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Wprowadzenie
Wilanowski informator konserwatorski jest adresowany do publicznoÊci Muzeum Pa∏acu w Wilanowie
oraz Êrodowisk zainteresowanych problematykà ochrony zabytków i profesjonalnej opieki nad dziedzictwem kulturowym. W formie popularnej przedstawia najwa˝niejsze w latach 2002 – 2005 dokonania konserwatorów przy wybranych obiektach muzealnych. W∏aÊciciele i mi∏oÊnicy zabytków
znajdà w naszych prezentacjach inspiracj´ dla w∏asnych staraƒ w tej wyjàtkowo z∏o˝onej i trudnej
dziedzinie.
Informator publikujemy w 200 rocznic´ istnienia muzeum w pa∏acu wilanowskim i 250 rocznic´
urodzin twórcy kolekcji Stanis∏awa Kostki Potockiego. Zainteresowanych jubileuszem odsy∏am do
naszych wydawnictw oraz zapraszam do zwiedzania muzeum i okolicznoÊciowych wystaw. PodkreÊl´ jednoczeÊnie, ˝e w 2007 r. zakoƒczymy obchody jubileuszu, zamykajàc cykl najpowa˝niejszych,
interwencyjnych prac konserwatorskich przy pa∏acu i jego najbli˝szym otoczeniu. W odnowionych
wn´trzach pa∏acowych b´dà otworzone nowe, sta∏e wystawy rzemios∏a artystycznego.
Muzeum Pa∏ac w Wilanowie jest narodowà instytucjà kultury, nale˝àcà do rodzaju muzeów rezydencjo nal nych, któ re udo st´p nia jà spo ∏e czeƒ stwu za byt ko we bu dow le, ota cza jà ce je par ki i ogro dy,
dzie∏a sztuki i rzemios∏a artystycznego oraz przedmioty ilustrujàce dawne ˝ycie. B´dàc prawnym
opiekunem wilanowskiego dziedzictwa narodowego, tak kulturowego, jak i przyrodniczego, jest zobowiàzane do jego utrzymania w jak najlepszym stanie technicznym, estetycznym i funkcjonalnym.
Ka˝dy nasz zabytek powinien byç dobrze utrzymany i przechowywany w sposób umo˝liwiajàcy jego eksponowanie i opracowywanie naukowe, popularyzacj´ i uczestniczenie w obiegu spo∏ecznym
w formach wystaw, lekcji muzealnych czy publikacji.
Informator zapoczàtkowuje seri´ poÊwi´conà przede wszystkim realizacjom konserwatorskim. W kolejnych numerach pojawià si´ tak˝e omówienia i prezentacje projektów ekologicznych, przywracajàcych zachwianà równowag´ w ekosystemach Parku Wilanowskiego i Parku Morysiƒskiego oraz
mocno zanieczyszczonych wodach jeziora i Kana∏u Sobieskiego. Ca∏oÊç zespo∏u pa∏acowo -ogrodowego i oba parki historyczne obj´te sà bowiem prawnà ochronà i sk∏adajà si´ na pomnik historii
narodowej kultury.
Wydawnictwo przekonuje o tym, ˝e zabytki nie mogà istnieç bez opieki konserwatorskiej. JeÊli Czytelnik po lekturze Informatora zgodzi si´ tym wnioskiem, to z pewnoÊcià nabierze równie˝ przekonania, i˝ zabiegi konserwatorskie muszà byç co pewien czas ponawiane, czego dowodzi historia pa∏acu i zgromadzonych w nim dzie∏ sztuki. Konserwacja powinna byç procesem powtarzanym tak cz´sto,
jak wymaga tego koniecznoÊç powstrzymania degradacji materia∏owej i artystycznej zabytku.
O potrzebie publikacji zdecydowa∏o rosnàce zainteresowanie turystów dzia∏alnoÊcià muzeum. Wyra˝a si´ ono przede wszystkim wzrostem frekwencji od momentu, kiedy rozpocz´liÊmy w 2003 r. szeroko zakrojone prace ratownicze przy elewacjach pa∏acu i badania archeologiczne na górnym tarasie
ogrodowym, wyprzedzajàce pilny remont konserwatorski zagro˝onego katastrofà muru oporowego. Sensacyjne odkrycia oryginalnej kolorystyki pa∏acu i elementów uk∏adu ogrodów barokowych, w tym dwukondygnacjowej konstrukcji i dawnego wystroju Groty Sobieskiego, mimo ˝e roboty nie sà jeszcze
ukoƒczone, a tym samym znaleziska nie sà w pe∏ni wyeksponowane, spowodowa∏y, i˝ w okresie dwóch
lat liczba zwiedzajàcych muzeum wzros∏a o ok. 115 tysi´cy osób. W roku bie˝àcym ta korzystna tendencja utrzymuje si´ nadal, mobilizujàc nas do dalszego doskonalenia sposobów przekazywania informacji o naszej coraz bardziej ró˝norodnej dzia∏alnoÊci w sprawowaniu integralnej opieki nad historycznym Êrodowiskiem kulturowym i przyrodniczym dawnej rezydencji królewskiej.
Informator i druki ulotne sà Êrodkiem komunikacji muzeum z publicznoÊcià. O tym, jak potrzebna
jest wymiana informacji o wszelkich formach renowacji zabytków Êwiadczy nast´pujàca sytuacja.
W 2003 r. przyj´liÊmy zasad´, i˝ nie zas∏aniamy przed oczami turystów zabiegów naprawczych przy
dekoracjach i Êcianach pa∏acu, oczywiÊcie odpowiednio je wygradzajàc i oznakowujàc ze wzgl´dów
bezpieczeƒstwa i wprowadzajàc odpowiednie plansze wyjaÊniajàce, co jest przedmiotem prac, dlaczego trzeba je przeprowadziç i kto je wykonuje. W funkcjonowaniu muzeum pogodziliÊmy wymogi p∏ynnego ruchu turystycznego z potrzebami organizacyjnymi warsztatu konserwatora. Mimo przejÊciowych utrudnieƒ, zwi´kszy∏a si´ atrakcyjnoÊç zwiedzania. JednoczeÊnie konserwatorzy zostali
