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Uvod 
Slika se je pred posegi nahajala v farni cerkvi sv. Marjete v Planini pri Rakeku, kamor je bila prinesena 
iz cerkve Marije, pribežališče grešnikov na Planinski gori. Tam je bila nekdaj oltarna slika, v oltarju pa 
je sedaj kopija Jurija Tavčarja (1882) v obliki lesene plastike. Sliko je leta 1740 naslikal Valentin 
Metzinger. Na dnu slike je napis »Mementos: Dei Genitrix Congregationis tuae Quam Possedisti sub 
titulo Natae Regina Angelorum in Monte hoc: 1740« (Spomni se, sveta božja Porodnica, svoje družbe, 
ki si jo imela pod naslovom kraljice angelov na tej Gori, 1740).  
 

 
 
Na sliki so bili izvedeni 'obnovitveni' posegi v letu 1864 (Korren) in 1900 (Ogrin). Med prvimi posegi je 
bila slika korenito preslikana.  
 
Motiv Marije zavetnice s plaščem je Metzinger naslikal tudi na banderski sliki za p.c. na Drtiji pri 

Moravčah. Obakrat je verjetno delal po grafični predlogi (morda podobica ali bratovščinska knjiga). S 

tem bi lahko razložili za Metzingerja neznačilno togo, sloko Marijino figuro v oblačilu, prilegajočem se 

telesu. Vendar je Metzingerjeva Marija omehčana, roki z navzdol obrnjenimi dlanmi sta spuščeni nad 

varovance, plašč pridržujeta puta ob Marijinih ramenih. Množica varovancev pod plaščem je 

razgibana. Na levi klečijo papež, za njim kardinal in škof, za temi duhovniki in redovniki(ce), na desni 

spredaj vladar v oklepu s patetično gesto vdanosti, pred njim ležita na blazini žezlo in krona. Tik pred 

vladarjem klečita v hermelin ogrnjena dama in plemič, za tema odličniki in v ozadju so skicozno 

nakazane glave drugih posvetnjakov.
1
 

 

  
Marija Zavetnica s plaščem, miniatura na naslovnici bratovščinske knjige kongregacije  

Marijinega vnebovzetja, ok. 1605. (ARS, AS 1073, II/51r)2 

                                                           
1
 Anica Cevc, Valentin Metzinger - življenje in delo baročnega slikarja, Narodna Galerija, 2000, str 369 - 370 

2
 Ana Lavrič, Ljubljanske baročne bratovščine in njihovo umetnostno naročništvo. Jezuitske Kongregacije, Arhivi 

33, 2010 
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Metzingerjevi Mariji iz Planinske gore (levo) in bandera v Drtiji (desno). Marijini figuri sta zrcalni. 
Podrobnosti je težko primerjati, ker je tudi drtijsko bandero zelo verjetno preslikano. 
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Stanje pred posegom 

Podokvir 
Lesen podokvir je bil črvojed, na vogalih nestabilen. Ojačan je bil z dvema prečkama v obliki križa. 
Podokvir ni bil originalen, saj je bila slika v preteklosti že restavrirana. Velikost podokvirja je 109 x 188 
cm, zgoraj je polkrožno zaključen. 

Platno 
Originalno laneno platno je močno in kompaktno. V platnu je bilo nekaj manjših raztrganin in več 
drobnih lukenj, ki so nastale ob pribijanju žebljev skozi platno v podokvir s prednje strani. Po levem 
robu je bilo nad prečko podokvira še nekaj manjših poškodb (raztrganine in odtrganine). S hrbtne 
strani je bilo platno premazano z oljnim premazom. Platno je iz dveh kosov. Približno na sredini je 
vertikalni šiv. 
 

 
Levo: 

Hrbtna stran slike pred posegi. Vidno podlepljeno platno, sešito iz treh kosov. 
 

Desno: 
Hrbtna stran platna po odstranjevanju podlepljenega platna in lokalni zaščiti poškodb.  

