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Būklė prieš restauravimą
Genealoginis medis nupieštas ant storo, standaus, gelsvos spalvos popieriaus. Didelio formato
lakštas suklijuotas iš dviejų dalių; jos ties klijavimo linija persidengia 1,5 cm.

(1 pav.)

Visa lakštą

užpildo piešinys juodu tušu, pieštas plonomis tiksliomis linijomis, kruopščiai spalvintas įgudusia
ranka. Kompozicijos centre – tvirtai įsišaknijęs aukštas, išsišakojęs ąžuolas, kurio šakose – apskritimai
įrašams. Viršuje – kartušas, užpildytas tekstu, su iškilmingai dekoruotu giminės herbu centre.

(2 pav.)

Tarp medžio viršūnės ir kartušo palikta nemažai laisvos vietos. Apačioje, prie ąžuolo šaknų –
simbolinė, dešine ranka kamieną liečiančio šarvuoto giminės protėvio figūra, tolumoje už jo – miesto
kalnuotoje vietovėje vaizdas.

(5 pav.)

Kompoziciją supa mėlynai, raudonai ir geltonai spalvintas

geometrinio ornamento rėmelis.
Ąžuolo lapai spalvinti įvairaus intensyvumo tonais žalios, rusvos spalvos dažais. Daugelyje
vietų, siekiant išryškinti piešinį, jis padengtas blizgia danga. Kruopščiai nupieštos visos medžio detalės
– nuo šaknų, ruplėtos žievės iki šakelių. Vardų įrašams nubrėžti nevienodo dydžio apskritimai, matyti
skriestuvo paliktos skylutės. Ypač smulkios ir plona linija pieštos detalės lakšto viršutinėje ir apatinėje
dalyje – iškilmingas giminės herbas bei simbolinė giminės protėvio figūra. Tekstai lenkų kalba –
įrašyti smulkiu braižu, virš plonų kietu pieštuku nubrėžtų linijų. Geometrinio ornamento rėmelis irgi
sukurtas labai kruopščiai. Matyti nubrėžtos skersinės ir išilginės pagalbinės linijos, kiekvienos
apvalios detalės centre – skriestuvo palikta skylutė.
Prie kūrinio nugarinės pusės pakraščių priklijuotos 5 cm, o prie viršutinio ir apatinio pakraščių
– 10 cm pločio diminio pynimo lininio audinio juostos. Matyti, kad visas lakštas buvęs priklijuotas
prie kažkokio pagrindo – visa nugarinė jo pusė padengta nelygiu, šiurkščiu trapių klijų sluoksniu.
Pažeidimai
Kūrinys į ritinį suvyniotas vaizdine puse į vidų. Popierius sukietėjęs, deformuotas, smarkiai
sulamdytas. Gausu popieriaus raukšlių vertikalia kryptimi, ypač ryškus lūžis – ties dalių klijavimo
riba. Atidžiau apžiūrėjus, galima numanyti, kad ritinys laikytas drėgnose sąlygose. Tai rodo išsilieję
dažai, patakos, prie vandenyje lengvai brinkstančių dažų sluoksnio prilipę seno perklojimo popieriaus
likučiai.

(6 pav.)

Kūrinio nugarinėje pusėje matomi įsigėrę ar prilipę dažai. Vietomis popieriaus

paviršinis sluoksnis nuplėštas, pažeisti piešinio fragmentai.
Lakšto pakraščiuose, ypač kampuose – gausybė pradurtų skylučių.

(9 pav.)