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zobowiàzani do udzielania wyjaÊnieƒ na pytania publicznoÊci. Za∏o˝enia te znakomicie potwierdzi∏y si´ w praktyce, poprawiajàc jakoÊç oferty muzealnej. Niekiedy prowadzi∏y jednak do „stanów
kryzysowych”, bowiem liczne rozmowy z turystami odciàga∏y konserwatorów od pracy, gro˝àc jej
przed∏u˝eniem poza ustalone terminy. Badania archeologiczne w szczycie sezonu letniego, tak absorbowa∏y uwag´ publicznoÊci, ˝e zwalnia∏y ruch wycieczek w obszernych przecie˝ ogrodach przypa∏acowych.
Do programów wspó∏pracy ze szko∏ami wprowadziliÊmy tematyk´ opieki nad dziedzictwem kulturowym, interesujàcà poznawczo i urozmaicajàcà swojà odmiennoÊcià standardowy kontakt z dawnà
sztukà. PublicznoÊç w znamienitej wi´kszoÊci zaakceptowa∏a czasowà zmian´ dzia∏ania muzeum,
wiedzàc, jaki jest jej cel. Wcià˝ spotykamy si´ ze s∏owami uznania za dba∏oÊç o dziedzictwo wilanowskie. Dopytywano si´, kiedy b´dzie mo˝na ponownie odwiedziç muzeum, aby podziwiaç zabytek po konserwacji.
Nielicznym niezadowolonym staramy si´ wyt∏umaczyç, i˝ muzeum co pewien czas musi prowadziç
prace piel´gnacyjne i konserwacj´, jak to zdarza∏o si´ przez wieki wiele razy i zosta∏o zachowane
w postaci nawarstwieƒ materia∏owych i stylistycznych w dekoracjach Êcian pa∏acowych czy warstwach malarskich obrazów. Bez tych dzia∏aƒ nie b´dzie w ogóle mo˝liwa kontemplacja dzie∏a sztuki czy czerpanie przyjemnoÊci z przebywania w pi´knym miejscu. Naszym celem nadrz´dnym jest
bowiem zapewnienie warunków jak najd∏u˝szego trwania dobra kultury. Dezyderat ten mieÊci si´
w powinnoÊciach muzeum. Ich elementem jest kszta∏towanie opinii, przekonujàcych do poszanowania zabytków i zarazem pracy konserwatorów. Jako instytucja publiczna zaufania spo∏ecznego nie
mo˝emy kierowaç si´ egoizmem ˝yjàcych pokoleƒ, lecz pozostawiç nast´pnym generacjom zabytki
w stanie co najmniej nie pogorszonym w stosunku do tego, w jakim je zastaliÊmy.
Istniejà równie˝ i inne korzyÊci z jawnego prowadzenia prac konserwatorskich i badaƒ archeologicznych. Zwi´ksza si´ zasób przekazywanych przez muzeum informacji o dzie∏ach sztuki tak pod
wzgl´dem substancjonalnym (tj. obejmujàcym wiedz´ o materiale i sposobach wykonania), wartoÊci zabytkowych (artystycznych, naukowych, historycznych, symbolicznych etc.), jak i problemów
zwiàzanych z diagnozowaniem ich stanu technicznego. Wyniesione z muzeum doÊwiadczenia mogà
spowodowaç, i˝ inne zabytki b´dà równie˝ postrzegane jako owoce kunsztu dawnych artystów i dzie∏a potrzebujàce opieki konserwatorów, dzisiaj i w przysz∏oÊci. Dobrych wzorów mo˝na szukaç w naszym muzeum.
Praca na oczach publicznoÊci mo˝e pobudzaç do uzyskiwania dobrych wyników i rodziç poczucie
dumy z wykonywanego zawodu. Konserwatorzy w Wilanowie stanowià zespó∏ doÊwiadczonych specjalistów, wyjàtkowo oddanych zabytkom i Êwiadomych, i˝ dzia∏ajà w s∏u˝bie publicznej niosàc ratunek dobrom kultury. Dzi´kuj´ wszystkim pracownikom Dzia∏u Konserwacji w muzeum oraz innym
osobom i firmom z nim wspó∏pracujàcym za dotychczasowe zaanga˝owanie w codziennà, niekiedy
bardzo trudnà i ˝mudnà prac´ oraz za jej efekty. Mo˝emy je na co dzieƒ podziwiaç zwiedzajàc sta∏e i czasowe wystawy oraz oglàdajàc przede wszystkim elewacje pa∏acu, które odzyskujà oryginalny wyglàd. Dzia∏alnoÊç ta wpisuje si´ w Wilanowie w bardzo d∏ugà tradycj´ zawodu konserwatora,
si´gajàcà niemal poczàtków istnienia pa∏acu.
W ostatnich latach dobitnie przekonaliÊmy si´ na wielu przyk∏adach, i˝ pokolenia renowatorów wilanowskich stara∏y si´ uszanowaç dzie∏o swoich poprzedników. Bez wzgl´du na istniejàce w danym
czasie warunki ekonomiczne, posiadanà wiedz´, dost´pnoÊç materia∏ów i technologii oraz trudnoÊci wynikajàce z tej komplikacji, wyraênie widoczne sà zabiegi o zachowanie przynajmniej cz´Êci
zastanego dorobku zawodowego. W prowadzonych obecnie robotach równie˝ kierujemy si´ szacunkiem dla pracy dawnych konserwatorów. Bardzo dok∏adnie dokumentujemy kolejne nawarstwienia,
tam gdzie jest to mo˝liwe pod wzgl´dem technologicznym zachowujàc tzw. Êwiadki w taki sposób,
aby nasi nast´pcy – dysponujàc lepszymi metodami badawczymi i Êrodkami technicznymi – mogli
zweryfikowaç nasze ustalenia i dokonania. U∏atwimy prowadzenie w przysz∏oÊci wszelkich zabiegów konserwatorskich, w ten sposób oszcz´dzajàc pieniàdze i czas na badanie tego, co i w jaki sposób zrobiliÊmy dla dobra zabytku i jaka jest jego struktura materia∏owa.
Gdyby w jednym zdaniu ujàç wyjaÊnienie tajemnicy trwania pa∏acu wilanowskiego i dzie∏ sztuki,
to bez wahania wskazuj´ trud i pasj´ pokoleƒ artystów, w∏àcznie z obecnymi konserwatorami. Prze-