Vidni beli lističi riževega papirja na mestih poškodb. Viden tudi 'odtis' originalnega podokvira v obliki 
svetlejšega platna (ni oljnega premaza). 

 
V preteklosti je bilo originalno pravokotno platno po gornjem robu polkrožno odrezano. Bilo je tudi v 
celoti podlepljeno z novim platnom, s prednje strani pa je bil po spodnjem robu v višini cca 10 cm 
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prek barvne plasti prelepljen trak novega (grundiranega) platna, na katerem je bil na novo napisan 
napis.  
 

 
Spodnji rob slike. Spodaj podlepljeno platno, sredi original, zgoraj čez napis prelepljen platneni trak. 

 
 

Grund 
Originalen bolusni grund je nanesen v debelejšem nanosu in je kompakten. Oprijemljivost s platnom 
je bila povečini dobra, oslabela le po stranskih in spodnjem robu (nad prečkami podokvirja). Grund je 
bil po celotni sliki banjasto razpokan. Razpoke so bile izrazitejše – banjaste nad prečkami podokvira, 
še posebej po spodnjem robu slike, kjer je bil grund tudi krušljiv. V grundu je rahlo 'odtisnjen' 
vertikalni šiv platna. 
 

 
Detajl pred posegi osvetljen s stransko svetlobo.  

Vidna močna banjasta razpokanost grunda z barvno plastjo. 
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Barvna plast 
Nanos oljne barvne plasti je stabilen. Barvna plast je hkrati z grundom mestoma banjasto razpokana. 
Krušljiva je bila le lokalno na mestu raztrganin in poškodb zaradi žebljičenja. Barvna plast je bila 
mestoma zdrgnjena. Na mestih, kjer je bila nanesena lazurno, je barva skrepenela, delno izginila v 
rdečerjavem bolusnem grundu. Najbolj je to opazno na glavah figur, ki so pod Marijinem plašču v 
ozadju in so bile naslikane bolj lazurno v rahlem sfumattu.  
Na originalni barvni plasti je bil debel sloj nečistoč. 
Originalna slika je bila v preteklosti v celoti preslikana. Po spodnjem robu, kjer je napis, je bila le ta 
napisan na novo na platno, ki je bilo prelepljeno čez originalno barvno plast. 
 

 
Detajl po odstranjevanju prelepljenega traku v spodnjem delu slike. Viden ostanek preslikanega 
napisa, katerega gornji del je bil naslikan nad prelepljenim platnom. Vidna tudi močno uničena 

barvna plast. 
 

 
Detajl po odstranjevanju dela preslikav in nečistoč. Figure v ozadju, naslikane lazurno, so bile zelo 

poškodovane. Zaradi se dela preslikav ni odstranilo. 

Lak 
Lak na originalni barvni plasti (pod preslikavo) je bil ohranjen. 
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Pretekli posegi 
Na sliki sta dva zapisa o obnovitvenih delih na sliki.  

Prvi zapis »RENOVATUM ANNO 1864 KORREN« na dnu slike priča o tem, da je Korren izvedel 
obnovitvena dela. Napis se nahaja na barvnem sloju preslikav ki so bile naslikane na platnenem traku, 
nalepljenem prek originalnega napisa v spodnjem delu slike. Glede na barvni sloj podpisa lahko 
sklepamo, da je Korren izvedel glavnino ugotovljenih obnovitvenih del, vključno s korenito preslikavo, 
ki je močno okrnila Metzingerjevo sliko. Za katerega Korrena gre ni znano, morda izhaja iz družine 
znanih posestnikov Korren na Planini.  
Drugi zapis »Pren. v spomin shoda Marijinih družb 1900.« je na spodnjem okrasku okvira slike. Sliko 
je obnovil slikar Ogrin iz Vrhnike. Našli smo zapis: » Zgodovinska slika, delo slavnega Mencingerja,ki 

to izpričuje, je bila za to slavnost po g. Ogrinu z Vrhnike okusno prenovljena in je zdaj poseben kras 

cerkve.«3 Kakšne vrste posegov je izvedel se ne da razbrati. Verjetno je naredil nov okvir, mogoče 
preslikal nebo in morda naredil malenkostne popravke takrat že preslikane slike. 
 
