERVIRANJE-RESTAVRIRANJE SNETIH STENSKIH SLIK

Večje število stenskih snetih slik je torej iz vasi Breginj in njegove okolice. Večina je bila
sneta v letu 1976. Razmere (hitenje, pomanjkanje konservatorjev-restavratorjev in obsežna
28

Sodeloval je z Miho Pirnatom st. in Valentinom Benedikom (dokumentalist).
Objavljeni članki na obravnavano temo: Ivan BOGOVČIČ, Kmečke freske in rimski zid, Varstvo spomenikov
/ Monument conservation, ⅩⅫ, 1979, str. 237–242. Ivan BOGOVČIČ, Ob konservaciji fresk na kmečkih hišah,
Varstvo spomenikov / Monument conservation, ⅩⅩⅥ, 1984, str. 183–188. Ivan BOGOVČIČ, Kaj s stenskimi
slikami na zunanjščinah?, Varstvo spomenikov, ⅩⅩⅦ, 1985, str. 93–97. Ivan BOGOVČIČ, Odsev neustreznih
posegov na materialni kulturni dediščini, Varstvo spomenikov, 28, 1986, str. 143–148. Ivan BOGOVČIČ,
Muzejska prezentacija po potresu snetih kmečkih fresk, Varstvo spomenikov, 28, 1986, str. 159–163.
29
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količina obravnavanih predmetov) so privedle do tega, da konservatorsko-restavratorske
dokumentacije ni ali pa so informacije o izvedbi posegov zelo skope. 30
Podatek o uporabljeni tehniki snemanja stenskih slik je podan le v nekaj dokumentacijah.
Glede na to lahko z gotovostjo trdim, da je bil od obravnavanih snetih stenskih slik le enkrat
uporabljen način snemanja barvne plasti – it. strappo, v 23-ih primerih je bil uporabljen način
snemanja z ometom – it. stacco, nikoli ni bilo opravljeno snemanje skupaj z nosilcem, it.
stacco a massello. Na podlagi ogleda preostalih 21 snetih stenskih slik domnevam, da so vse
te snete z uporabo tehnike stacco.

Število snetih slik je po 80. letih prejšnjega stoletja začelo upadati. Od leta 2000 je bilo snetih
devet stenskih slik. Le eno so konservatorji-restavratorji uspešno vrnili na prvotno lokacijo
(na sanirano stanovanjsko hišo).31 Vrnitev petih snetih fragmentov so opravili tudi pri
rekonstrukciji stanovanjskega objekta v Gorenji Trebuši.32 Te so nekaj let zatem ponovno
sneli, saj lastnik/izvajalec gradbenih del ni upošteval konservatorskih nasvetov pri izbiri
fasadnih materialov. Sneta je bila še preslikava, ki je prekrivala starejšo, kakovostnejšo
poslikavo.33 Preostali dve pa sta podrobneje predstavljeni v praktičnem delu magistrske
naloge. Hrani jih ZVKDS, OE Nova Gorica. Druge pa so na ogled v Tolminskem muzeju, na
sedežu Fundacije Pot miru v Posočju, v Mestnem muzeju Idrija.

30

Konservatorsko-restavratorske dokumentacije ni ali ni ohranjena pri stenskih slikah naslednjih stavbnih
objektov: kat. št.: 112 Breginj – Breginj 23, 113 Breginj – Breginj 74, 119 Gorenja Trebuša – Gorenja Trebuša v
Malnih, 121 Loje – Loje 1, 122 Potoki – Potoki 10, 124 Staro selo – staro selo / in 125 Staro selo – Staro selo /.
Za pridobitev dokumentacije sem se povezala z Oddelkom za dokumentacijo ZVKDS RC in z INDOK centrom,
v katerem hranijo le kratek spis o snetih stenskih slikah v Starem selu, vendar iz njega ni razvidno, za katere
stenske slike bi lahko šlo.
31
Kat. št.: 30 Kambreško – Brdo 1.
32
Kat. št.: 117 Gorenja Trebuša – Gorenja Trebuša 37.
33
Kat. št.: 25 Idrija pri Bači – Idrija pri Bači 78.
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DOMAČIJA AJZERCA V ČEPOVANSKI DOLINI

V Čepovanski dolini je ob glavni cesti v zaselku Vrata stala enonadstropna stanovanjska hiša
s podstrešjem. V 60. letih 20. stol. jo je evidentiral etnolog dr. Ivan Sedej, ki jo je opredelil
kot idrijsko-cerkljanski stavbni tip.34 Domačija Ajzerca je vpisana v RKD kot profana stavbna
dediščina, datirana v zadnjo četrtino 19. stol.35 Njen zunanji videz so bogatili enostavno
oblikovani kamniti okvirji in dve stenski poslikavi. Pri konserviranju-restavriranju stenskih
slik se je pokazalo, da je stenska slika Kristusov krst datirana z letnico 1839, kar nakazuje tudi
na nekoliko starejšo gradnjo, kot je bilo sprva predvideno.
Hiša je bila leta 2011 porušena zaradi zelo slabega stanja (Slika 9, Slika 10). V celoti se je
zrušila strma dvokapna streha, kar je pospešilo hitrejše propadanje ostalih gradnikov objekta.
Delno sta se porušili severna in zahodna fasada, notranjost je bila povsem uničena. Vse to bi
prejšnji lastnik hiše preprečil z rednim izvajanjem vzdrževalnih del. Objekt je v tako slabem
stanju ogrožal okolico, zato so konservatorji ZVKDS, OE Nova Gorica na pobudo novega
lastnika izdali kulturnovarstveno soglasje za njegovo rušenje. Stekel je postopek
»kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev dediščine«.36 Prej so uredili vso
potrebno dokumentacijo in sneli dve stenski sliki.

34

Slika 9: Pogled na južno fasado stanovanjske hiše.

Slika 10: Pogled na zahodno fasado stanovanjske

Domačija Ajzerca, Čepovan 156, Čepovanska

hiše. Domačija Ajzerca, Čepovan 156,

dolina – Vrata.

Čepovanska dolina – Vrata.

Ivan SEDEJ, Terenski zapisek, 1966, neobjavljeno, arhiv ZVKDS, OE Nova Gorica, v mapi Naselje Čepovan.
Andrejka ŠČUKOVT, Opis enote nepremične kulturne dediščine, Register nepremične kulturne dediščine,
dostopno na <http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=20765> (20. 4. 2019).
36
Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1C): 31. člen (kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in
odstranitev dediščine), Zakonodaja.com, dostopno na <https://zakonodaja.com/zakon/zvkd-1/31-clenkulturnovarstveno-soglasje-za-raziskavo-in-odstranitev-dediscine> (20. 4. 2019).
35
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STENSKI SLIKI NA FASADI STANOVANJSKE HIŠE DOMAČIJE
AJZERCA

Stenski sliki sta bili naslikani na južni fasadi stanovanjske hiše (Slika 13). Tik ob levem robu
omenjene fasade, ki je bila obenem tudi vhodna, je neznan avtor upodobil dvanajsto postajo
križevega pota, na kateri Kristus umre na križu.37 Ob Križanem stojita Marija in Janez
Evangelist (Slika 11). Prav ta figuralna upodobitev je na etnološki stavbni dediščini v Posočju
najpogosteje upodobljena.

Slika 11: Stenska slika pred snemanjem. Neznan

Slika 12: Stenska slika pred snemanjem. Neznan avtor,

avtor, Križani z Marijo in Janezom Evangelistom,

Kristusov krst, 1839, stenska slika, 95,5 × 93 cm,

1839, stenska slika, 94 × 82,5 cm, ZVKDS, Nova

ZVKDS, Nova Gorica.

Gorica.

Drugo stensko sliko s prizorom Kristusovega krsta od Križanega z Marijo in Janezom
Evangelistom ločuje fasadna odprtina. V motivu je upodobljen Janez Krstnik, ki ga
prepoznamo po ogrinjalu iz živalske kože. Uvedel je krst z vodo kot prvi korak k odrešenju, z
njo je krstil tudi Jezusa.38 Na stenski sliki ga je avtor upodobil kot stoječo figuro v vodi.
Motiv se v Posočju pojavi le še na stenski sliki na Šentviški Gori.39 V bližini baročno
37

Gustave DORÉ, Biblija: Svetopisemske ilustracije Gustava Doréja, Ljubljana 1984, str. 434.
Peter CALVOCORESSI, Kdo je kdo v Bibliji, Ljubljana 1993, str. 89.
39
Kat. št.: 62. Šentviška Gora – Šentviška Gora 15.
38

Maja Cingerle, Ohranjanje stenskih slik etnološke stavbne dediščine v Posočju
na primeru konserviranja-restavriranja dveh snetih stenskih slik s hiše v Čepovanu
Magistrsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana, 2020

27

okrašenega okvirja sta še dve števili. V spodnjem levem kotu je, glede na oblike števil, z
matrico odtisnjeno število 39. To po vsej verjetnosti predstavlja staro hišno številko. Pomen
števila v zgornjem levem kotu (119) je neznan (Slika 12).
Slika 13 (levo): Lega stenskih slik je
označena z rdečima kvadratoma. Domačija
Ajzerca, Čepovan 156, Čepovanska dolina
– Vrata.

8

NARAVOSLOVNE PREISKAVE

V praksi se nemalokrat zgodi, da vzorčenja ne opravimo. Poglavitni razlog je primanjkovanje
finančnih sredstev. Tako je tudi pri obravnavanih predmetih. Velikokrat pa nam prav rezultati
naravoslovnih preiskav o sestavi materiala obravnavanega predmeta (s prej ustrezno
izvedenim in natančno dokumentiranim postopkom odvzema vzorcev) omogočajo lažje
načrtovanje konservatorsko-restavratorskih postopkov in odločitve pri izboru konservatorskorestavratorskih materialov.

9

POSTOPEK SNEMANJA STENSKIH SLIK IN PRIMER
OPRAVLJENE PRAKSE SNEMANJA DVEH STENSKIH SLIK V
ČEPOVANU

Stenske slike dopolnjujejo arhitekturo. Njihova ločitev povzroči izgubo vrednot arhitekture in
tudi stenske slike, zato se za snemanje stenskih slik odločamo le, ko jih zaradi različnih
dejavnikov ogrožanja ne moremo ohraniti in situ. Postopek je ireverzibilen. Tako popolnoma
spremenimo nematerialne kakovosti umetniškega dela (estetsko in čustveno izkušnjo
posameznika, historično vrednost itd.), optično in fizično karakteristiko stenskih slik
(stratigrafija). Prav po stratigrafiji pa ločimo tri načine snemanja (po številu snetih slojev). 40 V
nadaljnjih konservatorsko-restavratorskih postopkih pa vnesemo veliko novih materialov.