s∏anie to b´dzie zawsze aktualne. Rodzi ono i takà refleksj´, ˝e nie mo˝na ˝a∏owaç pieni´dzy na zabiegi piel´gnacyjne przy zabytku i bie˝àce porzàdki, poniewa˝ nie leczona „choroba” mo˝e doprowadziç do jego zniszczenia. Zaniechania i z∏e u˝ytkowanie zabytków, wynikajàce najcz´Êciej z biedy, powodujà katastrofy. Na usuni´cie ich rezultatów trzeba wydaç znacznie wi´cej pieni´dzy, ni˝
na w∏aÊciwà i tanià prewencj´ konserwatorskà.
Od trwania zabytków jako Êwiadectw historii i noÊników tradycji zale˝na jest si∏a pami´ci i poczucie wi´zi wspólnoty ludzkiej. Kiedy myÊlimy o tradycji polskiej, nie mo˝emy zapominaç o dawnej
rezydencji w Wilanowie, która od czasów jej twórcy, króla Jana III z rodu Sobieskich, przypomina∏a o najwznioÊlejszych uczuciach patriotycznych i obywatelskich zwiàzanych z I Rzeczypospolità.
Jestem przekonany, ˝e w tradycji tej mieÊci si´ zawód okreÊlany przez nas mianem konserwatora
zabytków.
Do dziÊ w naszym kanonie edukacyjnym i po cz´Êci wychowawczym, kszta∏towanym przy okazji kolejnych rocznic wiktorii wiedeƒskiej, pa∏ac wilanowski jest przede wszystkim pamiàtkà po królu
zwyci´zcy i obroƒcy chrzeÊcijaƒstwa przed poganami. Potrzeba sukcesu narodowego i poniekàd powiàzanego z nim znaczenia osobistego w∏aÊcicieli Wilanowa pozwoli∏a do dziÊ przetrwaç bryle pa∏acu i jego elewacjom w stosunkowo dobrym stanie. Komnaty królewskie zachowa∏y swój artystyczny wystrój sufitów. OczywiÊcie poszczególne epoki i mody artystyczne odr´bnymi stylami odznaczy∏y
swà obecnoÊç, lecz w sposób Êwiadomie podporzàdkowany programowi u˝ytkowemu sfery wartoÊci
symbolicznych i znaczeƒ zawartych w dekoracjach Êciennych z czasów Sobieskiego. Kultywowanie
pami´ci o nim by∏o powodem staraƒ w zasadzie wszystkich w∏aÊcicieli dóbr wilanowskich o stan
pa∏acu i zatrudnianych przez nich artystów i rzemieÊlników, poczynajàc od lat 20. XVIII w., kiedy
El˝bieta Sieniawska przeprowadzi∏a gruntowny remont i zakoƒczy∏a wznoszenie skrzyde∏ pa∏acowych, a jej córka Maria Zofia Czartoryska w kontrakcie wymuszonej przez króla Augusta II do˝ywotniej dzier˝awy (1730 – 1733) zabroni∏a mu przebudowy, z wyjàtkiem wn´trz mo˝liwych do przysposobienia dla wygody u˝ytkowania.
Stanis∏aw Kostka Potocki w 1805 r. udost´pni∏ publicznoÊci swoje zbiory artystyczne i od tego czasu liczymy tradycj´ muzealnà w Wilanowie. Powsta∏o w ten sposób miejsce pami´ci w formie nawiàzujàcej do trofealnego skarbca antycznej Êwiàtyni greckiej z cennymi pamiàtkami po dawnych
herosach. Antykizujàca architektura pa∏acu by∏a jednoczeÊnie autentycznà spuÊciznà po polskim
bohaterze. Za∏o˝yciel muzeum z oÊwieceniowych idea∏ów wyniós∏ przekonanie, i˝ sztuka mo˝e pe∏niç rol´ wychowawczà w s∏u˝bie spo∏ecznej. Od lat 80. XVIII w. do Êmierci w 1821 r. by∏ mocno
zaanga˝owany w dzia∏alnoÊç politycznà, z której najbardziej trwa∏e okaza∏y si´ dokonania organizacyjne przy tworzeniu publicznej sieci szkolnictwa, z powo∏aniem w 1818 r. Uniwersytetu Warszawskiego, którego majàcy powstaç wydzia∏ sztuk pi´knych uposa˝y∏ z ok. 5.500 grafikami z w∏asnych zbio rów. Dba∏ o j´ zyk pol ski, ba da nia i ko lek cjo no wa nie sztu ki. Udo st´p nie nie w pa ∏a cu
swoich zbiorów by∏o aktem patriotycznej i obywatelskiej odpowiedzialnoÊci, wyrazem przekonania,
i˝ w warunkach utraty przez Polsk´ paƒstwowoÊci tylko prywatne instytucje mogà dzia∏aç dla dobra publicznego.
W Informatorze mi´dzy innymi sà prezentowane przedmioty z tego pierwszego w Polsce profesjonalnego muzeum sztuki. Sygnalizujemy na kilku przyk∏adach konserwacje wykonane w koƒcu XVIII
i w XIX w.
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Kon ser wa cja po mni ka kon ne go Ja na III So bie skie go
je go po sa do wie nie i oto cze nie
Rzeêba jest w∏aÊciwie modelem pomnika, który powsta∏ za ˝ycia króla w latach 1683 – 1693 dla
uczczenia zwyci´skiej bitwy pod Wiedniem. Pierwotnie pomnik by∏ ustawiony w Wielkiej Sieni, ale
ok. 1724 r. zosta∏ przeniesiony do Galerii Po∏udniowej i umieszczony w specjalnie zaprojektowanej
wn´ce. W ciàgu 300-letniej historii bywa∏ nara˝ony na dewastacj´, gdy w pa∏acu kwaterowa∏y obce
wojska. By∏ wielokrotnie uszkodzony, a nast´pnie naprawiony przy u˝yciu gipsu i przemalowywany.
Skorupowa struktura rzeêby, wykonana w technice narzutu z tynku wapiennego, jest podtrzymywana
drewnianà konstrukcjà noÊnà wzmocnionà pr´tami z kutego ˝elaza. Modelowana na wype∏niajàcej
konstrukcj´ trzcinie, warstwa tynku uleg∏a w wielu miejscach rozluênieniu
i utworzy∏y si´ liczne sp´kania, zw∏aszcza przy podstawie. Cz´Êç Êrodkowa drewnianej podstawy za∏ama∏a si´.
Wykonano badania techniczne i identyfikacyjne, w tym chemiczne i mikrobiologiczne. Zastosowanie endoskopu pozwoli∏o na rozpoznanie rozmiesz cze nia ele men tów no Ênych kon struk cji i oce n´ sta nu za cho wa nia
przestrzeni wewnàtrz kompozycji. Wyj´to dwie zmursza∏e, drewniane belki konstrukcji noÊnej podstawy, którà nast´pnie oparto na metalowej pale cie. Za cho wa ne ele men ty sta rej kon struk cji drew nia nej w pod sta wie
wzmocniono i ustabilizowano.
W przesz∏oÊci, podczas kolejnych napraw, do klejenia i rekonstrukcji warstwy narzutu stosowano
g∏ównie gips. W partiach oryginalnej powierzchni wyprawa mia∏a charakter stiuku (warstwa zewn´trzna by∏a przesàczona substancjà organicznà
i polerowana). Wyst´pujàce na powierzchni kolejne warstwy farb, które zosta∏y na∏o˝one w celu pokrycia Êladów napraw i rekonstrukcji, odspoi∏y si´.
Pojawi∏y si´ szpecàce pomnik z∏uszczenia. W tej
sytuacji podj´to decyzj´ o kompleksowej konserwacji pomnika.
Wn´ trze rzeê by pod da no de zyn fek cji. Usu ni´ to
wszystkie wtórne warstwy farb. Dolne, os∏abione
i sp´kane elementy kompozycji wzmocniono strukturalnie oraz sklejono. Wype∏niono ubytki w powierzchni. W oparciu o zachowane fotografie z lat
mi´ dzy wo jen nych od two rzo no le wà r´ k´ Tur ka
i sko ry go wa no po ∏o ˝e nie przed nich nóg ko nia.
Zde for mo wa ne lub bra ku jà ce frag men ty twa rzy
i stóp Turka, g∏owy or∏a, kopyt konia i draperii zrekonstruowano w technice narzutu przy u˝yciu zaprawy wapienno-piaskowej, powracajàc w ten sposób do ory gi nal nej tech no lo gii sprzed 300 lat. Po wierzch nia po mni ka
zosta∏a scalona kolorystycznie, z zachowaniem ods∏oni´tych w czasie prac
konserwatorskich oryginalnych partii.
W trakcie prac stwierdzono p´kni´cie konstrukcyjne w cz´Êci Êrodkowej murowanego postumentu, ukryte za gipsowà tablicà inskrypcyjnà. W zwiàzku
z tym przesuni´to rzeêb´ na prowizoryczny cokó∏. Rozebrano postument i odkryto nieznane wczeÊniej, p´kni´te sklepienie kolebkowe mi´dzy filarami
przyporowymi wie˝y po∏udniowej. Sklepienie to domurowano w XVIII w. do
remontowanej Êciany jako konstrukcj´ wspierajàcà pod pomnik króla. Przyczynà p´kni´cia by∏o rozkucie fragmentu sklepienia w latach 60. XX w.
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Pomnik na fotografii z 1915r.