Na sliki smo med delom zaznali sledeče posege: 
- narejen je bil nov podokvir 
- celotna slika je bila preslikana 

Slika je bila preslikana zaradi precejšnje uničenosti originala, saj je bila barvna plast razpokana in 
ponekod zdrsana. Preslikavanje je bilo v sredi 19. stoletja, ko restavratorska stroka še ni bila 
razvita, dokaj pogost pojav. V večini primerov je bila preslikava slabše kvalitete kot original. Po 
odstranitvi obeh plasti preslikav se je na sliki pokazala značilna Metzingerjeva svetlobna barvitost 
in barvno-kompozicijska skladnost, ki je bila s preslikavami zamorjena in utišana. Med preslikavo 
je bilo narejenih tudi nekaj manjših sprememb v kompoziciji in prekritih nekaj lepih 
Metzingerjevih detajlov: 

� razširjena so bila ramena 
� preslikan je bil mezinec Marijine leve roke 
� ponekod je bil podaljšan spodnji rob obleke 
� nebo je bilo dvakrat v celoti pastozno preslikano 
� preslikana je bila Marijina obleka, pri čemer je bila delno spremenjena draperija 
� spremenjena je bilo plapolajoča obleka desnega angela 
� premaknjena je bila prednja noga klečeče figure na desni 
� preslikana je bila komaj opazna krona v spodnjem desnem kotu slike 
� spremenjen je bil medaljon na Marijinih prsih 

 

 
Fragmenta s preslikavama neba. Desno prva sivkasta preslikava, levo druga zelenkasta, okoli 

originalno nebo. Obe preslikavi sta bili pastozni. 
 

                                                           
3
 Venec cerkvenih bratovščin, IV. letnik, 8. zvezek, str. 128 
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Sonda med odstranjevanjem preslikav. Vidna sprememba širine ramen. 

 
 

 
Preslikana klečeča noga med odstranjevanjem. Prvoten položaj noge je bil drugačen. 

 
 

- originalno poslikano platno je bilo v celoti podlepljeno z novim platnom (sešito iz treh kosov). 
Vrsto veziva nismo ugotovili, saj ostankov lepila (škrobno ali voščeno) ni bilo. Morda je bilo 
podlepljeno s klejem. Vezivnosti med originalnim in podlepljenim platnom praktično ni bilo več, 
saj sta se platni razslojili že med odstranjevanjem slike iz podokvirja. 

- na spodnjem delu slike je bil čez napis nalepljeno novo platno 
- v gornjem delu je bilo originalno pravokotno platno polkrožno odrezano 
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Računalniška rekonstrukcija prvotnega pravokotnega formata slike. 
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Opravljeni postopki konservatorsko restavratorskega posega 
 
- odstranjevanje žebljev, pribitih s prednje strani skozi poslikano platno 

Zaradi slabega kritičnega stanja barvne plasti z grundom na nekaj mestih po stranskih in 
spodnjem robu slike se je ob pričetku del, na teh mestih odstranilo žeblje, s katerimi je bila slika s 
prednje strani žebljičena na lesen podokvir. To je bilo predpogoj, da se je kasneje lahko izvedlo 
zaščito lica in odstranili sliko iz podokvirja. 
 

- preventivna zaščita lica slike na mestih krušljivega grunda in barvne plasti 
Po spodnjem robu in spodnji polovici stranskih robov je bil grund z barvno plastjo nad prečkami 
podokvirja oslabel. Mestoma je že odpadel, ponekod je bil na dotik krušljiv. Zaradi nevarnosti 
nadaljnjega odpadanja se je na teh mestih s prednje strani na sliko nalepilo lističe riževega 
papirja. Za vezivo se je uporabilo Acrylharz. 
 

- odstranjevanje platna s podokvira 
Žeblji, s katerimi je bilo platno pripeto so bili močno zarjaveli, platno pod njimi pa preperelo. 
Najprej se je odstranilo kapice žebljev, ki so še opravljali svojo funkcijo, nato pa platno ločilo od 
podokvirja.  
 