Ties dalių klijavimo

riba kūrinys kažkada bandytas perkirpti žirklėmis. Pradedant iš kairiojo pakraščio, nelygiai įkirpta 40
cm, toliau – dar 30 cm įplėšta vertikalia kryptimi žemyn. (10 pav.) Viršutinėje lakšto dalyje, kaip tik ties

giminės herbu – trūksta 15x20 cm ir dviejų 5x5 cm dydžio fragmentų. Jų pakraščiuose matyti
smulkios graužikų dantų žymės.
Nugarinėje pusėje priklijuotas lininis audinys tapęs trapiu; klijai, kuriais priklijuotos audinio
juostos labai sukietėję. Pakraščiuose gausu 3-5 cm ilgio įplyšimų, kai kurie jų klijuoti to paties audinio
lopeliais. Viršutiniame pakraštyje, trūkstamų fragmentų srityje užklijuotas 30x50 cm standaus
popieriaus lopas.

(8 pav.)

Lininio audinio klijavimo vietose popierius susiraukšlėjęs. Klijai, kurių

sluoksniu buvusi padengta nevaizdinė pusė, sukietėję, stipriai parudę. Nugarinėje pusėje matyti per
popierių prasiskverbusios žalios spalvos dažų žymės. Vietomis popierius įtrūkęs prasiskverbusių dažų
vietose, linkęs ištrupėti. Kai kurios pažeistos vietos suklijuotos standaus popieriaus lopeliais.
Abiejose lakšto pusėse gausu nešvarumų, patakų žymių. Nugarinė pusė sutepta prilipusiais
dažais, kūrinį vyniojant į ritinį. Matyti daug didesnių ar mažesnių rusvos spalvos dėmelių. Jos ypač
ryškios ir didelės viršutinėje lakšto dalyje, neužpildytoje piešiniu.

LDM P.Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centras
Cheminiai tyrimai
Biržų krašto muziejus
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Atlikti grafikos kūrinio laikmenos – popieriaus – rūgštingumo bei pluošto morfologiniai tyrimai. Atlikta
klijų, dėmelių, dangos, dažų mikrocheminė kokybinė bei IR spektrinė analizės.
Grafikos kūrinio popieriaus rūgštingumas pH~5,44. Popierius pagamintas iš augalinio pluošto, jame
dominuoja linų plaušai.
Schema Nr.1. Lakšto nugarinėje pusėje esantys dubliavimo klijai bei užklijų vietos

Lakšto

nugarinės

pusės

schemoje

Nr.1

sunumeruotos

dubliavimo klijų bei užklijų vietos, kurių klijai buvo tiriami, ir pagal
šią numeraciją aprašyti mikrocheminės bei IR spektrinės analizės
rezultatai.
Lakšto nugarinės pusės visame plote esantys dubliavimo klijai
(1) – tai tirpūs vandenyje angliavandeniai (g. b. gumiarabikas, vyšnių
ar slyvų sakai). Šių klijų rūgštingumas pH~4,7. Tiriamų klijų IR
spektre (1 pav.) matyti absorbcinės juostos, kurios identiškai
atsikartoja

su

palyginimui

užrašyto

gumiarabiko

IR

spektro

matomomis polisacharidams būdingomis absorbcinėmis juostomis.
Stebimos dvi intensyvios ir plačios absorbcinės juostos: viena ties 1080
cm-1 nurodanti C–O ryšio valentinius svyravimus, o kita ties 3300 cm-1
atitinkanti O–H ryšio valentinius svyravimus. Paprastai šių juostų intensyvumas būna vienodas. C–H ryšio
svyravimai yra silpni ir menkai išreikšti ties 1480–1300 cm-1. Visi polisacharidai turi vidutiniško intensyvumo
juostą ties 1620 cm-1, kuri dalinai priklauso karboksi (HOOC–) grupei. Dubliavimo klijų (1) IR spektre nėra
jokių kitų absorbcinių juostų, kurios nurodytų kitos rūšies polisacharidų ar kitokių medžiagų buvimą.
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1 pav. Dubliavimo klijų (1) ir gumiarabiko IR spektrai