40

Enake informacije o tehnikah snemanja stenskih slik najdemo v: Paolo MORA, Laura MORA, Paul
PHILIPPOT, Conservation of wall paintings, London 1984, str. 245–290. BRAJER 2002, op. 25, str. 1–44.
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Zelo pomembna je dobro izdelana dokumentacija. V njej je treba zapisati natančno lokacijo
stenske slike na fasadi stavbnega objekta. Tako v pisni obliki ter z grafično in
fotodokumentacijo ohranimo informacije, ki jih po snemanju izgubimo za vedno. Ti so
posebej potrebni pri snetih stenskih slikah, ki bodo vrnjene na prvotno mesto. Dokumentacijo
vodimo sproti, med celotnim posegom v umetnino.
Snemanje dveh stenskih slik sta opravila restavratorja Anton Naglost in Miran Cencič v letu
2011. Podatka o natančnejšem datumu mi ni uspelo pridobiti, prav tako tudi ne
fotodokumentacije snemanja stenskih slik (fotografije obstajajo, vendar se ne ve, kje točno so
shranjene). Na podlagi znanih datumov nastanka fotografij fasade s stenskimi slikami (Slika
11, Slika 12, Slika 13) in fotografij, nastalih po snetju (Slika 9, Slika 10), lahko domnevamo,
da je bil postopek opravljen med avgustom in oktobrom. Sneti sta bili z uporabo stacco
metode. Kot začasno zaščito lica (facing) sta restavratorja uporabila tri plasti sanitetne gaze in
raztopino organskega lepila – kleja (Tabela 1).
Tabela 1: Lastnosti kleja.41
LASTNOSTI

KLEJ

sestava

protein, kolagen v granulah ali delcih

reaktivacija

vodna raztopina

topnost

suh film, topen v topli vodi

nanašanje

topla raztopina

odstranjevanje

S toplo vodo

Po pripovedovanju Antona Naglosta je bilo vreme na dan opravljanja postopka slabo. 42 Nizka
temperatura ozračja in fasade je povzročala hitrejše strjevanje klejnega lepila. Dokaz za to so
debelejši nanosi lepila. Te težave bi lahko odpravili s preložitvijo dela na dan z ugodnejšimi
podnebnimi razmerami, s segrevanjem in sušenjem fasade z infrardečo lučjo ali uporabo
sintetičnega lepila.
Predvidevam, da je bila najprej sneta stenska slika z motivom Križanega z Marijo in Janezom
Evangelistom. Domnevam tudi, da so pri njej naleteli na nepredvidljive težave. Dodatne
nevšečnosti je povzročalo tudi njeno slabo stanje. Da bi jo pred snemanjem nekoliko bolj

41

Podatki v tabeli so črpani iz članka. Nanke C. SCHELLMANN, Animal glues: a review of their key properties
relevant to conservation, Reviews in conservation, IIC/8, 2007, str. 55–66.
42
Maja Cingerle, Pogovor z Antonom Naglostom, Solkan, 16. 11. 2017.
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zaščitili, bi bilo treba prej začasno zakitati vrzeli in večje razpoke, nenazadnje tudi ojačati
začasno zaščito lica z redko tkanim platnom, kot sta to storila pri snemanju stenske slike z
motivom Kristusove krst.
Sneti stenski sliki sta z licem navzdol (Slika 14) pritrdila na začasni lesen nosilec in pripeljala
v skladišče Goriškega muzeja v Ajdovščino. Tam sta bili hranjeni v kovinskem sistemu za
shranjevanje umetniških slik v vertikalnem položaju. Tam sta bili vse do konca novembra
2017.
Slika 14 (levo): Stenski sliki ob prihodu v
delavnico ZVKDS RC, OE Nova Gorica.

10 STANJE OBRAVNAVANIH SNETIH STENSKIH SLIK
Že ob pregledu fotodokumentacije pred opravljenim snemanjem stenske slike je vidna velika
razlika v ohranjenosti dveh stenskih slik (Slika 11, Slika 12). Čeprav sta bili naslikani na isto
fasado, ločuje ju le okenska odprtina v fasadi, je stenska slika Križanega z Marijo in Janezom
Evangelistom v precej slabšem stanju. Locirana je bila ob robu fasade in tako bolj
izpostavljena okoljskim dejavnikom (Slika 11). Barvna plast je bila poškodovana do te mere,
da motiva skoraj ni bilo mogoče razbrati. Bolje je ohranjena le na nekaterih predelih
naslikanega okvirja. Poleg tega so lice stenske slike prekrivale še recentne plasti beleža (Slika
18). Na manjših predelih so prisotni nedejavni mikroorganizmi - lišaji. Omet je v celoti
razpokan. Po celotni višini stenske slike se vije večja razpoka, ki je posledica poškodovanosti
nosilca – zidu (Slika 16). Na nekaterih mestih je omet odpadel – vrzeli (Slika 17). Omet je v
celoti porumenel. Po opravljenih postopkih na hrbtišču in odstranitvi začasne zaščite lica se je
izkazalo, da je slikarija Križanega resnično v zelo slabem stanju.
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Stenska slika z motivom Kristusovega krsta je bila v boljšem stanju (Slika 12). Po odstranitvi
začasne zaščite lica se je izkazalo, da je slikarija precej manj razpokana (Slika 19, Slika 21)
od prej opisane stenske slike. Na licu so recentne plasti. Barvna plast je nekoliko občutljiva –
praši se predvsem na nekaterih predelih rdečkastega pigmenta, uporabljenega pri slikanju
okvirja. Na licu stenske slike je manjše območje razrasti mikroorganizmov – lišajev, ki so bili
nedejavni (temne barve, ob dotiku so se prašili [Slika 21]).

11 PREDLOG KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKEGA
POSEGA
Sneti stenski sliki sta bili pripeljani v atelje ZVKDS RC, OE Nova Gorica (Cesta Ⅸ. korpusa
98, Solkan). Postopke sem izvajala pod vodstvom delovnega mentorja mag. umetnosti
Andreja Jazbeca, višjega kons.-rest. Namen posega je nadaljevanje konservatorskorestavratorskih postopkov na obeh snetih stenskih slikah. To omogoča njuno ohranitev in
ustrezno estetsko prezentacijo. Cilj je sneti stenski sliki ustrezno prezentirati in razstaviti v
prostorih ZVKDS, OE, Nova Gorica (Delpinova ulica 16, Nova Gorica).
V konservatorsko-restavratorskem načrtu so navedeni postopki, s katerimi želimo doseči
zadan cilj (Tabela 3). Delo sem razdelila v dve fazi. Prva faza obsega pripravo hrbtišča in
montažo stenske slike na nov nosilec. V drugi fazi pa so predvidena dela na licu stenske slike.
Predlog je zasnovan na podlagi ogleda stanja snetih stenskih slikarij. Uporaba materialov in
sam vrstni red postopkov se med izvajanjem posega lahko spremenita, zato poudarjam, da so
pri tem mogoča odstopanja od načrtovanega dela.

12 KONSERVIRANJE-RESTAVRIRANJE DVEH SNETIH STENSKIH
SLIK S FASADE STANOVANJSKE HIŠE V ČEPOVANSKI DOLINI
Poseg je bil pri obeh snetih stenskih slikah opravljen v dveh fazah, zato je tudi poglavje o
konserviranju-restavriranju razdeljeno na dva dela. V prvem podpoglavju so predstavljeni
postopki, izvedeni na hrbtišču, v drugem pa postopki, izvedeni na licu. Bistvena za snete
stenske slike sta tudi priprava novega nosilca in montaža stenskih slik na nov nosilec, zato je
med omenjenima podpoglavjema vstavljeno še podpoglavje, namenjeno izključno temu.
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Slika 15: Zelo slabo stanje snete stenske slike. Neznan avtor, Križani z Marijo in Janezom
Evangelistom, stenska slika, 94 × 82,5 cm, ZVKDS, Nova Gorica.

31

32

Maja Cingerle, Ohranjanje stenskih slik etnološke stavbne dediščine v Posočju
na primeru konserviranja-restavriranja dveh snetih stenskih slik s hiše v Čepovanu
Magistrsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana, 2020

LEGENDA
razpoke v ometu
razpoka zida
Slika 16: Grafični prikaz večjih razpok ometa. Z rdečo linijo je označena razpoka nosilca stenske slike.
Neznan avtor, Križani z Marijo in Janezom Evangelistom, stenska slika, 94 × 82,5 cm, ZVKDS, Nova
Gorica.
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LEGENDA
območje vrzeli
območje preperelega ometa
območje preperele površine slikovnega ometa
viden grob omet
Slika 17: Grafični prikaz poškodb ometa. Neznan avtor, Križani z Marijo in Janezom Evangelistom, stenska
slika, 94 × 82,5 cm, ZVKDS, Nova Gorica.
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LEGENDA
območje recentnih plasti (belež)
območje mikroorganizmov (lišaji)
Slika 18: Grafični prikaz območja beležev in razrasti mikroorganizmov. Poškodbe barvne plasti niso bile
označene, saj je stenska slika v celoti v slabem stanju. Neznan avtor, Križani z Marijo in Janezom
Evangelistom, stenska slika, 94 × 82,5 cm, ZVKDS, Nova Gorica.
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Slika 19: Stenska slika je v boljšem stanju kot stenska slika z motivom Križanega z Marijo in Janezom
Evangelistom. Neznan avtor, Kristusov krst, stenska slika, 95,5 × 93 cm, ZVKDS, Nova Gorica.
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LEGENDA
območje vrzeli
razpoke ometa
območje z odstopanjem plasti finega ometa od grobega/zračni žepi

Slika 20: Grafični prikaz poškodb ometa snete stenske slike. Neznan avtor, Kristusov krst, stenska slika,
95,5 × 93 cm, ZVKDS, Nova Gorica.
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LEGENDA
območje udrtin
območje recentnih plasti (belež)
območje poškodb barvne plasti
območje mikroorganizmov (lišaji)

Slika 21: Grafični prikaz mesta površinskih poškodb, območij udrtin, razrasti mikroorganizmov in beležev.
Neznan avtor, Kristusov krst, stenska slika, 95,5 × 93 cm, ZVKDS, Nova Gorica.
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12.1 POSTOPKI, IZVEDENI NA HRBTIŠČU SNETIH STENSKIH SLIK
Na hrbtišču dveh stenskih slik je bilo izvedenih šest postopkov: tanjšanje ometa,
odstranjevanje nečistoč s hrbtišča stenske slike, prepojitev ometa z emulzijo akrilne smole,
kitanje večjih razpok, ravnanje hrbtišča in nanos armature.
Stenska slika z motivom Kristusov krst se je deformirala zaradi staranja kleja in raztezkov
platna, ki je zadnji sloj začasne zaščite lica. Da bi odpravili to težavo smo najprej stensko
sliko zravnali (nenačrtovan postopek). Na začasno zaščito lica stenske slike smo razpršili
manjšo količino vode, ki je povzročila nabrekanje kleja. Primerno vlažnost je bilo treba
vzdrževati vse do odstranitve začasne zaščite lica.

12.1.1 TANJŠANJE OMETA
Tanjšanje ometa je mehanski postopek (Slika 22, Slika 23). Z rašpljanjem ustvarimo
vibracije, ki imajo lahko negativne posledice – vodijo do nastajanja novih poškodb. Na
obravnavanih predmetih se je tveganost postopka pokazala predvsem na stenski sliki
Križanega z Marijo in Janezom Evangelistom. Pri tej je bil omet zelo razpokan, na nekaterih
delih razdrobljen vse do lica stenske slike. Med tanjšanjem ometa so manjši fragmenti začeli
odstopati od facinga. Le z nekaj fragmenti se je to zgodilo tudi pri drugi stenski sliki, zato je
bilo treba predčasno utrditi hrbtišči obeh snetih stenskih slik z apneno kazeinskim lepilom. S
tem smo zagotovili, da ne bi prihajalo do novih odstopanj manjših fragmentov ter pričeli z
izvajanjem postopkov opisanih v naslednjih poglavjih. Na predelih, kjer je bil omet debelejši,
smo kasneje opravili lokalno tanjšanje.

12.1.2 ODSTRANJEVANJE NESPRIJETEGA MATERIALA
Prah in večji delci odstranjenega ometa ustvarijo nestabilno plast med dodanimi materiali na
hrbtišču in ometom. Dolgoročno gledano bi to povzročilo odstop novo dodanih materialov od
originalnega ometa, kar bi vodilo do nastanka hujših poškodb. Da bi to preprečili smo s
pomočjo sesalnika odstranili ves odvečen material.

