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OSNOVNI PODATKI 

 

PREDMET: POLIKROMIRANA LESENA PLASTIKA ANGELA IZ PRIŽNICE 

MERE: višina 47 cm, širina 32 cm, globina 30 cm 

MATERIAL: lipov les, klej, kreda, pigmenti 

DATACIJA: domnevno začetek ali sredina 19.stoletja 

 

 

 

 

STANJE KIPA PRED KONS.-REST. POSEGOM 

 

Kipec angela je bil v izredno slabem stanju. Les je bil na več mestih, predvsem v spodnjem delu kipa, 

precej poškodovan zaradi delovanja lesnih insektov. Leseni nosilec je na več mestih razpokal, lepilo na 

stičnih delih je popustilo, zato je bilo med posegom potrebno ponovno lepljenje. Del glasbila je bil zaradi 

delovanja lesnih insektov in lesne trohnobe precej uničen. Tega smo med posegom uspeli ohraniti in 

dopolniti manjkajoče dele. 

Na barvni plasti je bilo precej prahu in vezane umazanije, na njej so bili tudi ostanki beleža in živalskih 

iztrebkov. Barvna plast je skupaj s kredno osnovo odstopala in na več mestih tudi odpadla od lesenega 

nosilca. Na barvni plasti je veliko nivojskih razlik, ki so nastale, ko so mesta, kjer je odpadla kredna 

osnova z barvno plastjo, premazali z barvo. Ob zadnji obnovi so glasbilo, angelska krila in oblak, na 

katerem sedi angel premazali z bronzo. 



  
Kipec angela pred posegom Kipec angela pred posegom, hrbtišče. 

  
Detajl spodnjega dela kipca pred posegom. Detajl kipca angela pred posegom. 

 

 

KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKI POSEG 

 

Kipec smo najprej očistili vezane umazanije, sledilo je odstranjevanje vezane umazanije na barvni plasti 

in lesenih, neobdelanih delih kipa. Odstranili smo kovinske tujke in lesen podstavek, ki je sekundarnega 

izvora.  

Med posegom smo ugotovili, da je bil kipec v preteklosti najmanj dvakrat prebarvan. Pod dvema slojema 

barvnega premaza smo odkrili ostanke prvotne poslikave. Na angelskih krilih in glasbilu nismo odkrili 

starejših plasti. 

 



  
Detajl kipa angela med odstranjevanjem vezane 

umazanije. 

Detajl kipa angela med postopkom odstranjevanja 

preslikav. 

 

Sekundarni barvni premazi so bili zelo trdovratni. Prvo preslikavo smo odstranjevali z želirano mešanico 

polarnih topil. Druga preslikava je bila praktično netopna. Po številnih preizkusih topnosti materiala, se 

je kot najučinkovitejše sredstvo za odstranjevanje preslikav izkazala topilnima mešanica na osnovi 

amonijaka. Odstranjevanje preslikav je bilo zamudno, saj je bilo potrebno barvni premaz tanjšati 

postopoma. Bronco smo odstranjevali mehansko s skalpelom.  

Odstranitvi preslikav je sledilo utrjevanje lesenega nosilca. Utrjevali smo s 5-15% raztopino akrilne 

smole v toluolu. Ko smo lesenemu nosilcu povrnili trdnost, smo utrdili še odstopajočo kredno osnovo z 

barvno plastjo.  

  
Detajl spodnjega dela kipa angela med postopkom 

utrjevanja lesenega nosilca. 

Kip angela po končanem postopku utrjevanja lesenega 

nosilca in barvne plasti. 

  
Spodnji del kipa angela med postopkom kitanja 

poškodb lesenega nosilca.  

Angelska krila in glasbilo po dopolnitvi manjkajočih 

delov. 



Postopku utrjevanja je sledilo kitanje poškodb lesenega nosilca ter domodelacija manjkajočih delov z 

dvokomponentno epoksidno smolo. Kitane dele smo oblikovali s skalpelom in brusnim papirjem. Kitane 

dele in leseni nosilec smo izolirali in jih premazali s kredno osnovo, ki smo jo v časovnem zaporedju 

nanašali toliko časa, da smo dosegli nivo ohranjene prvotne kredne osnove. Sledila je obdelava in fino 

brušenje novo nanesene kredne osnove.  

  
Detajl kipa angela med obdelavo kredne osnove. Atributi kipa po postopku obdelave kredne osnove. 

  
Kip angela po končanem postopku dopolnitve kredne 

osnove. 

Hrbtišče kipa angela po končanem postopku 

dopolnitve kredne osnove. 

 

 

Naslednji postopek je bil pozlata angelskih kril, obleke angela in glasbila ter posrebritev oblaka. Na 

dele, ki bi jih zlatili in srebrili, smo nanesli rumen poliment. Tega smo omočili z raztopino etanola in na 

površino s pomočjo mehkega čopiča nanašali lističe zlata in srebra. 

 



  
Angelska krila med postopkom zlatenja. Oblak med postopkom posrebritve. 

  
Poliranje srebrnih lističev na oblaku kipa angela. Angelska krila in glasbilo po končani pozlati in 

patiniranju.  

 

Da zlatene in srebrene površine ne bi izgledale preveč nove, smo jih z akvareli patinirali. Srebro smo 

premazali z lakom, ki ga ščiti pred oksidacijo. 

Sledilo je dopolnjevanje manjkajoče barvne plasti. Prvi postopek je bil nanos osnovnega tona z akvareli. 

Kipec smo nato v celoti prelakirali in nato nadaljevali z retušo. Ohranjene prvotne dele polikromacije 

(barvne plasti) smo retuširali minimalno. Sledilo je vmesno lakiranje, manjši popravki barvne retuše in 

končno lakiranje z akrilnim mat lakom.  

Angelska krila smo zmontirali z vijaki, ki so ostali vidni na hrbtišču za lažjo kasnejšo odstranitev.  

 

  
Detajl kipa angela med postopkom retuše. Detajl kipa med postopkom retuše. 

 



STANJE PRED IN PO KONS.-REST. POSEGU 

  
Kipec angela pred kons.-rest. posegom. Kipec angela po končanem posegu. 

  
Hrbtišče kipa angela pred kons.-rest. posegom. Hrbtišče kipa angela po končanem posegu. 

 

Poročilo napisala: Saša Dolinšek, višja kons.rest. 