- odstranjevanje podlepljenega platna 
Podlepljeno platno je bilo z originalnim platnom zlepljeno le mestoma. Ker je bila vezivnost slaba, 
Odstranjevanje praktično ni bilo potrebno, saj se je podlepljeno platno od originalnega skoraj v 
celoti razslojilo samo med postopkom odstranjevanje slike iz podokvira. 
 

- odstranjevanje poslikanega traku platna po spodnjem robu slike 
Platno je bilo na originalno barvno plast nalepljeno s škrobnim lepilom, ki pa je bilo že oslabelo. 
Svojo funkcijo je opravljalo le točkovno, drugod pa je že samo odstopilo od originalne barvne 
plasti. Med odstranjevanjem platna se je lepilo delno destabiliziralo s skalpelom, delno pa topilo s 
toplo vodo. Postopka se je kombiniralo na način, da med odstranjevanjem platna ni prihajalo do 
poškodb originalne barvne plasti. 
 

 
Prelepljen platneni trak v spodnjem delu slike med odstranjevanjem. Spodaj viden močno 

poškodovan originalni napis, v sredini ostanki škrobnega lepila. 
 

- odstranjevanje preslikav 
Ker sta bila debelina preslikav in reakcija originala na topila po sliki zelo različna, se je lokalno 
prilagajalo načine odstranjevanja preslikav. Mehansko, s skalpeli,  se je odstranjevalo debelejše in 
krušljive nanose preslikav in lokalne pastozne nanose, s katerimi so bili modelirani detajli. Tanjše 
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nanose se je odstranjevalo s topili. V večini se je uporabljalo različne koncentracije amoniaka v 
vodi, ponekod tudi triamonijev citrat. Na nebu, kjer sta bila prek originala dva pastozna nanosa 
preslikave, se je ponekod  te mehčalo z Lavacol-om. Na predelih slike, kjer sta bila barvna plast in 
grund krušljiva, se je preslikave odstranilo po preventivnem utrjevanju.  
Zadnje vrste figur pod marijinim plaščem so bile originalno naslikano zelo lazurno, prsojno. Pred 
preslikavo je bila originalna barvna plast že dokaj uničena, zdrgnjena. Mestoma na teh mestih 
trdovratnih preslikav nismo odstranili do konca, saj bi s tem poškodovali že tako uničen original. 
 

 
Detajl med odstranjevanjem lazurnih, krušljivih preslikav s skalpelom. 

 

 
Mehčanje trdovratne, pastozne preslikave neba z lavo. 
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Detajl med odstranjevanjem preslikav.  

 
 
- odstranjevanje nečistoč in laka iz originalne barvne plasti 

Za odstranjevanje nečistoč se je uporabljalo različne raztopine amoniaka v vodi, ponekod tudi 
mešanico alkohola in acetona (lak). V nekaterih primerih se je zaradi površinske strukture barvne 
plasti topilo nanašalo z mehko, gosto ščetko. Prisotnost ostankov laka smo sproti preverjali s 
pregledi pod UV svetlobo. 
 

 
Nebo med odstranjevanjem nečistoč. Desno zgoraj originalno plavkasto nebo, sredi temne srage 

nečistoče, levo zelenkasta preslikava neba. 
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Marijin obraz med odstranjevanjem preslikav in laka. Vidni ostanki preslikav (levi rob, krona, 

ovratnik,…) in laka (svetle lise na obrazu,…). 
 

- zaščita lica slike (Plexisol P550) 
Barvna plast z grundom je bila  po stranskih in spodnjem robu (nad stranico podokvirja) še 
nestabilna, mestoma krušljiva. Zaradi tega se je pred nadaljnjimi deli preventivno zaščitilo 
celotno barvno plast z lističi riževega papirja. Za vezivo se je uporabilo Plexisol P550. Na mestih 
krušljive barvne plasti se je vezivo naneslo dvakrat. 