Dubliavimo klijų masėje matomi likę rudo dubliavimo kartono plaušeliai, kuriuose yra daug lignino.
Audinio juosta nugarinės pusės perimetro pakraščiuose yra lininė, jos rūgštingumas pH~5,85. Audinio
juosta prie popieriaus priklijuota baltyminiais klijais. Šių klijų (2) bei palyginimui paimtos želatinos IR spektrai
pateikti 2 paveiksle. Tiriamų klijų IR spektre matyti pagrindinės absorbcinės juostos ties 3400 ir 3200 cm -1;
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2922 ir 2854 cm-1; 1650 cm-1 ir 1550 cm-1, būdingos baltymams.
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2 pav. Tiriamų klijų (2) ir želatinos IR spektrai

Grafikos kūrinio pagrindas yra iš dviejų atskirų popieriaus lakštų, kurie tarpusavyje suklijuoti
baltyminiais klijais (3).Lakšto nugarinės pusės viršutiniame pakraštyje esantis kartono lopas priklijuotas
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silikatiniais klijais (4), jų rūgštingumas pH~9,96. Šių klijų IR spektras pateiktas 3 paveiksle.
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3 pav. Tiriamų klijų (4) ir silikatinių klijų IR spektrai

Tiriamų klijų IR spektre matomos absorbcinės juostos ir smailės sutampa su palyginimui paimtų
silikatinių klijų IR spektrui būdingomis absorbcinėmis juostomis bei smailėmis.
Dažų paviršius vaizdinėje pusėje vietomis padengtas blizgia danga. Nustatyta, kad tai vandenyje tirpūs
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angliavandeniai (g. b. gumiarabikas, vyšnių ar slyvų sakai). Dangos IR spektras pateiktas 4 paveiksle.
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4 pav. Dangos ir gumiarabiko IR spektrai

Pateiktame IR spektre aiškiai matomos absorbcinės juostos ir smailės sutampa su palyginimui paimto
gumiarabiko absorbcinėmis juostomis bei smailėmis.
Ruda dėmė vaizdinės pusės kairiajame pakraštyje, šalia mėlynos juostos (žr. nuotrauka Nr. 1) – tai taip
pat vandenyje tirpūs angliavandeniai (g. b. gumiarabikas, vyšnių ar slyvų sakai).

Nuotrauka Nr. 1

Lakšto viršutiniame plote matomose rudos spalvos dėmelėse nustatyti Fe (III) jonai.
Dėmelėje vaizdinėje pusėje link viršutinio pakraščio mikrochemiškai nustatytas baltymas.
Kūrinio teksto įrašai bei piešinio kontūrai atlikti juodos spalvos tušu, kurio sudėtyje nustatytas juodas
anglies pigmentas.
Vaizdinėje pusėje ant mėlynų dažų paviršiaus matomi plono balto popieriaus lakšteliai (nuotrauka
Nr.2).

Nuotrauka Nr. 2

Mėlynų dažų mėginyje (juosta) nustatytas Berlyno mėlynojo (Fe4[Fe(CN)6]3) bei Bremeno mėlynojo
(dirbtinis vario karbonato pigmentas (apie 55% Cu)) pigmentų mišinys. Šių dažų bei palyginamųjų pigmentų
IR spektrai pateikti 5 paveiksle.
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5 pav. Mėlynų dažų, Bremeno mėlynojo ir Berlyno mėlynojo pigmentų IR spektrai

Mėlynų dažų IR spektre matyti Berlyno mėlynajam pigmentui būdinga aštri smailė ties 2090 cm-1, kuri
priklauso –C≡N ryšio svyravimams. Taip pat matomos absorbcinės juostos ir smailės priskirtinos Bremeno
mėlynajam pigmentui ties: 3421 cm-1, 1401 cm-1, 947 cm-1, 819 cm-1, 491 cm-1 ir 450 cm-1.
Žalių dažų mėginyje (medžio lapai) mikrochemiškai nustatytas vario žaliasis pigmentas. Vario žaliasis
– dirbtinis žalios spalvos pigmentas, bazinis vario acetatas, nuo XVII amžiaus gaminamas pramoniniu būdu.
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Žalių dažų IR spektras pateiktas 6 paveiksle.
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6 pav. Žalių dažų ir vario žaliojo pigmento IR spektrai

Žalių dažų mėginio IR spektre matomos absorbcinės juostos bei smailės būdingos palyginimui paimto
vario žaliojo pigmento (Cu(CH3COO)2 ∙ H2O) IR spektre matomomis absorbcinėmis juostomis bei smailėmis.