12.1.3 PREPOJITEV Z EMULZIJO AKRILNE SMOLE
Na obe hrbtišči smo nanesli petodstotno raztopino akrilne emulzije Primal E 330 FM v vodi.
Nanos nudi boljši oprijem apneno kazeinskega lepila z originalnim ometom. Kljub dobri
kohezivnosti je njegova šibka točka kompatibilnost.
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12.1.4 KITANJE
Sledilo je kitanje razpok, ki sežejo do barvne plasti (Slika 24). Tako preprečimo, da apneno
kazeinsko lepilo pri nanašanju ne steče na lice snetih stenskih slik. Za kitanje je bila
uporabljena klasična apnena malta (1 del apna, 1,5 dela kalcitnega peska).

12.1.5 UTRJEVANJE Z APNENO KAZEINSKO MASO
V praksi se za izravnavo in ojačitev hrbtišča snetih stenskih slik, poleg tanjšanja ometa
uporablja tudi apneno kazeinsko lepilo. Uporabljeno je bilo tudi pri restavriranju dveh snetih
stenskih slik. Mešanica je bila pripravljena po osnovni recepturi, navedeni v knjigi
Conservation of wall paintings: 100 g kazeina, 900 g gašenega apna, 100 g akrilne emulzije.
Mešanici lahko po potrebi dodamo fungicid.43
Glavni gradnik mešanice je gašeno apno, ki mu je dodana organska spojina kazein. Kazein je
protein, sestavljena beljakovina, ki jo pridobivamo iz mleka. Z njim pridobimo boljše
adhezivne lastnosti, prav tako tudi z dodatkom akrilne emulzije, ki poveča fleksibilnost
posušenih slojev (uporabljen je bil Primal E 330 FM).44 Ob sušenju se tvori netopni,
vodoodporni kalcijev karbonat.45
Mešanico smo na hrbtišče nanesli s čopičem (Slika 25). Na še sveži nanos smo posuli kalcitni
pesek. Pred vsakim nanosom mora biti površina povsem suha in odstranjen odvečni pesek.
Zaradi neravne površine obeh snetih stenskih slik smo postopek večkrat ponovili še lokalno.
Med postopkom sta bila izvedena tudi lokalno tanjšanje in prepojitev originalnega ometa z
raztopino emulzije akrilne smole (Slika 26, Slika 27).

12.1.6 OJAČITEV HRBTIŠČA Z ARMATURO
Hrbtišči smo ojačali z armaturo. Slednja je sestavljena iz treh plasti bombažne gaze, ki jih
polagamo na sveže apneno kazeinsko lepilo (Slika 29). Pri napenjanju gaz moramo biti
pozorni, da votek in osnova gaze potekata pravokotno drug na drugega. Če zahteve ne
izpolnimo, obstaja tveganje nastanka poškodb.

43

MORA 1984, op. 40, str. 350.
Prav tam.
45
BRAJER 2002, op. 25, str. 70.
44
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12.1.7 RAVNANJE STENSKE SLIKE
Zaradi hitrega sušenja materialov se je sneta stenska slika z motivom Kristusovega krsta
ponovno deformirala, kar bi lahko povzročilo dodatne poškodbe. Fragment smo z licem
navzgor položili na filc, navlažen z zelo majhno količino alkohola, ki je povzročil mehčanje
armature. Lice fragmenta smo ustrezno zaščitili in obtežili.

Slika 22: Tanjšanje ometa stenske slike.

Slika 23: Tanjšanje ometa z uporabo rašple.

Slika 24: Kitanje večjih razpok na hrbtišču stenske

Slika 25: Fotografija, posneta med nanašanjem prve

slike.

plasti apneno kazeinskega lepila.

Slika 26: Lokalno tanjšanje ometa, izvedeno med

Slika 27: Lokalen nanos raztopine emulzije akrilne

postopkom izravnave hrbtišča.

smole.
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Slika 28: Izravnava hrbtišča z apneno kazeinskim
lepilom in kalcitnim peskom.
Slika 29 (desno): Nanos armature.

12.2 NOVA NOSILCA, NJUNA PRIPRAVA IN MONTAŽA DVEH SNETIH
STENSKIH SLIK
Za nosilce snetih stenskih slik so v preteklosti uporabljali kombinacijo različnih materialov.
Nosilci so bili težki, sestavljeni iz kovine, malte, cementa, azbestnih plošč, mavca, lesa itd.
Uporabili so tudi platno.46 Vsi našteti materiali so imeli pomanjkljivosti. Nov nosilec pa mora
zagotavljati dobre kemijske, fizikalne in mehanske lastnosti. Pri izbiri novega nosilca stmimo
k naslednjim lastnostim:
-

nizka teža,

-

odpornost na atmosferske delce, vlago, temperaturo, biološke snovi,

-

odpornost na vodo in topila,

-

reverzibilnost (intervencijska plast).

Prihod sintetičnih materialov na trg je omogočil, da lahko izberemo nosilec, ki bo izpolnjeval
zahteve, bistvene za dolgotrajno hranjenje snetih stenskih slik. Uporabljajo se različni
materiali, kot so steklena vlakna v kombinaciji s smolo ipd. V praksi se največkrat uporablja
sendvič plošča s satovnico (plošča Aerolam).

46

BRAJER 2002, op. 25, str. 51–57. MORA, PHILIPPOT 1984, op. 40, str. 262–281.
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12.2.1 UPORABLJENI MATERIALI
Uporabljena nosilca sta sestavljena iz več materialov. Glavni gradnik je sendvič plošča s
satovnico. Lici aluminijaste satovnice sta obdani s tkanimi steklenimi vlakni in epoksidno
smolo.47 Skupaj tvorijo ravno, trdno podlago. Na po meri izrezano ploščo sta pritrjena
aluminijast okvir in aluminijasti sistem za obešanje slik.
Za izpolnjevanje zahteve reverzibilnosti je ključnega pomena intervencijska plast. Ta
omogoča lažjo ločitev stenske slike od novega nosilca. Opravljanje tega postopka je zelo
težko, zato ga izvedemo le v skrajnih primerih, npr. ko je nosilec dotrajan. Za intervencijsko
plast smo izbrali termoizolacijski material (odporen na T do 90 °C, vremenske vplive in
vodo). Izdelan je iz ekspandiranega polivinilklorida s tržnim imenom Cadorite (Slika 30).48
Intervencijsko plast smo na sendvič ploščo prilepili z dvokomponentnim poliuretanskim
lepilom Neostik PU-101. Stenski sliki smo na nov nosilec prilepili z enokomponentnim
lepilom Mitopur E45. Posebnost tega lepila je ta, da z navlažitvijo površin pospešimo
zamreževanje lepila. Ob sušenju nastaja ekspandiran film (Slika 33, Tabela 2), ki zapolni
prostor med lepljenimi neravnimi površinami.
Tabela 2: Lastnosti lepil, uporabljenih pri nameščanju stenskih slik na nova nosilca.49
LASTNOSTI
NEOSTIK PU-101
MITOPUR E45
sestava
aktivacija

poliuretansko lepilo + trdilec

poliuretansko lepilo (ne vsebuje agresivnih

(ne vsebuje topil)

topil)

10 delov komponente A, 2 dela

suho površino pred nanosom lepila

komponente B

nekoliko navlažimo – reagira ob stiku z
vlago, hitrost sušenja filma je odvisna od
vlage, ob sušenju ekspandira

nanašanje

hladna raztopina

hladna raztopina

obdelava

z obtežitvijo

z obtežitvijo

odpornost

suh film, odporen na vodo in

suh film dporen na vodo in kemikalije, T

kemikalije, T do 85 °C

med -40 °C in 120 °C

drugo

dobra elastičnost suhega filma

dobre adhezijske lastnosti

topnost suhega filma

suh film ni topen

suh film ni topen

odstranjevanje

mehansko

mehansko

47

Hexlite 220 (tehnični list), Lindberg & Lund, dostopno na <http://www.lindberglund.fi/files/Tekniske%20datablad/HEX-220-TD.pdf> (10. 3. 2019).
48
Cadorite, Treccani, dostopno na <http://www.treccani.it/enciclopedia/cadorite/> (13. 5. 2019).
49
Mitopur E45: universal adhesive (tehnični list), Mitol, dostopno na <https://www.mitol.si/wpcontent/uploads/2018/12/MITOPUR-E45.pdf> (13. 5. 2019).
Neostik PU-101 (tehnični list), dokument je posredovalo podjetje Helios, d. o. o. po e-pošti (14. 5. 2019).
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12.2.2 PRIPRAVA NOVEGA NOSILCA IN MONTAŽA STENSKIH SLIK NA NOVA
NOSILCA
Nosilca z montiranim okvirjem in mehanizmom za obešanje sta bila izdelana po naročilu
(Ključavničarstvo Uroš Mehle, s. p., Ponova vas 6a, 1290 Grosuplje). Nadaljnji restavratorski
postopki so v obeh primerih izvedeni enako in istočasno.
Površino sendvič plošče smo pred lepljenjem intervencijske plasti Cadorite ustrezno
pripravili. Intervencijsko plast (Cadorite) smo prilepili na novi nosilec z lepilom Neostik PU –
101 (Slika 31, Tabela 2) in ustrezno obtežili.
Pred montažo stenskih slik na nov nosilec smo odstranili odvečno gazo armature in določiti
položaj stenske slike na novem nosilcu. Po določitvi položaja smo intervencijsko plast
nekoliko navlažili. Sledila sta nanos gostega rastra hladnega lepila v obrisano območje in
polaganje fragmentov. Za dober oprijem smo stenski sliki ustrezno obtežili (Slika 32).
Montaža snetih stenskih slik je bila izvedena po čiščenju lic obeh stenskih slik.

Slika 30: Plošče Aerolam v aluminijastih okvirjih in

Slika 31: Pripravljeni novi, lahki nosilci.

pena Cadorite.

Slika 32: Obtežitev stenske slike po montaži

Slika 33: Montaža stenske slike na nov nosilec. Film

fragmenta na nov nosilec.

lepila Mitopur E45 ob sušenju ekspandira.
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12.3 POSTOPKI, IZVEDENI NA LICU STENSKIH SLIK
Ko je bilo hrbtišče dveh stenskih slik izravnano in armirano, se je zaključila prva faza
restavratorskih postopkov. V drugi fazi so bili izvedeni postopki na licu dveh snetih stenskih
slik. Prvi izveden postopek je odstranjevanje začasne zaščite lica stenske slike. Po
konservatorsko-restavratorskem načrtu temu sledijo še čiščenje lica stenske slike po prej
opravljenih testih čiščenja, utrjevanje barvne plasti, kitanje, retuširanje in nanos dekorativnega
ometa.

12.3.1 ODSTRANJEVANJE ZAČASNE ZAŠČITE LICA STENSKE SLIKE
Začasna zaščita lica obeh snetih stenskih slik je bila sestavljena iz več plasti gaze. Pri stenski
sliki z motivom Kristusov krst sta se pokazali dve pomanjkljivosti uporabljenega lepila: po
četrtem sloju zaščite lica so se razmnožili mikroorganizmi (Slika 35), raztezki materialov –
predvsem krčenje pa je povzročilo deformacije stenske slike, kar lahko privede do dodatnih
poškodb barvne plasti in ometa. Facing stenske slike Križanega z Marijo in Janezom
Evangelistom je kljub hranjenju v temnem prostoru močno porumenel (Slika 34).
Odstranjevanje začasne zaščite lica je potekalo z vnosom tople vode, ki smo jo na površino
nanesli z obkladki iz bombažnih krp in s čopičem. Ko se je klej začel raztapljati, smo pričeli z
odstranjevanjem gaz. Gaze ločujemo postopoma pod ostrim kotom (180° [Slika 36]). Ob tem
sta bili stenski sliki močno navlaženi, zato je bilo na tej točki dobro odstraniti vse ostanke
kleja, tako se izognimo kasnejšemu dodatnemu vlaženju površin (Slika 37).