 
- ravnanje in preventivno utrjevanje slike v podtlačni mizi 

Sliko se je obdelalo v ogreti podtlačni mizi. Zaradi velikosti slike, se je postopek izvajalo v dveh 
delih. Med postopkom se je rahlo nagubana slika delno zravnala, delno so se zravnale tudi 
banjaste razpoke. Hkrati se je rižev papir prilepil po celotni površini, predvsem na mestih krušljive 
barvne plasti, kjer se je le ta tudi nekoliko utrdila, kar je kasneje omogočilo dokončno 
odstranjevanje preslikav. 

 
- odstranjevanje oljnega premaza s hrbtne strani slike (mikropeskanje) 

Naredilo se je poizkuse odstranjevanja premaza s skalpelom in mikropeskanjem (različni abraziv, 
tlak, oddaljenost šobe). Kot bolj učinkovito in manj destruktivno se je izkazalo mikropeskanje. 
Uporabili smo steklene perle (70-110 μm), šobo 0,8 mm in pritisk cca 4 bare pri šobi oddaljeni 
nekaj centimetrov. 
 

- odstranjevanje ostankov neustreznih plomb in kitov s hrbtne strani slike 
Ker je bila slika v preteklosti med podleplanjem že kitana, so po odstranjenem podlepljenem 
platnu na hrbtni strani ponekod ostali ostanki kita, ki smo ga odstranili s skalpelom. 
 

- odstranjevanje zaščite z lica slike 
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- dodatno lokalno utrjevanje in ravnanje banjasto razpokane barvne plasti po stranskih in 
spodnjem robu slike 
Ker se oslabljena barvna plast in grund na nekaterih mestih med obdelavo v podtlačni mizi nista 
zadovoljivo stabilizirala, smo pred dokončnim odstranjevanjem preslikav in nečistoč na teh 
mestih izvedli dodatno utrjevanje (Plexisol P550) in ravnanje. Postopek smo izvedli ročno z 
ogretim likalnikom. 
 

- dokončno odstranjvanje preslikav iz originalne barvne plasti 
Po lokalnem utrjevanju se je dokončno odstranilo ostanke preslikav in nečistoč 
 

 
Odstranjevanjem nečistoč z barvne plasti po lokalnem utrjevanju grunda in barvne plasti. 

 
- nanašanje utrjevalca na hrbtno stran platna 

Ker smo ocenili, da bo s tem dosežen boljši učinek ravnanja izrazitih banjastih razpok, smo pred 
obdelavo v podtlačni mizi sliko s hrbtne strani premazali s 15% raztopino Beva371 w white 
spiritu. Za to smo se odločili na podlagi rezultatov prve obdelave v podtlačni mizi in lokalnega 
ročnega utrjevanja izrazitejših banjastih razpok. 

 
- lokalno podleplanje raztrganin in poškodb z riževim papirjem 

Manjše poškodbe (luknje žebljev,…) in raztrganine smo podlepili z riževim papirjem (lepilo beva 
film), ki je do podleplanja služil kot opora za naneseni kit. 
 

 
Manjše poškodbe. Pred kitanjem lokalno podlepljene s koščki riževega papirja. 
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- priprava in fiksiranje vstavkov iz grundiranega platna v sliko 
Na mestih večjih poškodb (levi rob slike), smo v originalno platno namestili vstavke grundiranega 
platna. Vstavke smo fiksirali s podlepljenim riževim papirjem. 
 

 
Obdelava poškodbe in priprava vstavka iz grundiranega platna. 

 
- kitanje s klejnokrednim grundom 

Klejnokredni grund smo tonirali v barvi, sorodni originalnemu bolusnemu grundu. Grund smo 
nanašali s čopiščem in nivelirali (gladili) s skalpelom in vlažnimi krpicami. Postopek smo ponovili 
večkrat – do zadovoljive površinske izenačitve plomb z originalno barvno plastjo. Pri večjih 
plombah smo vrezali navidezne razpoke. Kitali smo vse poškodbe in tudi večje razpoke, ki bile 
sicer moteče, saj se jih nebi dalo dobro retuširati. 
 