Raudonų dažų mėginyje (puošybos elementai) nustatytas organinis dažiklis tirpus vandenyje – sintetinis
alizarinas.
Geltonų dažų mėginyje (juostos puošybos detalės) nustatytas natūralus gamtinis dažiklis gumigutas.
Gumigutas (lot. cummis - sakai + gutta - lašas) – geltonos spalvos dažai, gaunami iš kai kurių Pietryčių Azijoje
augančių medžių (Garcinia) rūšių, tapyboje vartojami kaip akvareliniai dažai. Šių dažų IR spektras pateiktas 7
paveiksle. Geltonų dažų IR spektre aiškiai matomos absorbcinės juostos ir smailės identiškai sutampančios su
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7 pav. Geltonų dažų ir gumiguto IR spektrai

Juodai rudų dažų mėginyje (medžio kamienas) nustatyti anglies ir geležies (III) jonų turintys pigmentai.
Mėlynų ir žalių dažų mėginius patirpinus distiliuotame vandenyje ant objektyvinio stiklelio susiformavo
vos matoma skaidri ir trapi aureolė būdinga angliavandeniams. Tai leidžia daryti prielaidą, kad dažų rišamoji
medžiaga gali būti angliavandeniai. Kadangi rišamosios medžiagos kiekis dažuose yra labai mažas, tiksliai
identifikuoti nepavyko.

Rūta Butkevičiūtė,
aukščiausios kvalifikacinės kategorijos restauravimo technologė
2016-10-21

Restauravimo eiga
Paviršiaus nešvarumų valymas
Paviršiaus nešvarumai, dulkės nuo kūrinio paviršiaus bei nugarinės pusės atsargiai valyti
minkštu teptuku.
Kūrinio dalių atskyrimas
Kūrinį sudarantys du didžiuliai popieriaus lakštai tvirtai suklijuoti. Nutarta juos atskirti tam,
kad tilptų darbo vietoje. Drėkinant per Gore-tex membraną, baltyminiai klijai brinko nepakankamai.
Sunkiai brinkstančius klijus pavyko suminkštinti klijavimo siūlę dalimis lokaliai drėkinant 5% Tylose
MH300 vandeninio tirpalo kompresais. Atskyrus dalis vieną nuo kitos, klijų likučiai brinkinti 5%
Tylose MH300 vandeninio tirpalo kompresais, valyti skalpeliu ir vos drėgnais vatos tamponėliais.
Norint sumažinti jų deformaciją, kūrinio dalys ištiestos kartono aplanke, perklotos mikalentiniu
popieriumi.
Priklijuotų audinio juostų nuėmimas, klijų, paviršiaus nešvarumų valymas
Kūrinio nugarinės pusės pakraščiuose priklijuotas lininis audinys (pH 5,85) persigėręs baltyminiais (želatinos) klijais, labai sukietėjęs. Jis minkštintas 5% Tylose MH300 vandeninio tirpalo
kompresais, kartu brinkinant ir klijus. Audinio juostos nuimtos su prie jų neatskiriamai prilipusiu klijų
sluoksniu. Viršutinėje nevaizdinės pusės dalyje silikatiniais klijais (pH 9,96) priklijuoti lopai nuimti
sausai, juos nusluoksniuojant. (11 pav.) Klijų likučiai valyti mechaniškai, skalpeliu.
Restauravimo programą nulėmė tai, kad piešiant kūrinį gausiai naudoti vario žaliojo pigmento
(vario acetato) dažai. Tyrimai, sendinant vario acetato dažais padengtus popieriaus pavyzdžius, rodo,
kad vandens, UV spinduliuotės bei šarminės aplinkos poveikis skatina jų koroziją. Jie migruoja į
popieriaus gilumą, paruduoja, popierius tampa trapiu, pradeda trupėti. Todėl nuspręsta, kaip tik
įmanoma, vengti vandens ir drėgmės. Nuspręsta kūrinio neplauti, nešarminti, o sutvirtinimui japonišku
popieriumi – naudoti bevandenius klijus. Vanduo ar net vandeniu skiestas etanolis būtų pavojingas ir
gausiai naudotiems mėlyniems dažams su mažu rišiklio kiekiu, bei blizgioms angliavandenių
dangoms.
Visas popieriaus paviršius nugarinėje pusėje padengtas parudusių, sukietėjusių klijų sluoksniu.
Tyrimai rodo, kad tai – tirpūs vandenyje angliavandeniai (gumiarabikas). Pastebėta, kad jie gerai
brinksta drėkinant 5% Tylose MH300 vandeniniu tirpalu. Fragmentas po fragmento, klijai valyti jo
kompresais. Nuėmus klijų sluoksnį, popieriaus paviršius valytas vatos tamponėliais, lengvai sudrė-