Slika 34: Začasna zaščita lica stenske slike je močno

Slika 35: Četrta plast začasne zaščite lica stenske

porumenela. Neznan avtor, Križani z Marijo in

slike je bilo redko tkano platno, na katerem so se

Janezom Evangelistom, stenska slika, 82,5 × 94 cm,

razrastle plesni. Neznan avtor, Kristusov krst,

ZVKDS, Nova Gorica.

stenska slika, 95,5 × 93 cm, ZVKDS, Nova Gorica.
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Slika 36: Odstranjevanje začasne zaščite lica stenske

Slika 37: Odstranjevanje ostankov kleja z lica stenske

slike. Neznan avtor, Kristusov krst, stenska slika,

slike.

95,5 × 93 cm, ZVKDS, Nova Gorica.

12.3.2 ODSTRANJEVANJE NEČISTOČ IN UMAZANIJE Z LICA STENSKIH SLIK
Na obeh licih snetih stenskih slik so bili večplastni, debeli nanosi beleža, ki niso v celoti
prekrivali motivov. Večje težave so se pojavile pri stenski sliki Križanega z Marijo in
Janezom Evangelistom, katere omet je bil v celoti prepojen z vodotopno rumenkasto snovjo.
Preizkusi z uporabo mehanske metode odstranjevanja beležev so dajali učinkovite rezultate na
obeh predmetih. Po odstranjevanju beležev smo opravili še dodatne teste glede na nadaljnjo
problematiko posamezne stenske slike.
Preizkusi čiščenja lica stenske slike z motivom Kristusovega krsta
Po odstranjevanju beležev (Slika 40) so bili še vedno vidni njihovi ostanki in koprena.
Naredili smo dva preizkusa. Pri obeh smo uporabili desetodstotno raztopino kationskih smol
(Samson Kamnik d.o.o.), čas delovanja raztopine na površino pa omejili na pet minut. Pri
drugem testu smo raztopini dodali majhno količino sepiolita, ki je deloval kot obkladek. Glina
je zadrževala delovanje kemičnega sredstva na površini lica (Slika 41). Rezultati obeh
testiranj so bili komaj vidni. Uporaba dvajsetodstotne raztopine kationskih smol in podaljšan
čas delovanja (šest minut) je dajala zadovoljive rezultate.
Preizkusi čiščenja stenske slike z motivom Križanega z Marijo in Janezom Evangelistom
Snov, ki je v celoti prepojila in rumenkasto obarvala plasti ometov stenske slike, je s stališča
estetske prezentacije zelo moteča. Porumenelo je tudi lice in zakrilo že tako slabo viden
motiv. Teste čiščenja te umazanije smo opravili po mehanskem odstranjevanju beleža. Ker se
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je kasneje pojavljala težava rumenenja površine in plomb, smo dodatne preizkuse
odstranjevanja umazanije naredili še po kitanju (Slika 38).
Pri prvem preizkusu smo opravili tri teste v obliki obkladka iz celuloznih pulp. V dveh
primerih smo celulozni pulpi dodali destilirano vodo. Pri prvi je bil čas delovanja omejen na 6
ur in pol (Slika 42), pri drugi pa vse do osušitve obkladka. Na licu stenske slike so se pokazali
boljši rezultati pri prvem testu, po osušitvi pa je predel lica zopet porumenel. Več rumenkaste
snovi je prešlo na obkladek drugega testa. Pri tretjem pa smo k celulozni pulpi dodali sepiolit,
namesto destilirane vode pa 20% raztopino amonijevega karbonata. Vzorec čiščenja je bil
razdeljen na polovico, in sicer glede na čas delovanja pet in deset minut. Rezultati
odstranjevanja rumenkaste snovi niso bili vidni. Pokazala pa se je občutljivost barvne plasti
(rumenkastega pigmenta) na raztopino amonijevega karbonata.
Po kitanju smo napravili še dva testa. Naredili smo test z uporabo raztopine anionskih
izmenjevalnih smol (Amberlite IR 6744 OH) v destilirani vodi, ki je na površino delovala 20
minut, skoraj do osušitve. Rezultati niso bili vidni. Ponovno smo preizkusili 20% raztopino
amonijevega karbonata, tokrat z triodstotnim dodatkom kelata EDTA v obkladku iz
celuloznih pulp. Mešanico smo nanesli na področje, kjer ni poslikave, in odstranili po 15-ih
minutah. Uspešni rezultati so se pokazali ob podaljšanju časa na 20 minut (Slika 43).
Občutljivost barvne plasti na raztopino amonijevega karbonata in dodanega zelo agresivnega
sredstva ne omogoča uporabe teh snovi po celotni površini. Najboljše rezultate je pokazal le
zadnji preizkus s sredstvi, ki so bile za dotično poslikavo preveč agresivne (raztopina
amonijevega karbonata z dodatkom EDTA).
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LEGENDA
predel preizkusa z uporabo mehanske metode odstranjevanja beležev
predel preizkusa z uporabo celuloznega obkladka z destilirano vodo
predel preizkusa z uporabo celuloznega obkladka s sepiolitom in 20% raztopino
amonijevega karbonata
predel preizkusa z uporabo celuloznega obkladka z 20% raztopino amonijevega
karbonata in dodatkom EDTA
predel preizkusa z uporabo anionskih izmenjevalnih smol
Slika 38: Grafični prikaz mest preizkusov odstranjevanja nečistoč. Neznan avtor, Križani z Marijo in
Janezom Evangelistom, stenska slika, 94 × 82,5 cm, ZVKDS, Nova Gorica.
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LEGENDA
območje preizkusa z uporabo mehanskega odstranjevanja beleža
območje preizkusa z uporabo kemikalij (10% raztopina kationskih smol)
območje preizkusa z uporabo kemikalij (raztopina kationskih smol z dodatkom
sepiolita)
Slika 39: Grafični prikaz mest preizkusov odstranjevanja nečistoč. Neznan avtor, Kristusov krst, stenska
slika, 95,5 × 93 cm, ZVKDS, Nova Gorica.
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Slika 40: Prikaz preizkusa odstranjevanja beležev z

Slika 41: Preizkus odstranjevanja neznane

mehansko metodo čiščenja, izveden na predelu

rumenkaste snovi z raztopino kationskih smol (levo)

okvirja v spodnjem levem kotu naslikanega okvirja.

in raztopine kationskih smol z dodatkom sepiolita

Neznan avtor, Kristusov krst, stenska slika, 95,5 ×

(desno). Testiranji izvedeni na spodnjem delu

93 cm, ZVKDS, Nova Gorica.

okvirja. Neznan avtor, Križani z Marijo in Janezom
Evangelistom, stenska slika, 82,5 × 94 cm, ZVKDS,
Nova Gorica.

Slika 42: Prikaz rezultatov preizkusa z obkladkom iz

Slika 43: Prikaz rezultatov preizkusa s celulozno

mešanice celuloznih pulp z dodatkom vode (6 ur in

pulpo z raztopino amonijevega karbonata z dodatkom

pol delovanja na lice stenske slike), izveden v

EDTA, izveden na predelu stenske slike, kjer ni

spodnjem levem kotu. Na pulpi je viden prehod

barvne plasti. Rezultati so bili zelo dobri. Neznan

neznane rumenkaste snovi iz stenske slike. Neznan

avtor, Križani z Marijo in Janezom Evangelistom,

avtor, Križani z Marijo in Janezom Evangelistom,

stenska slika, 82,5 × 94 cm, ZVKDS, Nova Gorica.

stenska slika, 82,5 × 94 cm, ZVKDS, Nova Gorica.
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Slika 44: Odstranjevanje mikroorganizmov – lišajev s

Slika 45: Mehansko odstranjevanje beležev.

skalpelom.
Slika 46 (levo): Nanos raztopine kationskih smol čez
japonski papir na desni polovici stenske slike.
Opravljen postopek injektiranja in ustrezna obtežitev
predela, spodnja leva stran naslikanega okvirja
stenske slike. Neznan avtor, Kristusov krst, stenska
slika, 95,5 × 93 cm, ZVKDS, Nova Gorica.

12.3.2.1 Odstranjevanje recentnih plasti in mikroorganizmov
Odstranjevanje beleža je potekalo mehansko s skalpelom (Slika 45). Po opravljenem postopku
se je pri stenski sliki z motivom Kristusov krst izkazalo, da so ostanki beleža in koprene
estetsko moteči. Nadaljevanje izvajanja mehanske metode postopka bi lahko le še
poškodovalo barvno plast, saj se ne moremo izogniti nastanku novih poškodb, četudi so te le
mikroskopske. Za odstranjevanje koprene smo uporabili kationsko smolo. Postopek je težje
nadzorovati, pa vendar lahko z uporabo pravšnje koncentracije raztopine in ustrezno
omejenim časom izpostavitve delovanja kemikalije na površino dosežemo dobre rezultate. V
nasprotnem primeru lahko poškodujemo barvno plast.
Uporabili smo 20% raztopino kationskih smol v destilirani vodi, čas delovanja na površino pa
omejili na šest minut (Slika 46). Ker se pri reakciji ustvarijo kisline,50 smo lice stenske slike
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Caitlin E. SMITH, Cleaning methods for the removal of limewash from painted plaster surfaces: utilizing ion
exchange resin on the interior architectural finishes of the capilla de Nuestra Señora del Rosario in Inglesia San
José, Puerto Rico, ScholarlyCommons, University of Pennsylvania, str. 26, dostopno na
<https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1133&context=hp_theses> (18. 5. 2019).
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večkrat sprali. Postopek smo ponovili še lokalno. Na stenski sliki z motivom Križanega z
Marijo in Janezom Evangelistom tega postopka nismo naredili.
Za odstranjevanje mikroorganizmov (lišajev) je zadostovala mehanska metoda (Slika 44). Ti
so se ob dotiku s skalpelom prašili.
Tudi pri stenski sliki Križanega z Marijo in Janezom Evangelistom je odstranjevanje lišajev
potekalo mehansko. Zaradi vnosa večje količine vlage v postopku odstranjevanja rumenkaste
snovi, ki bi lahko povzročila ponovno rast lišajev, je bila bolj zaradi preventive uporabljena
20% raztopina amonijevega karbonata v obkladku z dodatkom sepiolita. Soli amonijaka
nekoliko zatirajo rast lišajev.51 Lišajev k sreči ni bilo na barvni plasti, ki je občutljiva na
raztopino, zato je bila omogočena njena uporaba. Raztopino je treba po uporabi izpirati s
površine.
12.3.2.2 Odstranjevanje neznane rumenkaste snovi
Za odstranjevanje vodotopne rumenkaste snovi smo po celotni površini stenske slike z
motivom Križani z Marijo in Janezom Evangelistom preko japonskega papirja nanesli
obkladek iz mešanice celuloznih pulp in vode. Za mešanico smo uporabili Arbocel 200 in
Arbocel 1000 v razmerju 1 : 2. Obkladek je omogočal daljše delovanje topila na površino in
prenos topljenca nanj.
Nanos obkladka na lice stenske slike smo ponovili sedemkrat z različnimi časovnimi intervali
delovanja na površino. Najboljši rezultati so se pokazali, ko se je obkladek na licu posušil
(Slika 48). Proces sušenja smo pospešili s postavitvijo improvizirane mize (Slika 48). To je
zagotovilo dobro zračnost pod stensko sliko. Pri tej improvizaciji je obstajalo tveganje
deformiranja stenske slike, zato smo ves čas preverjati njeno stanje. Sušenje je pospeševal še
kalorifer s termostatom. Čeprav je bila snov še vedno vidna, je bilo treba postopek na
določeni točki zaključiti, saj lahko večja količina vnesene vode povzroči razvoj
mikroorganizmov. Na lice stenske slike lahko začnejo prehajati tudi druge vodotopne snovi iz
ometa. Ob popolni osušitvi ometa je bilo lice stenske slike manj porumenelo. Problem
rumenenja se je ponovil pri kitanju poškodb. Plombe so ob sušenju rumenele. To
problematiko smo reševali pri retuširanju.
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Daniela PINNA, Coping with biological growth on stone heritage object: methods, products, applications,
and perspectives, Oakville 2017, brez ošt. str..
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Slika 48: Umazanija je prešla s površine stenske slike
v obkladek.