Orginalna g∏adê z 1693 r.
Wtórna g∏adê wapienno-gipsowa z ok. 1723 r.

Wtórne uzupe∏nienia gipsowe z XIX i XX w.

Przed konserwacjà, 1999r.

podczas zak∏adania instalacji wentylacyjnej. Zag´szczono ziemi´ pod sklepieniem, dokonano niezb´dnych napraw, a nowy postument wsparto na p∏ycie osadzonej nad sklepieniem. Dzia∏ania te pozwoli∏y podjàç decyzj´ o wykonaniu nowej aran˝acji pomnika, polegajàcej na odsuni´ciu kompozycji od Êciany wn´ki oraz wykonaniu nowego postumentu z piaskowca opatrzonego stopniem, którego
rzut widnieje na zachowanych planach Jana Zygmunta Deybla z ok. 1729 r. Opracowano na nowo tablic´ inskrypcyjnà z piaskowca, a litery napisu poz∏ocono.
Kompleksowym badaniom i konserwacji poddano równie˝ wn´trze niszy, w której ustawiony by∏ pomnik. Badania te mia∏y du˝e znaczenie ze wzgl´du na fakt, ˝e tylna Êciana niszy
by∏a pierwotnie zewn´trznà Êciany pa∏acowej. Ods∏oni´to zamurowane okno dawnego
skarbca Króla Jana III zabezpieczone r´cznie kutà ˝elaznà kratà. Odkryto dwa gniazda
belek wspierajàcych Êcian´ wie˝y, u˝ytych zapewne podczas jej budowy lub nieco póêniejszego remontu.
Pierwotnie po∏udniowa elewacja wie˝y pomalowana by∏a farbà wapiennà w kolorze
jasnoczerwonym o ch∏odnym odcieniu. Kolor ten by∏ powtarzany podczas odnawiania elewacji na poczàtku XVIII w. Nast´pne opracowania malarskie majà nieco odmiennà, jasno -˝ó∏tawà i ciep∏o -ró˝owà kolorystyk´ uwzgl´dniajàcà podzia∏y architektoniczne Êciany. Restauracj´
wn´ ki wy ko na no we d∏ug pier wot ne go opra co wa nia de ko ra cji
z pierwszej po∏owy XVIII w., uwzgl´dniajàc XX – wieczne przebudowy Êciany (budowa klatki schodowej).
Zebrane wyniki badaƒ i pomiary fotogrametryczne oraz zgromadzone materia∏y historyczne sà podstawà dalszych studiów nad dziejami rezydencji i opracowania programu dzia∏aƒ konserwatorskich w Galerii Po∏udniowej w kolejnych latach.
JC, JG, AZ

Rys. Aleksandra Wa∏dowska

Po konserwcji, 2005r.
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La pi da rium

Projekt rozmieszczenia rzeêb na Êcianie zachodniej.
L. Marconi 1875 r.

