
BURBIŠKIO DVARO RŪMAI
• Tyrimai ir restauravimas



Burbiškio dvaro rūmų I – ojo aukšto planas. 



Burbiškio dvaro rūmų II – ojo aukšto planas. 



Lubų tapybos fragmentas ir sienų tapetai rasti 1 - oje patalpoje.



Lubų tapybos fragmentai rasti 2 - oje patalpoje.



Lubų tapybos fragmentai rasti 4 - oje patalpoje.



Lubų tapybos fragmentai ir sienų 
tapetai rasti 5 - oje patalpoje.



Chinoiserie stiliaus lubų 
tapybos fragmentai rasti 11 -

oje patalpoje.



Burbiškio dvaro rūmų 
kinietiškoje salėje rastas 

tapeto fragmentas. 
Atitaikytas Zuber & Cie 

tapeto raportui. Šis 
piešinys publikuotas 1918 
m. George Leland Hunter, 

Dekorative textiles, 
knygoje.

Chinoiserie stiliaus 
tapetas buvo sukurtas 
1842 m.  Menininkų 

Gichard, Victor Poterlet ir 
Zipelius. Atspaustas 

Zuber & Cie naudojant 5 
spalvų derinį.



Koplyčios lubų tapybos fragmentas.



.

Tapybos fragmentai rasti 21 - oje 
patalpoje.



Sienų tapeto fragmentas 
rastas 21 - oje patalpoje.

Arthur et Robert manufaktūroje
(Paryžius) sukurtas sienų apmušalų
fragmentas, 1799, saugomas Paryžiaus
Museè des arts decoratif kolekcijoje.



Tapybos fragmentai rasti 21 - oje 
patalpoje.



.

Didžiojoje salėje rastas 1932 m. 
trafaretinės tapybos fragmentas.

Grafienė Liudvika Venslovavičienė 
bažnyčios salėje Burbiškio dvare. 



Laiptinėje rastos tapytos lubų rozetės ir sienų dekoro fragmentai.



XX a. 4 – o dešimtmečio fotografija. Rekolekcijos Burbiškio dvare.



• „Eldorado“ piešinį 1848 m. sukūrė 
prancūzų dailininkai Eugène 
Ehrmann ir George Zipèlius. Jį 
atspaudė Jean Zuber & Cie 
manufaktūra.

• Klasifikuojamas kaip istorinis Prancūzijos 
paminklas

• Panoramai atspausti naudojamos 1554 
medinės klišės, o spalvinę gamą sudaro 210 
atspalvių.

• Peizažo kompoziciją sudaro 24
nesikartojančio piešinio rulonai, kurių plotis 
yra 53 cm.

• Vaizduojami Azijos ir Afrikos žemynai.
Aziją simbolizuoja minaretai ir pagoda. 
Afriką - Nilo upė, dykumų augalai ir
Egiptietiški griuvėsiai

• Europą simbolizuoja gėlėmis papuošta
terasa su povu valdingai žvelgiančiu į ežerą.

• Šiaurės ir Pietų Amerikas reprezentuoja 
mažas miestelis netoli Vera Cruz Meksikoje
su savo egzotiška augalija ir gyvūnija .



„Eldorado“ panoraminis peizažas Burbiškio dvare, 2014.



• Tapetų fragmentai rasti ant 
vestibiulio sienų.

• Sienų apmušalai vaizduojantys 
įvairių šalių paštininkus ir pašto 
ženklus.



1 patalpa prieš restauravimą.





2 – os patalpos lubos prieš ir po restauravimo.



3 – os patalpos lubos prieš ir po restauravimo.



4 – os patalpos lubos prieš ir po restauravimo.



5 – os patalpos lubos prieš restauravimą.



5 – os patalpa restauravimo metu ir dabar.



Chinoiserie salė prieš restauravimą.







Koplyčios lubos restauravimo metu prieš tapybos retušavimą.



Koplyčios lubos po restauravimo.



21 patalpa restauravimo metu ir dabar.



22 patalpa restauravimo metu ir dabar.



Laiptinės lubos prieš restauravimą.              Tapybos perkėlimas.



Restauruota rozetė perkelta ant kito pagrindo. Laiptinė po restauravimo. 