Slika 47 (levo): Improvizirana miza, na katero je
položena stenska slika z obkladkom, pod njo pa
kalorifer s termostatom.

12.3.3 INJEKTIRANJE
Na stenski sliki Kristusovega krsta sta bili dve območji, pri katerih je prišlo do razplastitve
ometov. Fin omet je odstopil od grobega, tam pa je nastal zračni žep. Omet je tik ob predelih
razplastitve odpadel že pred snetjem, zato domnevam, da sta poškodbi starejši, zaznani pa šele
med posegom. Za uspešno zapolnitev celotnega zračnega mehurja sem z baterijskim
vrtalnikom na predelu brez barvne plasti in v območju poškodb izvrtala luknjice (Slika 49).
Za injektiranje (Slika 50) smo uporabili apneno maso Calxnova. Glavne sestavine mase so
dispergirano apno v vodi (hidratizacija apna) in polnila. Manj je dodatkov celuloznega etra in
drugih omakal.52 Maso po potrebi redčimo z vodo. Po opravljenem postopku smo površino
ustrezno obtežili (Slika 46).

12.3.4 UTRJEVANJE BARVNE PLASTI
Na stenski sliki Kristusov krst smo postopek utrjevanja naredili po postopku injektiranja. Na
stenski sliki Križanega z Marijo in Janezom Evangelistom pa kasneje – po kitanju. Vzrok
zamika utrjevanja je bilo naknadno odstranjevanje rumenkaste snovi. Barvni plasti smo
utrjedili s koloidno raztopino pod tržnim imenom Nanokalk. Z disperzijo nanodelcev apna v
52

Calxnova: kalkbindemittel (tehnični list), Deffner & Johann, dostopno na <http://www.deffnerjohann.de/media/useruploads/files/d&j_4232_001_005-calxnovakalkbindemittel_shop_102012.pdf> (19. 5.
2019).
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alkoholu (etanol, izopropanol) vnesemo več apna v material kot z apnenim cvetom. Možnost
nastanka koprene je zmanjšana, saj alkohol poveča prodiranje apnenih delcev v material.53
Nanoapno smo na lice obeh stenskih slik nanesli večkrat (Slika 51).

Slika 49: Razplastitev finega in grobega ometa v

Slika 50: Izvajanje postopka injektiranja.

spodnjem levem delu naslikanega okvirja. Za dosego
zadovoljivega rezultata postopka injektiranja je bilo
treba izvrtati luknjico v omet, na predelu kjer ni
barvne plasti. Neznan avtor, Kristusov krst, stenska
slika, 95,5 × 93 cm, ZVKDS, Nova Gorica.
Slika 51 (levo): Utrjevanje barvne plasti. Nanos
nanoapna čez japonski papir. Neznan avtor,
Kristusov krst, stenska slika, 95,5 × 93 cm,
ZVKDS, Nova Gorica.

12.3.5 PROBLEMATIKA MANJŠIH FRAGMENTOV
Slabe adhezivne sile po snetju stenske slike s stene so povzročile odstop manjšega fragmenta
od začasne zaščite lica stenske slike Kristusovega krsta. Manjši fragment smo namestili pred
nanosom materialov za izravnavo hrbtišča. Ujemanje manjšega fragmenta s celoto je bilo
težko določiti. Robovi ometa so bili slabo ohranjeni, ujemanje se je pokazalo le na eni točki.
Po odstranitvi facinga se je izkazalo, da je bil fragment vstavljen narobe. Treba ga je bilo
previdno odstraniti in ustrezno vstaviti. Priprava površine, na katero smo fragment pravilno

53

An overview of nanolime as a consolidation for calcareous substrates, Scheffield Hallam University, str. 3–4,
dostopno na <http://shura.shu.ac.uk/14554/3/Starinieri%20overview%20of%20nanolime.pdf> (15. 5. 2019).
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namestili, je zajemala odstranjevanje odvečnega ometa, izdelavo posteljice iz apnene malte in
nanos mase za injektiranje. Calxnova nudi boljšo vezivnost kot nanos tanke plasti klasičnega
ometa (Slika 53).
Snemanje stenske slike in raztezki materialov, uporabljenih za začasno zaščito lica, so
povzročili poškodbe stenske slike Križanega z Marijo in Janezom Evangelistom. Trije manjši
fragmenti so bili zelo moteči, saj so prekrivali druge fragmente (fragment na fragmentu,
lokacija enega ni bila določljiva – Slika 52). Odločitev odstranitve fragmentov smo sprejeli
med kitanjem. Zadovoljivih rešitev za njihovo vstavljanje, ki ne bi povzročilo večjih poškodb
fragmentov v njihovi bližini, in za dosego zadovoljivega estetskega videza ni bilo. K sreči na
njih ni bilo ohranjene barvne plasti in niso bili ključnega pomena za sam motiv. Vsekakor pa
so del predmeta in praviloma tako ne ravnamo. (Takšno rešitev izberemo le v najskrajnejših
primerih!)

Slika 52: Estetsko moteč manjši fragment stenske

Slika 53: Pravilna umestitev narobe obrnjenega

slike, ki prekriva preostale, je stal desno od

manjšega fragmenta. Neznan avtor, Kristusov krst,

Kristusovih stopal. Neznan avtor, Križani z Marijo

stenska slika, 95,5 × 93 cm, ZVKDS, Nova Gorica.

in Janezom Evangelistom, stenska slika, 82,5 × 94
cm, ZVKDS, Nova Gorica.

12.3.6 KITANJE RAZPOK IN VRZELI
Za kitanje smo uporabili klasično apneno malto, sestavljeno iz 1 dela gašenega apna in 1,5
dela finega kalcitnega peska (Slika 54). Teksturo plomb smo prilagodili teksturi površine
stenske slike.
Na tej točki nismo opravili kitanja večjih vrzeli, na katerih bi bilo treba izdelati rekonstrukcijo
poslikave. Med postopkom retuširanja je bila sprejeta odločitev, da se večje poškodbe ohrani.
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Z ohranjanjem le-teh predmet ali umetnina ohranja neko dokumentarno, zgodovinsko
pričevanje. Pri nekaterih od teh vrzeli se je izkazalo, da je kitanje nujno zaradi utrjevanja
robov finega ometa in estetske prezentacije vrzeli. Uporabljena smo mešanico nekoliko bolj
grobe apnene malte. Malto smo nanesli 2 mm pod ravnjo lica stenske slike. S teksturiranjem
smo ustvarili grobo površino, podobno v poškodbah vidnemu ometu (Slika 55).

Slika 54: Kitanje poškodb.

Slika 55: Kitanje z grobo apneno malto pod ravnijo
površine gladkega ometa.

12.3.7 BARVNA DOPOLNITEV
Pred samim retuširanjem tehtno izberemo vezivo. Na trgu je ponujenih veliko naravnih in
sintetičnih izdelkov. Dobra obstojnost veziva na vlago, temperaturo, UV-žarke in
reverzibilnost so glavne lastnosti, h katerim stremimo pri izbiri veziva. Glede kompatibilnosti
bi bilo vsekakor bolje uporabljati apneno vezivo. Izvedba retuše s tovrstnim vezivom je zelo
zamudna. Italijanski restavratorji veliko uporabljajo apnen kazeinat, ki lahko začne z leti
rumeneti in postaja ireverzibilen. Pogosto se uporabljajo akvareli. Akvareli pa vsebujejo tudi
druge dodatke, ki naj bi izboljšale lastnosti, ti pa so večinoma skrivnost podjetij. Brez te
informacije ne moremo predvidevati sprememb ob staranju retuše. Pri vsakem od naštetih
veziv se je izkazala določena pomanjkljivost. S podanimi informacijami se lahko seznanimo
ob branju članka avtorja Rada Zoubka, objavljenega v publikaciji o restavriranju stenskih slik
v ljubljanski stolnici.54 Na večletnem projektu restavriranja Quaglievih poslikav so se
restavratorji srečali z vrsto težav, ena od teh je bila tudi izbor veziva. Njihov izbor je temeljil
na pospešenem staranju različnih pigmentov, nanešenih na omet z različnimi vezivi. Vzorce
so pospešeno starali v komorah z nihanjem relativne zračne vlage, temperature in
izpostavljenostjo umetni, sončni podobni svetlobi. Izmed testiranih raztopin veziv (Klucel EF,
Tylose MH, Primal AC33, Paraloid B-72 in amonijev kazeinat) se je za najboljšega izkazal
54

Rado ZOUBEK, Uporaba rezultatov kemijskih analiz pri retuši, v: Restavriranje Quaglievih poslikav v
ljubljanski stolnici (ur. Mateja Neža SITAR), ZVKDS Restavratorski center, Ljubljana, 2012, str. 132–137.
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hidroksimetil celulozni eter Tylose MH. 55 Njegovi prednosti sta vodotopnost in reverzibilnost,
slabost pa, da ga lahko uporabljamo le na stenskih slikah v interierju.56 Izbor veziva pri
obravnavanih stenskih slikah je temeljil prav na teh raziskavah.
Kot vezivo smo uporabili 2,5% raztopino Tylose MH 300 P2 v vodi. Retuširati smo začeli
najmanjše poškodbe z lazurnimi nanosi, tako se elementi motiva začnejo povezovati. Ker je
avtor kot podlogo uporabil rumenkast pigment, smo najprej nanesli podlogo z rumenim
okrom (Slika 56, Slika 58).
Področja večjih poškodb smo retuširali v tehniki tratteggio a rigatino, pri tem smo uporabljali
čiste pigmente. Retuširanje se je začelo s prvim nanosom črtic rumenega okra. Retuša je
grajena še z rdečkastim naravnim pigmentom in zatemnjena, ohlajena s črnim pigmentom
(Slika 61, Slika 65). Na predelih, kjer je barvna plast ohranjena točkovno, smo retušo
prilagodili z uporabo tehnike tratteggio a puntino (Slika 67). Z nevtralno retušo smo tonirali
plombe večjih poškodb.
Težave pri retuširanju so se pojavile pri porumenelih plombah stenske slike s Križanim. Pri
teh je bilo treba že dokončano retušo na nekaterih predelih svetliti (Slika 64, Slika 65, Slika
66). To smo opravili z belim (titanova bela) oksidnim pigmentom, ki se ga pri retuširanju
načeloma izogibamo. Posledično deluje retuša sivkasto.
Med izvajanjem retuše na stenski sliki z uprizoritvijo krsta se je izkazalo, da je avtor
poslikavo datiral (Slika 68). S prostim očesom zelo slabo vidna datacija se nahaja med
viticami v zgornjem delu okvirja (Slika 70). Računalniška obdelava fotografije je potrdila, da
gre za leto (1)83957 (Slika 69Slika 6).
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Polonca ROPRET, Raziskovanje barvnih slojev, v: Restavriranje Quaglievih poslikav v ljubljanski stolnici (ur.
Mateja Neža SITAR), ZVKDS Restavratorski center, Ljubljana, 2012, str. 113–121.
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Prav tam.
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Prvo število ni razbrano, zato je navedeno v oklepaju.
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Slika 56: Lazurno retuširanje z okrastim
pigmentom (Vivat oker).
Slika 57 (desno): Detajl Kristusa pred barvno
dopolnitvijo. Neznan avtor, Kristusov krst, stenska
slika, 95,5 × 93 cm, ZVKDS, Nova Gorica.