kintais distiliuotu vandeniu. Šitokiu būdu klijai valyti tik tose srityse, kurių vaizdinėje pusėje nebuvo
piešinio, spalvinto žaliais dažais, fragmentų. (12 pav.) Kadangi klijai brinko greitai, sritys šalia valomų
kūrinio popieriaus vietų nesudrėko. Klijai nuo vietų, kurių vaizdinėje pusėje buvo vario acetato dažų,
valyti vien sausai, aštriu skalpeliu, stengiantis nepažeisti popieriaus paviršiaus.
Nuėmus audinio juostas, lopus, storą klijų sluoksnį, kūrinio lakštai tapo lygesni. Buvo įmanoma saugiau nuvalyti paviršiaus nešvarumus vaizdinėje pusėje. Atsižvelgiant į nešvarumų pobūdį jie
valyti „AkaWipe“ sausojo valymo milteliais, įvairaus kietumo trintukais, skalpeliu. Pavyko gerokai
išlyginti popieriaus, nepadengto piešiniu, atskirų sričių spalvinį vientisumą. Ypač atsargiai valytas
popierius šalia įrašų, stengiantis nesukurti ryškios ribos tarp mechaniškai valyto ir neliesto paviršiaus.
Keletą ryškesnių dėmių pakraščiuose bandyta lokaliai plauti distiliuotu vandeniu, vandeniu
įvairiu santykiu skiestu etilo alkoholiu, paviršiaus aktyvia medžiaga „Amytis“, bet tai nedavė jokių
žymesnių rezultatų. Dėmės pašviesintos, jų ribos sušvelnintos, valant mechaniškai.
Įplyšimų suklijavimas, lūžių sutvirtinimas, trūkstamų fragmentų atkūrimas
P. Gudyno restauravimo centro Grafikos skyriuje įplyšimams, lūžiams tvirtinti įprastai naudojami nemažai vandens turintys klijai – pavyzdžiui, kviečių krakmolo pasta ar jos mišiniai su Tylose
MH300 vandeniniu tirpalu. Jie pasižymi daugeliu gerų savybių – plastiškumu, gera adhezija, atsparumu mikrobiologiniam poveikiui bei grįžtamumu. Tačiau šiuo atveju jie netiko, nes daug kur reikėjo
klijuoti bei tvirtinti vario acetato dažais padengtas popieriaus vietas. Mintis klijavimui naudoti 5%
Klucel G tirpalą etanolyje atrodė rizikinga dėl pernelyg silpnos adhezijos klijuojant storą popierių.
Pasirinkti 20% kviečių krakmolo klijai, pagaminti pagal Latvijos nacionaliniame istorijos muziejuje
naudojamą metodiką. Jie ypatingai tvirti, bet tuo pačiu – elastingi. Be to, pabandžius juos naudoti
pastebėta, kad beveik nedrėkina popieriaus.
Trūkstami fragmentai atkurti popieriumi be lignino, panašiu į originalą savo spalva, storiu,
standumu. Jis šarmintas purškiant kalcio hidrokarbonato (pH 6,3) tirpalu. Popieriaus rūgštingumo
rodiklis pH pakilo nuo 5,44 iki 6,7. Atkuriamojo popieriaus 3-4 mm pločio juostelėmis sutvirtinti
patys ilgiausi, bei pažeistais pakraščiais įplyšimai. Klijuota 20% kviečių krakmolo klijais. (13 pav.)
Likę įplyšimai, popieriaus lūžiai klijuoti dvigubomis plėšto japoniško popieriaus juostelėmis
(Kozo, 19 g/m2, pH 6,26). Siauros juostelės prie kūrinio klijuotos 20% kviečių krakmolo klijais, o
platesnės ant siaurų klijuotos 20% kviečių krakmolo klijų ir 5% Tylose MH300 vandeninio tirpalo
mišiniu (3:1). Taip vengta popieriaus sukietėjimo ir deformacijų klijavimo vietose. Lakšto pakraščiuose pažeistas popieriaus paviršinis sluoksnis atkurtas ne ištisine popieriaus juosta, bet klijuojant