Sal´ muzealnà dla ekspozycji kolekcji rzeêby antycznej Potockich zaprojektowa∏ Leandro Marconi przed 1875 r. Zbiór zapoczàtkowa∏ St. K. Potocki. Sta∏a wystawa obejmuje
56 zabytków, z których 31 to fragmenty reliefów wmurowanych w Êcian´. Zbiór pe∏ni∏
w zamyÊle za∏o˝ycieli rol´ modnej ówczeÊnie dekoracji wn´trz, ale by∏ te˝ wyrazem g∏´bszego zainteresowania antykiem, jakie rozwin´∏o si´ w Polsce w XVIII w., niewiele póêniej ni˝ w Europie zachodniej i po∏udniowej. Reliefy pochodzà g∏ównie z rzymskich urn,
sarkofagów i o∏tarzy, natomiast rzeêby to g∏ównie XVIII i XIX-wieczne falsyfikaty i kompilacje. NajwczeÊniejsze z reliefów pochodzà z epok julijsko -klaudyjskiej i flawijskiej, najstarsze rzeêby z epoki seweriaƒskiej.
Celem badaƒ Êciany zachodniej by∏o rozpoznanie uk∏adu warstw chronologicznych i technologicznych zapraw i pow∏ok malarskich oraz ustalenie pierwotnej kolorystyki Êcian, sufitu i sztukaterii. Wykonane odkrywki potwierdzi ∏y pod war stwà czer wo nej far by obec noÊç po li chro mii Êcien nej
przedstawiajàcej antykizujàcy pejza˝ idylliczny, kompozycjà i kolorystykà
podobny do malowide∏ zachowanych na Êcianie zachodniej Galerii Po∏udniowej. O ile nie ma wàtpliwoÊci co do autorstwa i czasu powstania malowid∏a
plafonowego „ZaÊlubiny sióstr Psyche” Michelangelo Palloniego, brak jest
materia∏ów jednoznacznie wskazujàcych na pochodzenie malatur Êciennych.
Ca∏kowite usuni´cie czerwonej pow∏oki malarskiej i ods∏oni´cie spodnich
warstw pozwoli∏o okreÊliç stan zachowania i rodzaj zniszczeƒ wczeÊniejszej
polichromii oraz jej udokumentowanie.
Po niezb´dnych zabiegach profilaktycznych i zabezpieczajàcych, obejmujàcych m. in. podklejenie odspojeƒ oryginalnego tynku oraz jego strukturalne wzmocnienie, przeprowadzono prace restauratorskie polegajàce na opraco wa niu ko lo ry stycz nym Êcia ny sta no wià cej t∏o za mon to wa nych w niej
an tycz nych ele men tów rzeê biar skich i ar chi tek to nicz nych. Za sto so wa nie
farb wapiennych w odcieniach rozjaÊnionego ró˝u pompejaƒskiego nawiàzuje do pierwotnego rozwiàzania estetycznego ekspozycji reliefów, powsta∏ej w czasie utworzenia Lapidarium.
Konserwacji poddana zosta∏a równie˝ kolekcja staro˝ytnych elementów architektonicznych wmontowanych w Êcian´ oraz eksponowane tam rzeêby. Poniewa˝ obiekty tego rodzaju cz´sto wydobywano z ziemi i rumowisk (w zag∏´bieniach niektórych zabytków
znaleziono jeszcze grudki ziemi), zachowano ich surowy charakter, który nadaje im nie
budzàcy wàtpliwoÊci oryginalny wyglàd. Delikatne oczyszczanie poprawi∏o wyrazistoÊç
modelunku rzeêbiarskiego. Zdiagnozowano te˝ sposób monta˝u reliefów w Êcianie. Pod
warstwà malarskà ukaza∏o si´ kilka metalowych klamer podtrzymujàcych elementy architektoniczne. Klamry zabezpieczono i pozostawiono w murze. Uzupe∏nianie ubytków
postanowiono ograniczyç tak, aby rzeêby nie straci∏y swojego oryginalnego charakteru.
TMo, PP
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Biblioteka Króla
Biblioteka wyró˝nia si´ wÊród pomieszczeƒ pa∏acowych wystrojem
górnych partii Êcian i sufitu z czasów króla Jana III. Znajduje si´
tu jedyna w pa∏acu oryginalna posadzka, po której stàpa∏ Sobieski wÊród bo ga te go ksi´ go zbio ru. Po sadz ka wy ko na na zo sta ∏a
z romboidalnych, kamiennych p∏yt, u∏o˝onych w trójkolorowà mozaik´ o iluzjonistycznej strukturze przestrzennej w formie pi´trzàcych si´ prostopad∏oÊcianów. Biblioteka znajduje si´ w ciàgu komu ni ka cyj nym na le ˝à cym do wn´trz udo st´p nio nych tu ry stom.
Stan intensywnie eksploatowanej posadzki z ka˝dym rokiem wyraênie si´ pogarsza∏, dlatego konieczna by∏a natychmiastowa interwencja konserwatorska.
W trakcie wykonywania odkrywek majàcych na celu ustalenie sposobu monta˝u i rodzaju posadzki oraz sprawdzenia stanu zachowania stropu pod Bibliotekà, okaza∏o si´, ˝e przestrzenie pod drewnianymi boazeriami Êciennymi zosta∏y silnie zaatakowane przez
mikroorganizmy. Zaskakujàce by∏o te˝ odkrycie pod boazeriami
grubej warstwy cementowych tynków z lat pi´çdziesiàtych XX wieku. Ich obecnoÊç by∏a wysoce szkodliwa dla Êcian pa∏acu. W wyniku nowych ustaleƒ znacznie rozszerzono program prac.
Podczas demonta˝u wszystkie kamienie posadzki zosta∏y oznaczone kolejnymi numerami, zgodnie z ich u∏o˝eniem. Wyselekcjonowano p∏yty pochodzàce z wtórnych uzupe∏nieƒ, êle dobrane pod
wzgl´dem kolorystycznym i ca∏kowicie zdegradowane strukturalnie. Braki uzupe∏niono identycznà p∏ytà, pozyskanà dzi´ki badaniom ar che olo gicz nym pro wa dzo nym na gór nym ta ra sie ogro do wym przy pa ∏a cu. W oczysz czo nych cio sach skle jo no sp´ ka nia
i wype∏niono ubytki. Oczyszczono i wzmocniono te˝ pod∏o˝e, wykonane z cegie∏ tzw. holenderek. Po tych zabiegach posadzka zosta∏a ponownie zamontowana na swoim miejscu.
Ze Êcian usu ni´ to wtór ne ce men to we tyn ki. Bo aze rie, in te gral nie z nimi zwiàzane drzwi i odkryte mury Êcian zdezynfekowano

Biblioteka w latach dziewi´çdziesiàtych XX w.
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kil ka krot nie. Za kon ser wo wa no struk tu r´ drew na,
za st´ pu jàc przy tym nie znacz nà iloÊç ca∏ ko wi cie
zde gra do wa nej sub stan cji no wy mi ele men ta mi.
Drew no za grun to wa no i po ma lo wa no, zgod nie
z przebadanà, oryginalnà kolorystykà. W profilach
boazerii po∏o˝ono z∏oto na mat i poler.
Ujawniona, nawarstwiajàca si´ ró˝norodnoÊç wàtków murów pa∏acowych sta∏a si´ interesujàcym êród∏em wiedzy o dziejach pa∏acu. JednoczeÊnie powsta∏ pro jekt ocie ple nia Êcian we wn´trz nych
biblioteki. Do tego celu zastosowano odpowiednio
dobrane p∏yty umieszczone w pewnej odleg∏oÊci od
muru, tak by powsta∏a pustka powietrzna pomi´dzy
nimi a murem. Pozwoli∏o to na stworzenie swoistego buforu dla zmiennych warunków wilgotnoÊciowych i umo˝ li wi ∏o od dy cha nie nie otyn ko wa nym
Êcia nom. Ocie ple nie Êcian od ze wnàtrz nie by ∏o
mo˝liwe z powodu koniecznoÊci zachowania oryginal nej tek to ni ki ar chi tek tu ry ele wa cji fron to wej.
Z uwagi na stosowanie zaawansowanych i z∏o˝onych
zabiegów konserwatorskich, postanowiono potraktowaç pomieszczenie biblioteczne jako swoisty „poligon” doÊwiadczalny dla prawid∏owego kszta∏towania klimatu wn´trz pa∏acowo – muzealnych. Dlatego
te˝ zdecydowano si´ na wymian´ niezabytkowej stolarki okiennej na nowà o identycznym wyglàdzie,
zapewniajàcà odpowiednie i bezpieczne oÊwietlenie eksponatów. Âciany, wczeÊniej zas∏oni´te malowanymi cementowymi tynkami obito tkaninà. Prace w Bi blio te ce umo˝ li wi ∏y do k∏ad ne zba da nie
stanu muzealiów. SzeÊç obrazów poddano gruntownej renowacji. Oczyszczono je, usuni´to przemalowania, poprawiono spójnoÊç warstw technologicznych, wy mie nio no wzmoc nie nia p∏ó cien nych
pod obra zi. W efek cie po pra wio no stan za byt ków,
podnoszàc ich walory estetyczne i ekspozycyjne.
PB, JG, AGu