Slika 58: Detajl Kristusa po izvedbi retuširanja

Slika 59: Detajl Kristusa po končanem

najmanjših poškodb. Neznan avtor, Kristusov

retuširanju. Neznan avtor, Kristusov krst,

krst, stenska slika, 95,5 × 93 cm, ZVKDS,

stenska slika, 95,5 × 93 cm, ZVKDS, Nova

Nova Gorica.

Gorica.
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Slika 60: Detajl pred izvedbo retuše. Neznan

Slika 61: Detajl po barvni dopolnitvi. Neznan

avtor, Kristusov krst, stenska slika, 95,5 × 93

avtor, Kristusov krst, stenska slika, 95,5 × 93

cm, ZVKDS, Nova Gorica.

cm, ZVKDS, Nova Gorica.

Slika 62: Detajl, spodnji levi kot stenske slike pred

Slika 63: Detajl po lazurni barvni dopolnitvi.

izvedbo retuše. Neznan avtor, Križani z Marijo in

Neznan avtor, Križani z Marijo in Janezom

Janezom Evangelistom, stenska slika, 82,5 × 94

Evangelistom, stenska slika, 82,5 × 94 cm,

cm, ZVKDS, Nova Gorica.

ZVKDS, Nova Gorica.
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Slika 64: Detajl pred izvedbo retuše. Porumenelost

Slika 65: Detajl med izvedbo retuše v tehniki

plombe je povzročila neznana rumenkasta snov v

tratteggio a rigatino. Neznan avtor, Križani z

ometu. Neznan avtor, Križani z Marijo in Janezom

Marijo in Janezom Evangelistom, stenska slika,

Evangelistom, stenska slika, 82,5 × 94 cm,

82,5 × 94 cm, ZVKDS, Nova Gorica.

ZVKDS, Nova Gorica.

Slika 66: Detajl – končna verzija retuše. V spodnjem
levem delu je bila zaradi porumenele plombe
uporabljena bela barva. Neznan avtor, Križani z
Marijo in Janezom Evangelistom, stenska slika,
82,5 × 94 cm, ZVKDS, Nova Gorica.
Slika 67 (desno): Detajl, pri katerem je retuša
izvedena v tehniki tratteggio a puntino. Neznan
avtor, Križani z Marijo in Janezom Evangelistom,
stenska slika, 82,5 × 94 cm, ZVKDS, Nova Gorica
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Slika 68: Letnica je s prostim očesom slabo vidna.

Slika 69: Računalniško obdelana fotografija (Slika

Neznan avtor, Kristusov krst, stenska slika, 95,5 ×

68). Zapis letnice je vidnejši.

93 cm, ZVKDS, Nova Gorica.
Slika 70 (levo): Z rdečo elipso je označena lokacija
letnice. Neznan avtor, Kristusov krst, stenska
slika, 95,5 × 93 cm, ZVKDS, Nova Gorica.

1

12.3.8 NANOS DEKORATIVNEGA OMETA OKOLI SNETIH STENSKIH SLIK IN
ČIŠČENJE OKVIRJA
Področje novega nosilca med okvirjem in fragmentom zapolnimo z dekorativnim ometom. Za
to uporabljamo običajno apneno malto ali lahko malto z dodatki pigmentov. Pri obravnavanih
predmetih smo se odločili drugače predvsem zaradi težav z višino obeh okvirjev, ki sta komaj
presegala skupno debelino aluminijaste satovnice in intervencijske plasti. Nameščeni stenski
sliki torej presegata višino okvirjev. Estetsko dobra rešitev je bila posutje peska na ustrezno
vezivo. Veliko primerov snetih stenskih slik, pri katerih so restavratorji namesto apnenega
ometa uporabili pesek in lepilo, je hranjenih v muzeju Museu Nacional d'Art de Catalunya.
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Slika 71: Ob spodnjem robu so
restavratorji večjo vrzel zapolnili s peskom
in lepilom. Z mešanico različnih vrst peska
so dosegli nevtralno barvno površino.
Neznan avtor, Kamenjanje sv. Štefana,
okoli 1100, sneta freska na platno, 178 ×
374,5 cm, Museu Nacional d'Art de
Catalunya, Barcelona.

Tako so z mešanico različnih vrst peska, s katero so pridobili nevtralen barvni ton, zapolnili
večje vrzeli (Slika 71).58
Za izbiro veziva, ki bi imel dobre adhezivne lastnosti med peskom in intervencijsko plastjo,
smo preizkusili tri materiale: 10% raztopina Sokrat 2804 v vodi, dvokomponentno lepilo
Neostik PU-101 in apneno kazeinsko lepilo (Slika 72). Zadnji je kompatibilen z originalnimi
materiali, zelo dobro je tudi vezal posut pesek na površino, čeprav je šibkejše vezivo kot
Neostik PU-101.
Sledil je še test obarvanosti dekorativnega materiala (Slika 73). Uporabili smo mešanico
kalcitnega in kremenovega peska v razmerju 1 : 1, s katero je bil dosežen nevtralni ton
dekorativnega materiala (Slika 74). Pesek je po posušenem nanosu in s sesalnikom
odstranjenim odvečnim peskom še vedno nekoliko odpadal, zato je bilo treba uporabiti
utrjevalec. Njegov nanos bi lahko povzročil barvne spremembe. Naredili smo test s pet
odstotkov v vodi razredčene vodne disperzije na osnovi stiren-akrilatnih kopolimerov Sokrat
2804. 59 Rezultati poskusa niso pokazali temnenja površine. Raztopino smo v obeh primerih
na površino nanesli štirikrat (Slika 75). Konserviranje-restavriranje obeh stenskih slik smo s
tem zaključili (Slika 76, Slika 77).

58

Ma. Teresa NOVELL CARNÈ, Paz MARQUÈS EMO, The stoning of Saint Stephen: church of Saint Joan de
Boí, Museu nacional d'art de Catalunya, avg. 2015, str. 10, dostopno na
<https://www.museunacional.cat/sites/default/files/lapidacio_ang.pdf > (27. 5. 2019).
59
Sokrat 2804 (tehnični list), Samoson Kamnik, d. o. o., podjetje je posredovalo listino prek e-pošte.
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Slika 72: Preizkusi za izbiro veziva dekorativnega

Slika 73: Preizkusi barvnega toniranja, izvedeni z

materiala. Zgoraj: apneno kazeinsko lepilo; levo

različnimi mešanicami kalcitnega in kremenovega

spodaj: raztopina Sokrata 2804; desno spodaj:

peska.

Neostik PU – 101.

Slika 74: Nanašanje dekorativnega ometa. Najprej

Slika 75: Utrjevanje peska na površino z raztopino

plast apneno kazeinskega lepila in posipanje s

Sokrata 2804.

peskom.

12.3.9 PRIMERJAVA PREDLAGANIH IN IZVEDENIH KONSERVATORSKORESTAVRATORSKIH POSTOPKOV
Za lažjo primerjavo predlaganih in izvedenih konservatorsko-restavratorskih postopkov na
obeh snetih stenskih slikah so podatki izpisani v tabeli (Tabela 3), iz katere je razvidno, da je
bilo pri vsaki stenski sliki treba izvesti več postopkov, kot jih je bilo načrtovanih. V prvi fazi
konservatorsko-restavratorskih postopkov na hrbtišču ni večjih odstopanj. Na hrbtišče smo
nanesli več slojev apneno kazeinskega lepila in opravili vmesno lokalno tanjšanje ometa.
Omet je bil dovolj trden zato utrjevanje ni bilo potrebno. Omet smo le prepojili z raztopino
emulzije akrilne smole.
Montaža obeh fragmentov na nova nosilca je v načrtu navedena po opravljenem postopku
odstranjevanja beležev, nečistoč in umazanije z lica stenskih slik. Tako je bilo pri stenski sliki
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Slika 76: Fotografija, posneta po zaključenem konservatorsko-restavratorskem posegu. Neznan avtor,
Kristusov krst, stenska slika, 95,5 × 93 cm, ZVKDS, Nova Gorica.
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Slika 77: Konservirano-restavrirana stenska slika. Neznan avtor, Križani z Marijo in Janezom
Evangelistom, stenska slika, 94 × 82,5 cm, ZVKDS, Nova Gorica.
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Križanega z Marijo in Janezom Evangelistom. Stensko sliko z motivom Kristusovega krsta je
bilo treba prej zravnati. Na tej stenski sliki smo v drugi fazi izvajanja postopkov (na licu
stenske slike) pred kitanjem opravili še naslednje postopke: injektiranje, odstranjevanje
narobe obrnjenega manjšega fragmenta in ponovno pravilno vstavljanje, odstranjevanje
ostankov beleža in koprene z raztopino kationskih smol. Veliko težav je povzročala
rumenkasta snov v ometu stenske slike Križanega z Marijo in Janezom Evangelistom,
postopek odstranjevanja te snovi je bil dolgotrajen. Kljub temu je postala slika berljiva.
Preizkusi odstranjevanja omenjene umazanije smo opravili še med postopkom kitanja. Med
kitanjem smo sprejeli tudi odločitev o odstranitvi treh zelo motečih manjših fragmentov.
Njihova ponovna vstavitev bi le poškodovala preostale fragmente. Drugih odstopanj od načrta
pri tej stenski sliki ni.
Tudi uporaba materialov se ni veliko razlikovala od načrtovanih. Namesto utrjevanja ometa
smo omet prepojili s 5% raztopino akrilne emulzije Primal E 330 FM. Pri retuši je bil za
vezivo uporabljen celulozni eter Tylose MH 300 P2, ki v načrtu ni bil naveden. Drugih večjih
odstopanj ni. Izjema so materiali, uporabljeni pri že tako nenačrtovanih postopkih.
Tabela 3: Primerjava konservatorsko-restavratorskega načrta s postopki, izvedenimi na obeh snetih stenskih
slikah. 60
PREDVIDENI

IZVEDENI

IZVEDENI

KONSERVATORSKO-

KONSERVATORSKO-

KONSERVATORSKO-

RESTAVRATORSKI

RESTAVRATORSKI

RESTAVRATORSKI

POSTOPKI

POSTOPKI: KRISTUSOV

POSTOPKI: KRIŽANI Z

KRST

MARIJO IN JANEZOM

1.

tanjšanje ometa

ravnanje stenske slike

tanjšanje ometa

2.

kitanje večjih razpok na

tanjšanje ometa

mehansko odstranjevanje

hrbtišču stenske slike
3.
4.