 
Niveliranje (desno) klejnokrednih plomb. 
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Detajl med kitanjem drobnih razpok. 

 
- barvno podlaganje kitanih poškodb 

Kitana mesta in območja večjih odrgnin originalne barvne plasti smo barvno podložili v tehniki 
gvaša. 
 

 
Barvno podlaganje plomb. 

 
- izoliranje plomb  

Kitane plombe smo zaradi izenačevanja poroznosti (vpojnosti) z originalno barvno plastjo izolirali 
s tankim nanosim šelaka. 

 
- priprava pomožnega podokvira in platna za podleplanje 

Za potrebe podleplanja smo izdelali začasni podokvir, na katerega smo napeli platno, s katerim 
smo kasneje podlepili sliko. Izbrali smo tanjše in redko tkano laneno platno. 
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- obdelava platna za podleplanje  

Platno, napeto na pomožni podokvir, smo najprej impregnirali s klejno razopino, nato pa trikrat 
premazali z 20% raztopino Beva371. 

 
- podleplanje slike v podtlačni mizi 

Sliko smo podlepili v ogreti podtlačni mizi. Podleplanje smo zaradi velikosti slike izvedli v dveh 
fazah. Hkrati s podleplanjem so se dodatno zravnale izrazitejše banjaste razpoke. 
 

 
Podleplanje v podtlačni mizi. 

 
- odstranjevanje lepila z lica slike 

Mestoma je med obdelavo v podtlačni mizi na lice slike prodrlo lepilo (Beva371), ki je bilo na 
hrbtno stran slike naneseno pred podleplanjem. Sledove lepila smo odstranili z white spiritom. 

 
- snemanje slike s pomožnega podokvira in napenjanje slike na nov podokvir 

Po obdelavi v podtlačni mizi smo sliko sneli iz pomožnega podokvira in jo napeli na novi podokvir. 
Napenjali smo s sponkami preko traku iz debelejšega filca. 
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Napenjanje podlepljene slike na nov podokvir. 

 
- ročno lakiranje z damar saten lakom 

Sliko smo v tankem nanosu ročno premazali z damar saten lakom.  
 
- retuša 

Retuša se je izvajala z oljnimi barvami v tehniki črtkanja. Na nekaj manjših plombah je bilo 
potrebno izvesti minimalno rekonstrukcijo. Faza retuširanja je bila zelo dolgotrajna, saj je bilo 
potrebno barvno zapolniti neštete drobne »lasne« razpokice, ki so bile razpršene po vsej površini 
slike in večje poškodbe na robovih slike. Ob tem je bilo potrebno ohranjati svetlobnost in 
barvitost slike. Retuša Metzingerjeve slike zahteva slikarsko pozornost, zbranost in posluh, da z 
retušo ohranjamo (in ne kvarimo) kvalitete naslikanega. Slikarsko gledano je bilo potrebno biti 
posebej pozoren pri lazurah in barvnih prehodih, ki so ponekod izrazito mehki, drugod jasni in 
ostri. Potrebno je bilo upoštevati prosevanje grunda skozi barvne plasti in tudi puščanje grunda 
brez barvne plasti je imelo svoj pomen (plapolajoče obleke angelov, ki izginjajo v zrak, mil obraz 
Marije. lazure na angelskih krilih, prosevanje grunda na obrazih figur v ozadju). Z retušo je bilo 
potrebno ohranjati svetlobno napetost v sliki. Marijina figura daje s plaščem in obleko ter angelci 
pečat nebeškega. Marija in angela so ožarjeni z neke vrste nadzemsko, torej nebeško svetlobo. 
Ko pa se plašč obrne navznoter potemni. V tej varnosti klečijo zemljani. Na levi v ospredju 
duhovščina, na desni bogati meščani, v ozadju ljudstvo. Slika je tako vsebinsko kot barvno-
svetlobno razdeljena na dva dela: Zgornjega – nebeškega - osvetljenega,  barvitega, svobodneje 
kompozicijsko naslikanega z Marijo in angelci ter spodnjega – zemskega s klečečimi zemljani , 
naslikanimi v temnejših, zemeljskih tonih, kompozicijsko trdo in uniformirano. Motiv je bil 
naslikan po predlogi, vidna dvojna kompozicija sestavljenost slike.   
Retuša, ki sledi poslušanju slikarjevega jezika z dolgotrajnim trudom ponikne v sliko in se na 
koncu približa tisti celoti slike, ki je bila v začetku. Znotraj tega poslušanja dodaja drobne barvne 
delce, ki na koncu postanejo nevidni in se zlijejo v eno celoto s sliko. 
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Retuširanje. 