Cz´Êç kolekcji malarstwa eksponowanej w Bibliotece

Rycina przedstawiajàca Bibliotek´ Króla w XIX w. H. Skimborowicz,
W. Gerson, „Willanów, Album Widoków i Pamiàtek”, 1877.
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Ga bi net Etru ski
Pomieszczenie dla muzealnej ekspozycji waz antycznych ze
zbiorów Potockich zaprojektowa∏ w po∏owie XIX w. najprawdopodobniej Karol Tytus Marconi, lokujàc je w przyziemiu
pó∏nocnej wie˝y pa∏acu. Zachowa∏y si´ dwa projekty urzàdze nia te go wn´ trza i je go wi dok z 1877 r., za miesz czo ny
przez H. Skimborowicza i W. Gersona w albumie o pa∏acu
wilanowskim. Na rycinie widaç bogatà, bardzo konsekwentnie opracowanà dekoracj´ sali, nawiàzujàcà do prezentowanych w niej eks po na tów. W or na men tal ne for my ro Êlin ne
i geometryczne, typowe dla greckiego malarstwa wazowego,
wbudowane zosta∏y kompozycje malarskie przedstawiajàce
sceny z Odysei, b´dàce transpozycjà rycin Tomasza Piroliego, opartych na rysunkach Flaxmana. Przedstawione w tondach na skle pie niu na gie po sta cie ch∏op ców i dziew czàt
z antycznymi wazami sà wzorowane na malarstwie ceramiki czerwonofigurowej z V w p. n. e.
Od momentu powstania Gabinet Etruski podlega∏ ró˝nym
niekorzystnym czynnikom. Pod wp∏ywem zmiennych warunków temperaturowo – wilgotnoÊciowych nast´powa∏a dezintegracja warstw tynku i farby. Pojawi∏y si´ odspojenia, sp´ka nia, pu dro wa nie warstw barw nych. Po wierzch nie Êcian
przez lata pokrywa∏y si´ kurzem, zmienia∏y pierwotnà kolorystyk´. W najgorszym stanie by∏y glify okienne szczególnie na ra ˝o ne na znisz cze nie przez od dzia ∏y wa nie wil go ci
i przemarzanie Êcian. W czasie prowadzonych w 1960 r. prac
konserwatorskich wykonano rozleg∏e rekonstrukcje zniszczonych partii kompozycji malarskich. Z czasem retusze pociemnia∏y, odró˝niajàc si´ od orygina∏u. W niewiadomym
czasie zdemontowano górne rz´dy pó∏ek, ograniczajàc tym
samym liczb´ eksponowanych obiektów.
Przeprowadzone na prze∏omie 2004 i 2005 r. prace mia∏y na
celu konserwacj´ wystroju pomieszczenia i odtworzenie jego pierwotnego wyglàdu. Malowid∏a na sklepieniu i w glifach okiennych oczyszczono z zabrudzeƒ, plam i zacieków.
Wzmocniono warstw´ malarskà. Przeprowadzono naprawy
w obr´bie tynków i zapraw. Stare, zmienione kolorystycznie
re tu sze i re kon struk cje za stà pio no no wy mi. Opra co wa no
Êciany poni˝ej malowide∏. Na podstawie wykonanych odkrywek ustalono ich pierwotnà kolorystyk´.
W opar ciu o ry ci n´ z 1877 r. i ba da nia Êcian od two rzo no
dawny uk∏ad kamiennych pó∏ek, dzi´ki czemu pomieszczeniu przywrócono pierwotnà powierzchni´ ekspozycyjnà. Dekoracje malarskie odzyska∏y swój pierwotny koloryt. Pracom
konserwatorsko-restauratorskim poddano tak˝e klasycystyczne portale i odrzwia drewniane imitujàce kamieƒ oraz bogato dekorowane, polichromowane skrzyd∏a drzwi.
Oddzielnym przedsi´wzi´ciem by∏o poddanie konserwacji
wi´kszoÊci naczyƒ ceramicznych, stanowiàcych cz´Êç kolek cji zgro ma dzo nej przez Sta ni s∏a wa Kost k´ Po toc kie go
w czasie jego podró˝y do W∏och oraz naczyƒ nabytych przez
Gabinet Etruski po pracach konserwatorskich

Fragment glifu okiennego w czasie usuwania werniksu i przemalowaƒ
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jego wnuka Augusta w 1853 r.
Jest to zbiór w zde cy do wa nej
wi´kszoÊci wykonany w ówczesnych warsztatach produkujàcych imi ta cje na czyƒ an tycz nych, zgodnie z oczekiwaniami
rosnàcej liczby zainteresowanych nimi zbieraczy. Po latach
pro ble mem oka za ∏a si´ trwa ∏oÊç dekoracji, która by∏a wykonywana na powierzchni naczyƒ tech ni kà tem pe ro wà.
W ciàgu 200 lat eksponowania
i prze cho wy wa nia, na sku tek
rozk∏adu spoiwa poszczególne naczynia utraci∏y od 10% do 90% warstwy malarskiej. W kilkunastu przypadkach dosz∏o równie˝ do utraty wystajàcych elementów, jak uchwyty czy kraw´dzie. Zabiegom konserwatorskim poddano 30 eksponatów. Brakujàce fragmenty zosta∏y odtworzone, a ∏uszczàca si´ warstwa malarska zabezpieczona i wyretuszowana.
EM, WB