vieną šalia kito ~5x10 cm dydžio japoniško popieriaus lapelius (Kozo, 19 g/m2, pH 6,26). Taip
išvengta didesnės originalaus lakšto deformacijos. Klijavimui naudotas japoniškas popierius tonuotas
akvarele „Leningrad“, norint, kad nenukentėtų kūrinio estetika nevaizdinėje pusėje. Siekiant, kad
klijuojamų juostelių ir lopų pakraščiai gražiau susilietų, jie plėšti drėkinant distiliuotu vandeniu
užpildytu „vandens teptuku“. Po klijuojamoma kūrinio vieta dėtas poliesterio lakštas „Holytex“,
džiovinta lokaliai uždengiant gelumbe, paslegiant svarmeniu.
Tiesinimas, sutvirtinimas japonišku popieriumi
Suklijuotas lakštas buvo nelygus, vietomis išsirietęs. Ypač žymi deformacija buvo susidariusi
suklijuojant ~30 cm ilgio įplyšimą lakšto viduryje, kurio gerokai išsiskyrusius kraštus reikėjo suartinti
taip, kad nebūtų pažeistas piešinio vientisumas. Todėl, prieš sutvirtinant visą lakštą japonišku popieriumi, nuspręsta jį ištiesinti. Jis patalpintas į ultragarsinio drėkinimo kamerą Lascaux Restauro
(santykinis drėgnis 100%), kur laikytas ~2 val. Popieriui kiek suminkštėjus, lakštas ištiesintas
mechaniname prese tarp dviejų neaustinės medžiagos sluoksnių (10% bikomponentis poliesteris, 90%
viskozė), vaizdinę pusę pridengus slidžiu kalandruoto mikalentinio popieriaus lapu. Kūriniui
išdžiūvus, jis perkeltas į sausą presą.
Kaip jau minėta, šio kūrinio lakštą sutvirtinant japonišku popieriumi svarbu išvengti klijų
drėgmės poveikio. Todėl nuspręsta naudoti bevandenius klijus. Restauravimo procesą taipogi
apsunkina didelis kūrinio dalių formatas. Bevandeniais klijais padengtas popieriaus paviršius labai
greitai džiūsta. To galima išvengti kūrinio lakštą tvirtinant dalimis, kiekvieną atskirai išdžiovinant
prese.
Pirmiausia paruoštas klijavimo paviršius – kūrinio lakšto nevaizdinė pusė plačiu teptuku
tolygiai padengta 5% Klucel G tirpalu etanolyje. Vienam sluoksniui išdžiūvus, dengtas kitas, tepant
skersine kryptimi.
Paruošti trys vienodo pločio japoniško popieriaus lapai (Kozo, 19 g/m2, pH 6,26) pjautais
pakraščiais. Klijuota atskirai, po vieną dalį. Ant organinio stiklo padėtas japoniško popieriaus lapas
plačiu teptuku tolygiai ir greitai, tepant susikryžiuojančiomis kryptimis, padengtas 5% Klucel G tirpalu
etanolyje. Tuo pačiu metu 45 cm pločio kūrinio lakšto dalis purkštuvu „Kuramata“ supurkšta
etanoliu. Klijai regeneruoti, etanoliu supurškus popieriaus paviršiuje esantį Klucel G sluoksnį. Klijais
suteptas japoniško popieriaus lapas nedelsiant uždėtas ant supurkštos vietos, uždengtas neaustinės
medžiagos sluoksniu, presas užspaustas.
ekspertė E. Piščikaitė).

