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PROGRAM
ZA RESTAVRIRANJE GLAVNEGA OLTARJA SV. KATARINE  ALEKSANDRIJSKE

Opis stanja:
Oltar je iz konca osemnajstega st.  Na oltarju so prisotne poškodbe insektov in 
mikroorganizmov.  Pri sondiranju smo ugotovil eno, dve ali več preslikav.

Oltarna lesena konstrukcija:
je poslikana v oljni tehniki.  Marmorino je izveden v pastoznih barvnih slojih, barvno 
nadgrajen z lazurami in žilami. Celotna slikovna plast je prekrita z debelim slojem 
firneža. Potemnelost končne zaščite je močno spremenila videz izvirnega marmorina.

Ornamenti:
Okrasje na ornamentih je izvirno izvedeno v sijaj pozlati na poliment. Prekriva ga tanek, 
na posameznih delih pa tudi debel sloj podloge, ki zaliva zareze na ornamentih, na 
katerih je izvedena posrebritev na olje z zelenkasto lazuro.

Lesena plastika:
Izvirni inkarnat je v oljni tehniki. Prekrit je s tankim barvnim slojem preslikave, brez 
vmesnega sloja podloge. Verjetno je med izvirno poslikavo in preslikavo tanek sloj 
zaščitnega laka. Preslikava je v celoti prekrita še z debelim slojem firneža, ki je močno 
potemnel.

Oblačila so v večini izvirno izvedena v sijaj pozlati na rdeči poliment, prekrita pa so 
slojem imitacije zlata na debelejšem sloju podloge in s končnim debelejšim slojem 
firneža. Klejno-kredna podloga je popolnoma razpadla, vezivo med podlogo in lesom je 
popolnoma popustilo, in se lušči. Odpadajo več kvadratnih cm. velike luskine. 
Nenavadno je tudi to, da je kredna podloga nanesena v dveh več mm. debelih slojih. Do 
razpokanosti, luščenja, odstopanja in odpadanja podloge sklepamo, da je prišlo zaradi 
močnega  krčenja in raztezanja lesa. 

Spodnji deli oblačila, zavihki, so izvirno izvedeni v pozlati na olje, prekriti so s 
posrebritvijo na olje. Ta je na nekaterih delih dodatno prekrit z debelejšim slojem 
klejno-kredne podloge, barvne plasti ali imitacijo zlata s končnim slojem firneža. 



PREDVIDENI PROGRAM RESTAVRATORSKEGA  POSEGA:

1. demontaža  oltarja ter prevoz v restavratorski atelje
2. postavitev delovnega odra , delo na terenu
3. sondiranje  za  ugotavljanje  števila  plasti  preslikav  in  stanja  prvotne  poslikave
4. fotodokumentacija zatečenega stanja  ter  stanja  med raziskavami  in  celotnim  

potekom  del.
5. poročilo o sondiranju, ter dogovor z odgovornim konservatorjem o nadaljnem 

poteku del 
6. zaplinjevanje  oltarja
7. grobo čiščenje ter odstranjevanje naknadnih delov oz elementov  
8. premazi  proti  delovanju  lesenih  insektov.
9. mizarska  sanacija  in  utrjevanje 
10.  odstranjevanje  preslikav in premazov
11. utrjevanje  odstopajočih  plasti,  podloge  in  polihromacije
12. čiščenje  polihromacije
13. dopolnjevanje in  domodelacija  manjkajočih  delov
14. premazi  z  vezivom
15. dopolnjevanje  manjkajoče  kredne  podloge  na  polihromiranih površinah
16. izolacija  dopolnjenih  površin  in  priprava  za  retušo  in  pozlato
17. retuša  polihromacije
18. zaščitni  premazi  površin
19. preventivni  premaz  s  hrbtne  strani  
20. previdno  odstranjevanje  nečistoč
21. utrjevanje  in  čiščenje  plasti  polihromacije  in  podloge
22. globinsko  utrjevanje  preperelega  lesa  z  umetnimi  smolami
23. kitanje  poškodb  in  luknjic
24. domodelacija  manjših  manjkajočih  delov  iz  lipovine
25. dopolnjevanje  manjkajoče  kredne  podloge na zlačenih površinah
26. priprava  površin  za  zlatenje
27. izvedba  pozlate  in  posrebritve
28. retuša  polihromacije  in  inkarnata
29. lazuriranje
30. zaščitni  površinski  premazi
31. priprava  za  prevoz
32. prevoz  in  montaža oltarne arhitekture, kipov  in  okrasja  na  lokaciji
33. fotografska  in  grafična    dokumentacija  
34. izdelava  poročila



POZLATEN KAPITELJ

Osnovni valj kapitlja je izvirno 
poslikan z oker barvo v oljni 
tehniki, ornamentika kapitlja pa je 
izvirno sijaj pozlačena. Prekrita je s 
plastjo podloge in novejšo sijaj 
pozlato.

BAZA

Sredinski del podstavka je 
preslikan z rjavo barvo v oljni 
tehniki na tankem sloju podloge. Le
ta prekriva izvirno sijaj pozlato na 
poliment.