Rycina przedstawiajàca Gabinet Etruski w XIX w. H. Skimborowicz, W.
Gerson, „Willanów, Album Widoków i Pamiàtek”, 1877.
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Ga bi net ko lek cjo ne ra
Cztery pokoje w uk∏adzie amfiladowym usytuowane przy Galerii Portretu XIX w., pe∏niàce w przesz∏oÊci funkcje mieszkalne, przeznaczono obecnie na ekspozycj´ ilustrujàcà warsztat pracy kolekcjonera w XVIII i XIX w. Do wystawy wykorzystano historyczne wyposa˝enie tych pomieszczeƒ, tworzàc naturalne otoczenie dla eksponatów zgromadzonych w gabinecie amatora sztuk
pi´knych. Prezentowane obiekty zosta∏y oczyszczone i poddane konserwacji zachowawczej.
Aran˝acja pierwszego z pomieszczeƒ oparta jest na graficznych materia∏ach porównawczych
przedstawiajàcych gabinety kolekcjonerów z tego okresu. W jej sk∏ad wchodzà meble ze zbiorów wilanowskich, których funkcje odpowiadajà zamiarom ekspozycji. Miejsce centralne zajmuje poddane konserwacji w naszej pracowni biurko z konstrukcjà dostosowanà do przechowywania zbiorów grafik lub rysunków, usystematyzowanych wed∏ug alfabetycznego porzàdku
nazwisk ich autorów. Liczne schowki i szuflady biurka oznakowane sà kolejnymi literami alfabetu. Na blacie znajduje si´ ka∏amarz z alabastru, nawiàzujàcy swym kszta∏tem do form antycznych, podobnie jak lampa z kolumnowym trzonem. Obok le˝y niewielki kompas z zegarem s∏onecznym, przyrzàdy kreÊlarskie do rysowania i pomiarów architektury, luneta podr´czna
i piórnik podró˝ny.
Âciany i pozosta∏e meble wykorzystane sà do prezentacji curiosites i dzie∏ sztuki nabywanych
podczas podró˝y po Europie. WÊród nich znalaz∏y si´ kopie s∏awnych obrazów, grafiki i rysunki pejza˝y.
W kolejnym pokoju prezentowane sà kopie dzie∏ antycznych, redukcje znanych rzeêb z marmuru, bràzu, kopie kolekcji gliptycznych. Sta∏y si´ one przedmiotem studiów i êród∏em inspiracji
dla wielu artystów. Motywy dekoracyjne antycznej rzeêby wykorzystywano w modnej dekoracji
przedmiotów codziennego u˝ytku, w zdobieniu zastaw sto∏owych, dekoracyjnych bràzów, kszta∏tach i ozdobach mebli.
W osobnej sali znajduje si´ ekspozycja poÊwi´cona kolekcjom osobistoÊci, znanych artystów,
naukowców, których zas∏ugi w∏aÊciciele Wilanowa uwieczniali w swych galeriach portretów, medalionach, miniaturowych popiersiach i medalach. Tradycje narodowe popularyzowali eksponujàc wykonane w warszawskiej firmie odlewniczej Mintera serie s∏ynnych pomników i redukcji grobowców królów polskich.
Wystaw´ zamyka pomieszczenie, w którym w prostej aran˝acji zaprezentowane sà rzeczy niezwyk∏e i pi´kne, stanowiàce w ostatniej çwierci XVIII w. i w nast´pnym stuleciu cennà pamiàtk´ pobytu we W∏oszech. Sà to mikromozaiki – mosaici in piccolo. Popyt na nie wÊród kolekcjonerów i mi∏oÊników sztuki odbywajàcych Grand Tour sprawi∏, ˝e w krótkim
czasie, w okolicy Piazza di Spagna powsta∏a ogromna liczba warsztatów trudniàcych si´ tà pracoch∏onnà, ale intratnà wytwórczoÊcià. Szczególnym powodzeniem wÊród nabywców cieszy∏y si´ tematy neoklasyczne, przedstawienia
zwierzàt, kompozycje kwiatowe oraz kopie dzie∏ dawnych mistrzów. Popularne by∏y widoki Wiecznego Miasta i archeologiczne pejza˝e campa gni, dla któ rych in spi ra cj´ sta no wi ∏y m. in. ry ci ny Pi ra ne sie go
i Domenica Prontiego.
1
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1 Anna z Tyszkiewiczów Potocka, Projekt gabinetu Aleksandra Potockiego,
rusunek o∏ówkiem. Biblioteka Wilanowska w BN.
2 Potocka Krystyna, Widok okolic Genzano pod Rzymem. Akwarela.
Biblioteka Wilanowska w BN.
3AB Mikromozaika przedstawiajàca Êwiàtyni´ w Tivoli. I po∏. XIX w.
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Plafon Jutrzenka – Sala Uczt
Obraz plafonowy zosta∏ namalowany przez Aleksandra Kokulara w 1832 r. na
zlecenie ówczesnego w∏aÊciciela Wilanowa, Aleksandra Potockiego. Do dziÊ
stanowi znaczàcy element sta∏ej dekoracji dawnej Wielkiej Sali Bibliotecznej, utworzonej w Sali Uczt króla Jana III, w belwederze wieƒczàcym centralnie korpus pa∏acu.
Malowid∏o umieszczono pod stropem najwy˝ej usytuowanej sali, bez dostatecznej izolacji od strony poddasza i dachu. Przez ok. 170 lat nara˝one by∏o
na niekorzystne zmiany temperatury i wilgotnoÊci oraz czasowo na bezpoÊrednie dzia∏anie przeciekajàcej wody. Âciany i du˝e okna belwederu cechowa∏a
znaczàca podatnoÊç na wp∏ywy atmosferyczne. W przesz∏oÊci obraz uleg∏
celowemu zniszczeniu – prawdopodobnie podczas Powstania Styczniowego zosta∏ w wielu miejscach poci´ty pod ró˝nym kàtem. Ci´cia majà w sumie ok. 40 m d∏ugoÊci. W XX w. kilkakrotnie usi∏owano zabezpieczyç malo wi d∏o przed dzia ∏a niem wo dy, na pra wia jàc kon struk cj´ i po szy cie
dachowe oraz wzmacniajàc p∏ótno plafonu. Dzia∏ania te okaza∏y si´ niewystarczajàce. W 2002 r. zdecydowano o zdj´ciu obrazu i jego pe∏nej konserwacji oraz przeprowadzeniu
gruntownych robót przy konstrukcji dachu i stropu.
D∏ugotrwa∏e dzia∏anie mikroorganizmów spowodowa∏o degradacj´ oryginalnego p∏ótna, wzmocnionego w przesz∏oÊci dwoma warstwami dubla˝owymi. Na
odwrociu, w miejscach rozwoju grzybów, pojawi∏y si´
rozleg∏e, ciemne plamy. Niesprzyjajàce warunki by∏y tak˝e powodem uszkodzeƒ warstwy malarskiej. Na
jej powierzchni powsta∏y przebarwienia, stare retusze uleg∏y zmianom kolorystycznym, werniks pociemnia∏. Wszystko to mia∏o niekorzystny wp∏yw na odbiór malowid∏a, obni˝ajàc jego wartoÊç artystycznà.
Prace konserwatorsko – restauratorskie przy obrazie
zakoƒczono w 2004 r. Mia∏y one na celu usuni´cie
po wsta ∏ych uszko dzeƒ, za bez pie cze nie ma lo wi d∏a
przed niestabilnymi warunkami, a tak˝e przywrócenie je go wa lo rów es te tycz nych. Wzmoc nio no kon struk cj´ stro pu, prze pro wa dzo no de zyn fek cj´ ele mentów drewnianych i Êcian strychu, po∏o˝ono nowe
izolacje.
Dzia∏ania przy obrazie by∏y bardzo trudnym przedsi´wzi´ciem ze wzgl´du na du˝e rozmiary malowid∏a
(ponad 16 m2) i zwiàzane z tym trudnoÊci techniczne przy poszczególnych zabiegach konserwatorskich
i restauratorskich. Wymaga∏y tak˝e du˝ych nak∏adów na materia∏y konserwatorskie. Opracowany program przewidywa∏ zastosowanie nowoczesnych metod i materia∏ów, u˝ycie nowatorskiego metalowego
krosna pozwalajàcego na sta∏e utrzymanie w∏aÊciwego naciàgu p∏ótna. Uzyskanie równej powierzchni obrazu przy tak du˝ej liczbie i rozmiarach rozci´ç oraz
w∏aÊciwe wzmocnienie, po zdj´ciu zdegradowanych
warstw du bla ˝o wych, sta no wi ∏o po wa˝ ny pro blem
konserwatorski i logistyczny w organizacji robót.
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Oczyszczono odwrocie i lico obrazu, usuni´to pociemnia∏y werniks, zmienione kolorystycznie retusze i stare, zbyt szeroko po∏o˝one uzupe∏nienia zaprawy. Oryginalne
p∏ótno wzmocniono nowym p∏ótnem dubla˝owym, co wiàza∏o si´ z kilkuetapowymi
dzia∏aniami anga˝ujàcymi wieloosobowy zespó∏ pracowników. Po wype∏nieniu ubytków
zaprawy obraz naciàgni´to na aluminiowe
krosno. Malowid∏o zawerniksowano i wykonano retusze naÊladowcze w technice olejno – ˝ywicznej, scalajàc kompozycj´.
EM