  
- finalno lakiranje s pištolo z damar saten lakom 

Finalno lakiranje se je prek retuše izvedlo z istim lakom kot prvo, le da se ga je naneslo s lakirno 
pištolo. 
 

- zaščita hrbtišča slike s filcem 
S hrbtne strani smo na podokvir pritrdili filc, ki sliko ščiti pred blažjimi mehanskimi pritiski in 
vdorom prahu na hrbtišče slike. 
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Fotodokumentacija 
 
Celotna fotodokumentacija je priložena na DVD-ju. Avtor fotografij je Vid Klančar. Objava fotografij je 
dovoljena le z navedbo avtorja.  

 

 
Marija z angeloma pred in po retuši. 
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Levi angel pred in po posegih. 

 

 
Marijin obraz pred in po posegih 
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Detajl pred in po posegih. 

 

 
Figura pred posegi, pred retušo in po posegih. 
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Desni angel pred posegi, pred retušo in po posegih. 

 

 
Marijin obraz pred posegi med odstranjevanjem preslikav, po kitanju in po posegih. 
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Slika pred posegi. 
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Rentgenski posnetek slike pred posegi. Služil je za pomoč pri ugotavljanju načina preteklih preslikav .
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Slika po kitanju. 
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Slika po posegih. 
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Priporočila za vzdrževanje in rokovanje s sliko 
 
Slika v naslednjih nekaj desetletjih ne potrebuje posebnega vzdrževanja. Morebitne posege na sliki 
naj vedno izvaja za to usposobljen restavrator. 
 
Odsvetuje se: 

− brisati sliko z vlažno krpo 

− brisati sliko s kakršnim koli čistilnim sredstvom 

− sliko izpostavljati nenadnim spremembam vlage ali temperature, 

− sliko izpostavljati direktni sončni svetlobi, 

− v bližini slike prižigati sveče, 

− v bližino slike postavljati rože, 

− v bližino slike montirati svetila, ki oddajajo toploto, 

− z rokami ali predmeti se dotikati barvne plasti 
 
Priporoča se: 

− sliko, v primeru da se na barvni plasti nabere prah, narahlo omesti z mehkim in košatim 
elektrostatičnim omelom (največ enkrat letno) in 

− v primeru obnovitvenih del v cerkvi sliko s prednje strani s tanko folijo ali blagom zaščititi pred 
prašenjem 

 
Slika je naslikana na platno. Platno je blago, ki se na spremembe temperature in vlage odziva s 
krčenjem ali raztezanjem. Zaradi tega lahko slika - platno s časom uplahni. V primeru, da uplahni, naj 
se kontaktira izvajalca restavratorskih del ali drugega usposobljenega restavratorja, da izvede 
napenjanje slike s pomočjo lesenih zagozd podokvirja. Neusposobljen izvajalec lahko s premočnim 
napenjanjem slike poškoduje platno. 
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Zaključek 
 
Dela so s prekinitvami potekala od avgusta 2011 do maja 2012. Po opravljenih sondiranjih smo 
pridobili pogoje in soglasje odgovorne konservatorke.  Slika bo julija 2012 predana restavratorjem 
okvirja (Podobarstvo Kavčič d.o.o.), ki so sliko odpeljali naročniku. 
 
 
V Šentjoštu, 5.6.2012     Vid, Anita Klančar 
 
 