BAZA

Detajl



STEBRI

Stebri so poslikani v oljni tehniki. Izvirni 
marmorino v oranžmo-rožnatih odtenkih 
je narejen iz več pastoznih barvnih slojev, 
nadgrajen z lazurnimi sloji in žilami.

Stebri so zelo potemneli. Domnevamo, da 
so bili prekriti s firnežem. Ta je zelo težko
odstranljiv.
Sonda prikazuje del stebra z izvirno 
poslikavo, kjer je bil odstranjen premaz 
firneža.

 
STEBER- detajl izvirne poslikave.



ORNAMENT NA STEBRU

Ornament je izvirno v 
notranjem delu posrebren
(sijaj posrebritev), zunanji
deli pa so pozlačeni. 
Izvirna podloga je 
nanesena v razmeroma 
tankem sloju. Celoten 
ornament je prekrit z 
debelim slojem firneža.

Vidna izvirna sijaj pozlata 
na poliment- detajl.

Polirano srebro- detajl.

Polirano zlato-detajl.



SIMS NAD STEBRI

Oltarna lesena 
konstrukcija je 
poslikana v oljni 
tehniki. Tako kot pri 
stebrih, je marmorino 
izveden v pastoznih 
barvnih slojih, barvno 
nadgrajen z lazurami in
žilami. Celotna slikovna
plast je prekrita z 
debelim slojem firneža.
Potemnelost končne 
zaščite je močno 
spremenila videz 
izvirnega marmorina. 

      

ORNAMENTI 
školjkaste oblike: 
Izvrino so izvedeni v 
sijaj pozlati na 
poliment. 

Očiščeni del slikovne 
plasti. Odstranjena je 
debela plast firneža.



ORNAMET Z 
MONOGRAMOM
Ornament je preslikan 
z debelo plastjo bele 
oljne barve na tankem 
sloju podloge. Na beli 
barvni podlogi je napis 
z rdečo oljno barvo: St. 
Augustus.
Preslikava prekriva 
izvirno oljno poslikavo 
v modri barvi, na 
izvirnem tankem sloju 
podloge. Na modri 
barvni podlogi je napis 
v pozlati na olje: St. 
Heronimus.

Okrasje ornamenta 
okrog sredinskega dela
z napisom je izvirno 
izvedeno v sijaj pozlati 
na poliment.

Okrasje ornamenta-
vidna je sijaj pozlata na
poliment-detajl.



ORNAMENT

Okrasje na ornamentu je 
izvirno izvedeno v sijaj 
pozlati na poliment. 
Prekriva ga tanek sloj 
podloge, na kateri je 
izvedena posrebritev na 
olje z zelenkasto lazuro.

Na ornamentiki je pod 
tankim slojem neizvirne 
podloge vidna izvirna 
sijaj pozlata na rdeči 
poliment.

Polirana pozlata-detajl.



OLTARNO OKRASJE
Na delu oltarnega okrasja 
ni bilo odkritih kasnejših 
nanosov slikovnih plasti. 
Osrednji del je izvirna 
posrebritev na oljni 
mikstion, z zelenkasto 
lazuro. Listno okrasje 
okrog osrednjega dela pa 
je izvedeno v sijaj pozlati 
na redeči poliment. 
Celotno okrasje je 
neenakomerno prekrito s 
slojem firneža.

Detajl- posrebritev na olje
z zelenkasto lazuro in sijaj
pozlata na poliment.

Pod obstoječimi sloji 
slikovne plasti je le plast 
izvirne podloge in lesena 
podlaga. Dobro je viden 
sloj firneža, ki prekriva 
obstoječo posrebritev in 
pozlato.



ORNAMENT

Pod debelim slojem 
površinske umazanije, 
je posrebritev z 
zelenkasto lazuro na 
debelejšem sloju 
podloge. 
Le ta prekriva izvirno 
sijaj pozlato na rdeči 
poliment, na debelejšem
sloju podloge.
Celoten ornament je 
prekrit še z debelim 
slojem firneža.

 
DETAJL ENEGA IZMED 
ORNAMENTOV
Osnovni del ornamenta 
je izvirno poslikana z 
rdečo temno krapplack 
barvo v oljni tehniki. 
Prekrita je z imitacijo 
zlata na olje, ter debelo 
plastjo firneža. Listno 
okrasje je izvedeno v 
posrebritvi na olje z 
zelenkasto lazuro, ki 
prekriva izvirno sijaj 
pozlato na poliment.



Poslikava prekrita z               Očiščeni del poslikave.(Odstranjena plast firneža).
debelim slojem firneža.

Izvirna 
poslikava 
oltarne 
arhitekture.
Marmorino 
je v oljni 
tehniki. 
Barvna 
plast je iz 
več 
pastoznih 
slojev, 
nadgrajena 
z lazurami 
in žilami.



Očiščeni del
izvirne
Poslikave-
detajl.

Delno 
očiščena 
izvirna 
poslikava.