60

nečistoč

mehansko odstranjevanje

mehansko odstranjevanje nečistoč

prepojitev ometa z raztopino

nečistoč s hrbtišča

s hrbtišča

emulzije akrilne smole

utrjevanje ometa

prepojitev ometa z raztopino

kitanje večjih razpok na hrbtišču

emulzije akrilne smole

stenske slike

Za obe sneti stenski sliki so bili predvideni enaki konservatorsko-restavratorski postopki, v istem zaporedju.
Sivo obarvana polja označujejo konservatorsko-restavratorske postopke, izvedene na hrbtišču, modra pa
postopke na licu. V belih poljih so navedena dodatna dela (npr. dokumentacija) ali postopki, ki so za
konserviranje-restavriranje snetih stenskih slik nujni (npr. ravnanje deformiranega fragmenta), vendar z njimi ne
posegamo le na lice ali hrbtišče stenske slike.
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priprava hrbtišča, izravnava

kitanje večjih razpok na hrbtišču

hrbtišča

stenske slike

6.

nanos armature

izravnava hrbtišča

lokalno tanjšanje ometa

7.

odstranjevanje začasne zaščite

lokalno tanjšanje ometa

izravnava hrbtišča z vmesnim

lica stenske slike (facinga)
8.
9.

izravnava hrbtišča

brušenjem in nanos armature

preizkusi odstranjevanja

izravnava hrbtišča z vmesnim

odstranjevanje začasne zaščite

nečistoč in umazanije

brušenjem in nanos armature

lica stenske slike (facinga)

čiščenje lica stenske slike

odstranjevanje začasne zaščite

mehansko odstranjevanje

lica stenske slike (facinga)

beležev z lica stenske slike po
prej izvedenem preizkusu
uporabljene metode

10.

priprava novega nosilca in

mehansko odstranjevanje beležev

montaža stenske slike

z lica stenske slike po prej

priprava novega nosilca

izvedenem preizkusu uporabljene
metode
11.

utrjevanje barvne plasti

priprava novega nosilca

odstranjevanje neznane
rumenkaste snovi iz ometa
stenske slike

12.

kitanje

ravnanje fragmenta

montaža stenske slike na nosilec

13.

retuša

montaža stenske slike na nosilec

kitanje

14.

nanos dekorativnega ometa

utrjevanje barvne plasti

odstranjevanje problematičnih
manjših fragmentov

15.

dokumentacija

odstranjevanje in ponovno

utrjevanje barvne plasti

vstavljanje (pravilno obrnjenega)
manjšega fragmenta
16.

injektiranje

izvedba preizkusov in ponovno
odstranjevanje neznane
rumenkaste snovi iz ometa
stenske slike

17.

kemično odstranjevanje beležev s

retuša

kationskimi smolami
18.

kitanje

nanos dekorativnega materiala

19.

retuša

dokumentacija

20.

nanos dekorativnega ometa

21.

dokumentacija
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13 PRIPOROČILA ZA HRANJENJE SNETIH STENSKIH SLIK
Na spletu je veliko strokovnih člankov na temo problematike ohranjanja in situ stenskih slik,
bodisi stenskih slik v notranjščini ali zunanjščini. Pri stenskih slikah namenjamo pozornost
predvsem odpravljanju težav z vlago, ki jih povzročajo kapilarna voda zidu in padavine.
Odpravljamo jih s postavitvijo različnih sistemov za odvodnjavanje (drenaža, sistem žlebov,
napušči itd.). Predvsem pri stenskih slikah na zunanjščinah je skoraj nemogoče izpolnjevati
pogoje optimalnega hranjenja, saj so izpostavljene naravnim vplivom. Obravnavani stenski
sliki sta bili odvzeti iz prvotnega okolja, v katerem sta bili, in nista več izpostavljeni
vremenskim vplivom in drugim dejavnikom, ki ogrožajo in situ stenske slike. Priporočil, ki so
namenjene izključno za hranjenje snetih stenskih slik ni. Te se nekoliko razlikujejo od
stenskih slik v notranjščinah, že zaradi same zgradbe predmeta. V literaturi je veliko
informacij, ki se nanašajo na hranjenje določenih materialov, po katerih se lahko zgledujemo.
Ključnega pomena pri tem je vsekakor poznavanje materialov predmeta in dodanih materialov
med konservatorsko-restavratorskimi postopki, predvsem se moramo zavedati, kakšna je
njihova obstojnost. Le tako lahko predpišemo ustrezne mikroklimatske razmere v prostoru, ki
ne bodo škodovali predmetoma.
Muzejska priporočila omejujejo svetlobo, temperaturo (T), relativno zračno vlago (ang.
relative humidity – RH) in kontaminiranost zraka s plini in trdimi delci. Splošna osnova
mikroklimatskih priporočil za hranjenje raznolikih predmetov je zapisana v deklaraciji,
izoblikovani na ICOM-CC in kongresu IIC leta 2014. V njej predlagajo optimalno
temperaturo med 15 in 25 °C z nihanjem (+/-) 4 °C v 24 urah, z relativno zračno vlago od 40
do 60 % z nihanjem (+/-) 5 % v 24 urah. Od tega so možna odstopanja pri občutljivejših
materialih in njihovem stanju.61
Prostori, v katerem bosta stenski sliki hranjeni, so obenem tudi delovno okolje, zato je
obenem treba zagotoviti optimalno hranjenje stenskih slik in tudi do človeka prijazne razmere.
V podzakonskem aktu zakona o varnosti in zdravju pri delu je na podlagi pisarniškega dela
potrjena najnižja temperatura 20 °C, optimalna pa 22 °C. Relativna zračna vlažnost ne sme
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biti nižja od 30 %, preseči pa ne sme 80 %.62 To tudi omejuje temperaturo prostora, v katerem
bosta stenski sliki hranjeni.
Svetloba povzroča poškodbe, npr. bledenje, temnenje ali rumenenje barvne plasti, za to je
odgovorna predvsem UV-svetloba. Za manj občutljive predmete na svetlobo naj osvetljenost
predmeta ne presega 200 lx.63 Za osvetljevanje uporabimo svetlobni vir, ki ne oddaja toplote.
Predpisana omejitev osvetljave pisarn s 500 lx presega to mejo,64 zato predlagam, da se
stenski sliki ne razstavita v pisarni, temveč na hodnikih, ki so manj osvetljeni.
Pomembna je tudi čistoča prostora. Nekateri trdni delci so lahko abrazivni, drugi lahko
povzročijo nabiranje vlage, različnih delcev plinov (npr. sulfati, nitrati, ki skupaj z vlago
tvorijo kisline), nenazadnje povzročijo tudi razvoj mikroorganizmov. 65
Ob vsakem rokovanju s predmeti je treba uporabljati zaščitne rokavice. Pred transportom pa
jih ustrezno zaščitimo s filcem, ekspandiranim polietilenom, polivinilom z zračnimi mehurčki
ipd.

14 RAZPRAVA Z ZAKLJUČKI
Katalog stenskih slik na registrirani etnološki stavbni dediščini in na podeželskih objektih v
Posočju je nastal zaradi zanimanja za številčnost stenskih poslikav, kakšni motivi so bili
najbolj priljubljeni, predvsem pa, koliko je snetih stenskih poslikav s tovrstnih stavbnih
objektov. Z zbiranjem informacij v arhivskem gradivu ZVKDS, OE Nova Gorica je postajal
katalog vse obsežnejši, kar je preseglo moja pričakovanja in tudi pričakovanja somentorice.
Analiziranje in štetje posameznih podatkov vsake posamezne stenske slike je podalo
raznovrstne podatke, ki so v nadaljevanju strnjeno predstavljeni.
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V Posočju je kar 187 etnoloških stavbnih objektov, ki so oz. so bili (nekateri objekti so bili že
porušeni ali pa stenske slike niso več ohranjene) okrašeni s stenskimi slikami. Vse te objekte
je krasilo skupno kar 403 poslikav s 66-imi različnimi motivi. Rezultati so pokazali, da so
stenske poslikave večinoma krasile fasade stanovanjskih hiš. Najbolj priljubljeni so naslikani
arhitekturni elementi (šivani robovi). Med figuralno motiviko pa prednjačijo upodobitve
svetnikov, med katerimi je najbolj priljubljen sv. Florijan. Enako je število stenskih slik z
upodobitvijo Božjepotne Device Marije z Jezuščkom, največkrat pa je upodobljen Križani z
Marijo in Janezom Evangelistom. Manj stenskih slik predstavlja Kristusov in Marijin
monogram, Sv. družino, sv. Nikolaja, vaze z rastlinjem, pletene košare s cvetjem, rastlinski
medaljon, sončno uro, krajino, Pričo iz pekla, napis itd. Preostali motivi so naslikani le v
enem ali dveh primerih stenskih slik. Dobra tretjina stenskih slik je (domnevno) pripisana
znanim avtorjem, izmed katerih velja omeniti širše delovanje mojstra Franca Kobala oz.
njegove delavnice na prelomu iz 18. v 19. stol. To obdobje predstavlja tudi vrhunec krašenja
fasad v Posočju. Tehnika stenskih slik je največkrat nedoločena. Izmed slikarij z znano
tehniko prednjači prava freska.
Restavrirana je kar tretjina stenskih poslikav. Zbiranje podatkov o letu restavriranja
posameznih stenskih slik (oz. gradbenega objekta) je kazalo na časovne intervale, ki
sovpadajo s potresnimi leti. Podatki nakazujejo, da je bila večina del opravljena v sklopu
popotresnih obnov. Njihov visok delež je presegel pričakovanja, žal pa je le nekoliko manj
neohranjenih stenskih slik, katerih informacije hranijo v arhivu ZVKDS, OE Nova Gorica.
Preostale poslikave bi bilo treba konservirati-restavrirati, le tako bi preprečili njihov propad.
Najbolj me je zanimalo število snetih fragmentov. Teh je kar 45 (11,14 %). Po pregledu
nekaterih snetih stenskih slik in pridobljenih informacijah o tehnikah snemanja so
restavratorji najbolj uporabljali stacco način snemanja stenskih slik. Delež stenskih slik,
hranjenih in situ, je najvišji (62,38 %).
V praktičnem delu smo konservirali-restavrirali dve sneti stenski sliki s fasade stanovanjske
hiše v Čepovanski dolini. Na podlagi vidne problematike s fotografij, posnetih pred
snemanjem, in s hrbtišča snetih stenskih slik smo izdelali konservatorsko-restavratorski
predlog oz. načrt. Potek postopkov smo prilagodili problematiki posamezne stenske slike,
zato je prišlo do odstopanj. Več nenačrtovanih postopkov je bilo izvedenih na stenski sliki
Kristusovega krsta. Ob tanjšanju nosilca se je pokazala deformiranost fragmenta, stensko
sliko je bilo treba ravnati. Več odstopanj je prišlo v drugi fazi konserviranja-restavriranja, saj
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zaradi facinga niso bile vidne vse poškodbe na licu stenske slike. Mehansko odstranjevanje
beležev ni zadostovalo, zato smo uporabili še kemično metodo odstranjevanja njihovih
ostankov in koprene. Med izvajanjem postopkov na licu stenske slike smo opazili območji
razplastitve ometov. Zračna žepa smo zapolniti z injektirno maso. Druge večje problematike
pri restavriranju te stenske slike ni bilo.
Stenska slika z motivom Križanega z Marijo in Janezom Evangelistom je bila v zelo slabem
stanju. Postopek tanjšanja ometa smo prekinili in predhodno ojačili hrbtišče, saj so bile
adhezijske sile med fragmenti stenske slike in začasnim nosilcem zelo šibke. Največji
problem je bila vodotopna rumenkasta snov, s katero je bil prepojen celoten omet in je
povzročala težave skozi celotno izvedbo postopkov na licu stenske slike. Izsledki
naravoslovnih raziskav bi nam olajšali načrtovanje in izvedbo postopka odstranjevanja te
snovi, vendar zaradi finančnih omejitev analize niso bile izvedene. Naredili smo nekaj
preizkusov odstranjevanja omenjene snovi. Pri testu, narejenem iz mešanice celuloznih pulp,
omočenih z vodo, je bil viden prehod snovi z lica stenske slike na obkladek. Postopek
nanašanja obkladka smo ponovili večkrat, vendar smo ga na določeni točki z vnašanjem vlage
zaključili iz dveh razlogov: pojavi se lahko razvoj mikroorganizmov, na površje začnejo
prehajati tudi druge vodotopne snovi. Ko se je stenska slika popolnoma posušila, je bila
površina manj porumenela. Težava rumenenja površine se je zopet pokazala pri postopku
kitanja. Težavo porumenelih predelov plomb smo reševali med postopkom retuširanja.
Ocenjujem, da so bili konservatorsko-restavratorski postopki ustrezno opravljeni in so
pokazali zadovoljive rezultate. Izvedba postopkov pa pri obeh stenskih slikah ne odstopa od
splošno določenih smernic konserviranja-restavriranja snetih stenskih slik.
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18 SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV Z RAZLAGO
ARSO