(20 pav.)

(Talkino meno kūrinių ant popieriaus restauravimo

Procesą apsunkino tai, jog dėl ypatingai didelio formato buvo naudojama ne gelumbė, kurios
dydžio neužteko, bet neaustinė medžiaga. Ji prasčiau sugeria skysčius, todėl, praėjus 2 valandoms,
viršutinis neaustinės medžiagos sluoksnis pakeistas nauju, o po 1 valandos pakeisti jau abu sluoksniai.
Tokiu pačiu būdu priklijuoti ir kiti du japoniško popieriaus lapai. Taip sutvirtintas kūrinio lakštas tapo
tvirtesnis, išliko visiškai lygus.
Apdaila, vaizdo pažeidimų atkūrimas
Žirklėmis pašalinti japoniško popieriaus užkraščiai. Klijavimo siūlės apdailintos kauliuku.
Pažeistos vaizdo vietos tonuotos akvarele „Van Gogh“ ir „Leningrad“, taškinio retušo būdu.
Genealoginio medžio, kaip istorinio dokumento, viena svarbiausių detalių
– kartušas su heraldiniu skydu bei įrašais. Deja, neradus šio kūrinio ikonografinės
medžiagos, jo pirminis vaizdas ir įrašai nebuvo atkuriami. Rekonstruotas tik
pagrindinis kartušo elementas – heraldinis herbas. Pagal Karpių giminės herbo
aprašymą atkurtos trūkstamos herbo dalys – žvaigždės ir keturios stručio
plunksnos.

(15 pav.)

Kairiajame pakraštyje 9x5cm dydžio rėmelio dalis taškinio

retušo būdu atkurta pagal pasikartojantį rėmelio ornamento piešinį. (17 pav.)
Paruošimas saugojimui
Saugant didelio formato kūrinį kyla daugybė problemų. Dažnai dėl lakšto mechaninių savybių
jo nepatartina vynioti ant tūtos, o tokiam dideliam aplankui saugykloje sunku atrasti saugią vietą. Įrėminus – vargiai pavyktų išlaikyti tinkamą eksponavimo režimą.
Biržų krašto muziejaus „Sėla“ pageidavimu, restauruotos eksponato dalys nejungtos tarpusavyje. Jos sudėtos į didelio formato popieriaus aplankus (195 g/m2, pH 8), vaizdinę pusę uždengiant
mikalentiniu popieriumi (80 g/m2, pH 6,85). Pagaminta originalo dydžio kopija (280x80 cm), ji įrėminta ilgalaikiam eksponavimui.

(24 pav.)