PERUTI

Posrebritev z 
zelenkastimi lazurami,
na tanjšem sloju 
podloge prekriva 
izvirno sijaj pozlato na
poliment. Ta je 
izvedena na 
debelejšem izvirnem 
sloju klejno-kredne 
podloge, nanesene 
zelo neenakomerno.

V leseni osnovi so 
zareze, ki so zalite z 
izvirno podlogo.

Vidna polirana pozlata
na rdečem polimentu.



ANGEL

Izvirni inkarnat je v
oljni tehniki. 
Prekrit je s tankim 
barvnim slojem 
preslikave, brez 
vmesnega sloja 
podloge. Verjetno 
je med izvirno 
poslikavo in 
preslikavo tanek 
sloj zaščitnega laka.
Preslikava je v 
celoti prekrita še z 
debelim slojem 
firneža, ki je močno
potemnel.

 DETAJL 
OBLAČILA.

Na oblačilu je 
posrebritev na olje 
z rdečo lazuro na 
izjemno tankem 
sloju podloge, ki 
prekriva izvirno 
pozlato na olje. 
Posrebritev z 
lazuro je dodatno 
prekrita s slojem 
firneža.



JEZUS
Inkarnat je preslikan. Preslikava je izvedena 
v oljni tehniki, s tanjšimi barvnimi sloji in 
zaščitena z debelim slojem firneža. 
Preslikava je izvedena na tanjšem sloju 
podloge, ki prekriva izvirno poslikavo v oljni
tehniki.

Oblačilo je izvirno izvedeno v sijaj pozlati na
poliment, prekrito pa s slojem imitacije zlata
na debelejšem sloju podloge in končnim 
debelejšim slojem firneža.

Detajl- izvirna sijaj pozlata pod debelim 
slojem podloge in slojem imitacije zlata, ter 
firneža.



BOG OČE

Izvirni inkarnat v oljni tehniki je
tako, kot pri ostalih kipih 
prekrit s preslikavo. Ta je 
izvedena v tanjših barvnih slojih
v oljni tehniki. Prekrita je z 
debelejšim slojem firneža.

Oblačilo je izvedeno v bronzi, na
izjemno debelem sloju podloge, 
ki prekriva izvirno sijaj pozlato 
na poliement.



Lesna osnova Zemlje ima 
gravure, ki označujejo 
sredinski pas okrog Zemlje. 
Ta je izvirno izveden v sijaj 
pozlati na poliment. Zemlja 
je izvedena v sijaj posrebritvi
z modro lazuro na 
debelejšem sloju podloge. 
Celotna izvirna kovinska 
plast je prekrita s 
posrebritvijo na olje in 
lazuro v modro-zelenkastih 
tonih ter končno zaščitena z 
debelo plastjo firneža, 
neenakomerno naneseno.

OBLAKI

Oblaki so izvirno izvedeni v 
sijaj posrebritvi na poliment, 
prekriti pa z bronzo in 
neenakomerno nanesenim 
slojem firneža. Med izvirno 
in kasnejšo posrebritvijo ni 
vmesnih slojev podloge.

Izvirna poslikava pod 
preslikavo, ki je močno 
spremenila prvotni videz, 
zaradi debelega sloja firneža.



OLTARNI KIPI



KIP MARIJE

 

Izvirni inkarnati kipov so v oljni
tehniki iz več barvnih slojev, 
nadgrajeni z lazurami. Prekriti 
so s preslikavo v oljni tehniki 
ter plastjo končne zaščite-
firneža.



Sijaj pozlata na oblačilu je 
izvedena na izjemno debelem 
sloju podloge. Ta prekriva 
izvirno sijaj pozlato na 
poliment.

Posrebritev z 
neenakomerni
m slojem 
firneža prekriva
izvirno sijaj 
pozlato na 
poliment.



Sloj imitacije 
zlata z 
neenakomerni
m slojem 
firneža prekriva
izvirno mat 
pozlato na olje.

OBUVALO

Preslikava v 
oljni tehniki, na 
debelejšem 
sloju podloge 
prekriva izvirno
sijaj pozlato na 
poliment.

 Posrebritev z 
debelim 
slojem firneža 
prekriva 
izvirno sijaj 
pozlato na 
poliment-
detajl.



Detajl.

Detajl.



OKVIR

DETAJL 
OKVIRJA-
Izvirne 
gravure v 
leseni osnovi 
so prekrite s 
slojem 
podloge. Na 
tem predelu je 
izvirno 
izvedena mat 
pozlata na olje,
ki jo prekriva 
posrebritev z 
zelenkasto 
lazuro. Vmesni
listi so 
izvedeni 
izvirno v sijaj 
pozlati na 
poliment, 
prekriti pa z 
bronzo.



Dodatni 
okrogli 
ornamenti na 
okvirju in 
okvirni 
zaključki na 
robu so 
izvirno 
izvedeni v sijaj
pozlati na 
poliment. 
Prekriva jih 
kovinski sloj 
posrebritve z 
lazuro.

Detajl.
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