Agencija Republike Slovenije za okolje

EŠD

evidenčna številka dediščine

FT-IR

infrardeča spektroskopija s Fourierovo transformacijo

ICOM-CC

International council of museums, Committe for conservation

IIC

International institute for conservation of historic and artistic works

KAT. ŠT.

kataloška številka

KD

kulturna dediščina

KONS.

konservatorski (npr. konservatorska svetnica)

KONS.-REST.

konservator-restavrator

KS

krajevna skupnost

OM

optična mikroskopija

RKD

Register kulturne dediščine

RH

relativna zračna vlaga

RS

Republika Slovenija

SDP

spomenik državnega pomena

SEM

Slovenski etnografski muzej

SEM-EDS

vrstični elektronski mikroskop z energijsko disperzijskim
spektrometrom

SLP

spomenik lokalnega pomena

T

temperatura

ZVKDS, OE

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota

ZVKDS RC, OE

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Restavratorski
center, Območna enota
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19 SLOVAR
APNENA TEHNIKA – tehnika slikanja, pri kateri je pred začetkom slikanja na suh omet
nanesen belež, uporablja se vezivo na osnovi apna (apneni cvet).
ARMATURA – z njo utrdimo hrbtišče, predstavlja zadnje plasti backinga. Običajno jo
sestavljajo tri plasti sanitetne gaze in apneni kazein.
ARRICCIO – oz. omet hrapavec, grob omet pod intonacom.
BACKING – z njim utrdimo hrbtišče snete stenske slike. V praksi se običajno uporabljata
apneno kazeinski premaz in pesek.
EŠD – evidenčno številko dediščine uporabljajo v upravnih in strokovnih postopkih varstva
kulturne dediščine. Dodeljena je vsaki enoti ob vpisu v register kulturne dediščine. 66
FACING – pri snetih stenskih slikah se uporablja kot začasna zaščita snete stenske slike.
FRESCO BUONO – oz. prava freska, tehnika poteka s slikanjem na svež omet.
GOSPODARSKO POSLOPJE – stavba, objekt, namenjen kmečkemu gospodarstvu za
oskrbo domačije (hlevi, seniki, kašče, drvarnice, mlini itd.). Nekateri gospodarski objekti se
uporabljajo za več namenov (npr. skedenj).67
IN SITU – oz. na kraju samem, je temeljno načelo ohranjevanja nepremične kulturne
dediščine, tj. v okolju, kjer je nastala.68
INTONACO – oz. glajenec, omet nanešen na arriccio.
KAŠČA – samostojna stavba za shranjevanje kmečkih pridelkov. 69
KMEČKO – vse, kar je v povezavi s kmečko kulturo, kmečkim načinom življenja – laična
uporaba izraza se približuje izrazu ljudsko.70
KULTURNA KRAJINA – »je nepremična dediščina, ki je odprt prostor z naravnimi in
ustvarjenimi sestavinami, katerega strukturo, razvoj in uporabo pretežno določajo človekovi
posegi in dejavnost«.71
KULTURNI SPOMENIK – dediščina, razglašena kot spomenik.72

66

Register nepremične kulturne dediščine, Republika Slovenija GOV.SI, dostopno na
<http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_nepremicne_kulturne_dediscine/> (2. 6.
2019).
67
T. Ce. [Tone CEVC], Gospodarsko poslopje, v: Slovenski etnološki leksikon, Ljubljana 2004, str. 152.
68
Z. Ko. [Zvezdana KOŽELJ], In situ, v: Slovenski etnološki leksikon, Ljubljana 2004, str. 179.
69
T. Ce., V. Ha. [Tone CEVC, Vito HAZLER], Kašča, v: Slovenski etnološki leksikon, Ljubljana 2004, str. 205.
70
S. Kr. [Slavko KREMENŠEK], Kmečko, v : Slovenski etnološki leksikon, Ljubljana 2004, str. 217.
71
Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1), 3. člen: definicije, Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, dostopno na <https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/publication/2016-01-13672008-01-0485-npb4.pdf> (2. 6. 2019).
72
Prav tam.
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KONSERVATORSTVO – je interdisciplinarna stroka, ki se ukvarja z varovanjem naravne
in kulturne dediščine. Glavne naloge stroke so evidentiranje, vrednotenje, ohranjanje,
vključevanje dediščine v sedanje in prihodnje življenje.73
KONSERVATORSKI NAČRT – je del dokumentacije. V njem se določijo usmeritve za
ohranjanje in varovanje spomenika.74
LJUDSKO – »etnološko pojmovanje upošteva kulturo vseh družbenih plasti«, tako pa se
približujemo množični kulturi.75
LJUDSKA UMETNOST – je ohlapen pojem. Zajema različne vrste umetnosti, ki je
namenjena nižji, manj izobraženi družbeni plasti, ta se je pojavila v 19. stol. Vanjo
vključujejo dela samoukov, pastirsko umetnost in drugo obrt, strogo se pa izločuje umetnost
družbene elite. Tako je zapisana definicija v Slovenskem etnološkem leksikonu, 76 vendar na
podlagi zbranih podatkov v prvem delu magistrskega dela lahko pripomnim, da se je tovrstna
umetnost na Slovenskem pojavila že pred 18. stol.
LJUDSKO STAVBARSTVO – zadovoljuje potrebe vsakdanjega življenja, stavbe so
zgrajene po izročilu krajevnih meril. Ljudsko stavbarstvo je namenjeno bivanju,
gospodarskim dejavnostim (mlini, žage, kovačije), reji živali (hlev, svinjak, čebelnjak …) in
shranjevanju pridelkov (kašče, zidanice, sušilnice oz. pajštve …).77
NASELBINSKA DEDIŠČINA – je nepremična dediščina mestnega, trškega ali vaškega
jedra.78
NEPREMIČNA DEDIŠČINA – je nepremična materialna dediščina oz. njeni deli z
vrednotami dediščine, vpisana je v register dediščine.79
POSEG – beseda označuje skupek izvedenih konservatorsko-restavratorskih postopkov na
določenem predmetu, saj z njimi posežemo v umetnino.
REGISTER NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE – javnosti dostopna (na spletu)
zbirka podatkov nepremične kulturne dediščine v Republiki Sloveniji.80
RESTAVRATORSTVO – je interdisciplinarna stroka, pri kateri restavrator z aktivnim,
neposrednim posegom ohranja likovna dela, historične predmete. Restavrator načrtuje,
73

Z. Ko. [Zvezdana KOŽELJ], Konservatorstvo, v: Slovenski etnološki leksikon, Ljubljana 2004, str. 231.
Zakon o varstvu kult. ded., op. 71.
75
J. Bo. [Janez BOGATAJ], Ljudsko, v: Slovenski etnološki leksikon, Ljubljana 2004, str. 292.
76
G. Ma. [Gorazd MAKAROVIČ], Ljudska umetnost, v: Slovenski etnološki leksikon, Ljubljana 2004, str. 291.
77
V. Ha., T. Ce. [Vito HAZLER, Tone CEVC], Ljudsko stavbarstvo, v: Slovenski etnološki leksikon, Ljubljana
2004, str. 293.
78
Zakon o varstvu kult. ded., op. 71.
79
Prav tam.
80
Register nepremične kult. ded., op. 66.
74

86

Maja Cingerle, Ohranjanje stenskih slik etnološke stavbne dediščine v Posočju
na primeru konserviranja-restavriranja dveh snetih stenskih slik s hiše v Čepovanu
Magistrsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana, 2020

organizira, izvaja in dokumentira konservatorsko-restavratorske postopke na predmetu in
predpiše smernice za ustrezno hranjenje.
SECCO – iz it. a secco, kar pomeni 'na suho', tehnika slikanja na suho podlago oz. na suh
omet.
SNEMANJE STENSKIH SLIK – postopek, pri katerem ločimo stensko sliko od
originalnega nosilca, izvajamo ga le v skrajnih primerih, ko stenske slike ni mogoče ohraniti
in situ zaradi različnih dejavnikov.
STACCO – it., je tehnika snemanja stenskih slik skupaj z intonacom. Ta tehnika je v praksi
največkrat uporabljena.
STACCO A MASSELLO – je tehnika snemanja stenskih slik skupaj z nosilcem. Fragmenti so
zelo težki, zato se ta tehnika redko uporablja.
STANOVANJSKA HIŠA – stavba, namenjena bivanju ljudi. Ločimo jih po gradbeni
zasnovi, načinu gradnje, lastništvu itd. (npr. hišo s črno kuhinjo, pritlično, vrhkletno,
nadstropno, zidano, bajtarsko, kajžarsko itd.).81
STRAPPO – ('iztrgati, odtrgati') je tehnika snemanja stenske slike, pri kateri snamemo le
barvno plast.
VERNAKULARNA ARHITEKTURA – termin uporabljajo arhitekti, z njim označijo
ljudsko, kmečko, podeželsko stavbarstvo. Borut Juvanec navaja, da je ta izraz zamenjal izraz
'ljudska'. Označuje pa tradicionalno arhitekturo, katere graditelji niso bili izobraženi, kljub
vsemu so bili vešči gradnje (ne gradi je laik).82
ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE »je javni zavod, ki
izvaja strokovne in upravne naloge s področja ohranjanja nepremične s pripadajočo
premično in živo kulturno dediščino«.83

81

V. Ha. [Vito HAZLER], Stanovanjska hiša, v: Slovenski etnološki leksikon, Ljubljana 2004, str. 576.
I. Sl. Gr. [Ingrid SLAVEC GRADIŠNIK], Vernakulàr, v: Slovenski etnološki leksikon, Ljubljana 2004, str.
667.
Borut JUVANEC, Vernakularna arhitektura ali kompleksnost preprostosti, AR arhitektura: raziskave, Ⅳ/1,
2004, str. 16 - 21.
83
ZVKDS, O nas, Zavod za varstvo kulturne dediščine, dostopno na <https://www.zvkds.si/sl/o-nas> (2. 6.
2019).
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PRILOGA
PRILOGA 1: ANALIZA STENSKIH SLIK NA REGISTRIRANI ETNOLOŠKI STAVBNI
DEDIŠČINI IN NA NEREGISTRIRANIH STAVBNIH OBJEKTIH V POSOČJU Z
DODATNIMI RAZLAGAMI

ZAHVALA
Zahvalila bi se doc. dr. Blažu Šemetu za mentorstvo magistrskega dela, posebej pa Andrejki
Ščukovt, univ. dipl. soc. in etnol., kons. svetnici, in mag. Andreju Jazbecu. Slednja sta
omogočila, da sem praktičen del naloge opravila v domačem kraju (v ateljeju ZVKDS, OE
Nova Gorica). Zahvaljujem se jima za njuno strokovno pomoč, vodenje, potrpežljivost in čas,
ki sta mi ga namenila.
Zahvaljujem se Saši Roškar (ZVKDS, OE Kranj) za vse predane informacije, podatke in
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posredovanje podatkov o stenskih slikah gre tudi Damjani Fortunat Černilogar (Tolminski
muzej), Mihu Kosmaču (Mestni muzej Idrija), Damjani Pediček Terseglav (ZVKDS, OE
Ljubljana), Metki Košir (INDOK center), Bojani Rogelj Škafar (SEM) in Valentinu Benediku
(ZVKDS RC).
Zahvaljujem se Damijani Slabe (ZVKDS RC) za spletno objavo kataloga (Katalog stenskih
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Zahvaljujem bi se še Marizi Venier za prevod povzetka v angleški jezik, Katji Cingerle za
lektoriranje magistrskega dela in vsem, ki so me podpirali pri študiju in ob izdelavanju
magisterskega dela.