Originalą nuspręsta saugoti muziejaus fonduose. Taip

užtikrintos tinkamos saugojimo sąlygos kūriniui, kuris itin jautrus apšvietimui ir drėgniui.
Eksponavimui pagaminta kopija. Kūrinį fotografavo Antanas Lukšėnas, gautą atvaizdą paruošė
spaudai. Aukštos kokybės kopija atspausta Valdo Vilučio įmonėje ant Fine Art popieriaus. Įrėminta
mediniame rėme be stiklo.

Pagrindinės naudotos medžiagos
Distiliuotas vanduo,
etilo alkoholis,
sausojo valymo milteliai „AkaWipe“,
hidroksipropilceliuliozė (Klucel G),
metilhidroksietilceliuliozė (Tylose MH 300),
kviečių krakmolas,
poliesterio lakštas „Holytex“,
membrana „Gore-tex“,
japoniškas popierius Kozo (19 g/m2, pH 6,26),
estampinis popierius „BFK Rives“ (pH 8,35),
ruloninis vatmanas (195 g/m2, pH 8),
kalandruotas mikalentinis popierius,
akvarelė „Leningrad“, „Royal Talens“; akrilinė tempera „Amsterdam“.

1 pav. Nežinomas autorius, Lietuvos bajorų Karpių genealoginis medis., XIX a. vid., 28080 cm

Kūrinys prieš restauravimą, vaizdinė ir nugarinė pusės

2 pav. Kūrinys prieš restauravimą, fragmentas. Karpių giminės herbas

3 pav. Kūrinio viršutinės dalies fragmentas prieš restauravimą

4 pav. Kūrinio viršutinė dalis prieš restauravimą

5 pav. Kūrinio apatinė dalis prieš restauravimą

6 pav. Kūrinio vaizdinės pusės pakraščio fragmentas prieš restauravimą

8 pav. Kūrinio viršutinė dalis prieš restauravimą, nugarinė pusė

9 pav. Kūrinio viršutinės dalies fragmentas prieš restauravimą, nugarinė pusė

10 pav. Kūrinio nugarinės pusės pakraščio fragmentas prieš restauravimą

11 pav. Kūrinio viršutinės dalis restauravimo metu. Popieriaus lopų nuėmimas nugarinėje pusėje

12 pav. Kūrinio nugarinės dalies fragmentas. Klijų valymas

13 pav. Kūrinio viršutinė dalis restauravimo metu.

Atkurti trūkstami fragmentai, lakštas sutvirtintas japonišku popieriumi

14 pav. Kūrinio viršutinės dalies fragmentas restauravimo metu.

Atkurti trūkstami fragmentai, lakštas sutvirtintas japonišku popieriumi

15 pav. Kūrinio viršutinės dalies fragmentas po restauravimo. Retušuoti vaizdo pažeidimai

16 pav. Kūrinio apatinė dalis restauravimo metu.

Atkurti trūkstami fragmentai, lakštas sutvirtintas japonišku popieriumi

17 pav. Kūrinio apatinės dalies fragmentas po restauravimo. Retušuoti vaizdo pažeidimai

18 pav. Kūrinio apatinės dalies fragmentas restauravimo metu.

Atkurti trūkstami fragmentai, lakštas sutvirtintas japonišku popieriumi

19 pav. Kūrinio apatinės dalies fragmentas po restauravimo. Retušuoti vaizdo pažeidimai

20 pav. Kūrinio nugarinė pusė po restauravimo (viršutinė dalis)

21 pav. Kūrinio nugarinė pusė po restauravimo (apatinė dalis)

22 pav. Kūrinio viršutinė dalis po restauravimo

23 pav. Kūrinio apatinė dalis po restauravimo

24 pav. Lietuvos bajorų Karpių genealoginis medis. Kopija, eksponuojama Biržų „Sėlos“ muziejuje

Įrėminta kūrinio kopija Biržų „Sėlos“ muziejaus ekspozicijoje