Obraz po uzupe∏nieniu ubytków zaprawy

Fragment obrazu po uzupe∏nieniu ubytków zaprawy

Fragment obrazu w czasie usuwania po˝ó∏k∏ego werniksu i starych, pociemnia∏ych retuszy

Usuwanie jednego z dwóch p∏ócien wzmacniajàcych oryginalne p∏ótno obrazu

Obraz po konserwacji
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Projekt pt:
Restauracja wn´trz pierwszego w Polsce
muzeum sztuki – Muzeum Pa∏ac w Wilanowie,
realizowany przy dofinansowaniu z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego w zakresie Dzia∏ania 1.4:
Rozwój turystyki i kultur
Wykorzystujàc nowe szanse i mo˝liwoÊci wynikajàce z przystàpienia Polski w 2004 r. do rodziny
zjednoczonych paƒstw europejskich, Muzeum Pa∏ac w Wilanowie z sukcesem ubiega si´ o Êrodki
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone na wsparcie rozwoju turystyki i kultury.
W 2003 i 2004 r. muzeum opracowa∏o, a po akcesji Polski do Unii Europejskiej z∏o˝y∏o w Urz´dzie
Marsza∏kowskim Województwa Mazowieckiego projekt, b´dàcy pierwszym etapem wdra˝ania
wewn´trznej strategii rozwoju muzeum w latach 2004-2013, której celem jest poprawa stanu
konserwatorskiego, technicznego, przyrodniczego i funkcjonalnego najwa˝niejszych zabytków
rezydencji oraz warunków dzia∏alnoÊci kulturalnej i recepcji turystycznej. Omawiany projekt wpisuje
si´ w Narodowà Strategi´ Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2013 i Strategi´ Rozwoju Narodowego
Produktu Turystycznego Miasta Sto∏ecznego Warszawy Trakt Królewski.
Projekt obejmuje prace badawcze i konserwatorsko-restauratorskie w Pokojach Chiƒskich
i MyÊliwskich, sieni i klatce schodowej, Sypialni Królowej, Antygabinecie Królowej, Gabinecie
Zwierciadlanym oraz opracowanie wytycznych dalszego post´powania konserwatorskiego w innych,
zabytkowych wn´trzach na parterze pa∏acu. Przedmiotem projektu jest renowacja, rewaloryzacja oraz
adaptacja, a nast´pnie udost´pnienie turystom pomieszczeƒ, które ze wzgl´du na stan techniczny
by∏y wy∏àczone ze zwiedzania. W amfiladzie Pokoi Chiƒskich i MyÊliwskich oraz przyleg∏ej sieni na
pi´trze po∏udniowego skrzyd∏a pa∏acu znajdzie si´ nowa, sta∏a ekspozycja unikalnych kolekcji
rzemios∏a artystycznego, g∏ównie porcelany z MiÊni i Chin, biskwitów, szk∏a, z∏otnictwa empirowego,
ebenistyki, zegarów i wschodnioazjatyckiego malarstwa na papierze. Wystawa b´dzie otwarta w koƒcu
2007 r., po zakoƒczeniu prac.
W pobli˝u tych wn´trz w nast´pnej kolejnoÊci b´dà udost´pnione cztery pomieszczenia na nowoczesnà
ekspozycj´ o podobnym profilu, cz´Êciowo poÊwi´conà tkaninom, a cz´Êciowo czasowym prezentacjom
dzie∏ sztuk stosowanych ze zbiorów w∏asnych i prywatnych. Nastàpi w ten sposób rozszerzenie oferty
wystawienniczej muzeum o nowà, atrakcyjnà tras´ turystycznà. Powstanà nowe miejsca pracy w sferze
us∏ug turystycznych.
Projekt pomyÊlnie przeszed∏ przez wszystkie etapy weryfikacyjne i zosta∏ zakwalifikowany do realizacji
uchwa∏à nr 52/165/05 Zarzàdu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 stycznia 2005 r. Umow´
wykonawczà muzeum zawar∏o z Wojewodà Mazowieckim w dniu 13 paêdziernika 2005 r.
Ca∏kowity koszt projektu, którego zakoƒczenie planowane jest na wiosn´ 2007 r., wynosi 5.704.828 z∏,
z czego 75% stanowi dofinansowanie ze Êrodków Unii Europejskiej, si´gajàce przy uwzgl´dnieniu
kosztów kwalifikowanych 4.217.985 z∏. Prace trwajà od paêdziernika 2004 r., zgodnie z przyj´tym
MB, PJ
harmonogramem.
Plafon „Zima”, J. E. Siemiginowski, Antykamera Króla
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Po ko je Chiƒ skie i My Êliw skie
Na pi´trze po∏udniowego skrzyd∏a pa∏acu mieszczà si´ cztery po∏o˝one w amfiladzie pokoje, które
wraz z przyleg∏ymi alkowami stanowià, w swym dekoracyjnym charakterze, odr´bnà od reszty pomieszczeƒ ca∏oÊç. Ich wystrój powsta∏ na prze∏omie XIX i XX w. i jest efektownym przyk∏adem estetyki kameralnych, pa∏acowych apartamentów tego okresu.
Na pozór bardzo ró˝ny wystrój Êcian ma jednak wyraêne, wspólne cechy powodujàce, ˝e przemieszczajàc si´ w nich mamy poczucie ciàg∏oÊci. Wp∏yw na to ma zarówno pewne podobieƒstwo technologiczne wykonania malatur w technice olejnej, na bardzo starannie wyg∏adzonych powierzchniach,
jak i motywy dekoracji, tzw. mazerunków, imitujàcych iluzjà malarskà ramy i forniry wykonane z ró˝nych gatunków drewna. O ile w Pokojach MyÊliwskich ten charakter dekoracji dominuje w ca∏ych
wn´trzach, dodatkowo zdobiony tylko fryzem sztukaterii, to w Pokojach Chiƒskich stanowi jedynie
opraw´ dla pi´knych, barwnych tapet, r´cznie malowanych w chiƒskie ornamenty i kasetonów bogato zdobionych p∏askorzeêbà, barwnà polichromià oraz z∏oceniami. Zachowane fragmenty oryginalnych dekoracji ∏udzàco wiernie imitujà naturalne struktury drewna.
Historia nie by∏a ∏askawa dla tych sal. Ju˝ w par´ dziesiàtków lat po wykonaniu wystroju pokoi, podczas I wojny Êwiatowej, mieÊci∏ si´ w nich lazaret wojskowy. Warunki musia∏y drastycznie si´ pogorszyç w koƒcowej fazie dzia∏aƒ wojennych, kiedy zdj´to miedziane poszycie dachu. By∏o to najprawdo po dob niej przy czy nà bar dzo po wa˝ nych uszko dzeƒ: kon struk cyj nych bu dow li, drew nia nych
elementów stropów, podsufitki i wystroju Êcian. W okresie mi´dzywojennym przeprowadzono gruntowne renowacje, przemalowujàc ca∏à dekoracj´ Du˝ego Pokoju MyÊliwskiego i lokalnie fragmenty
pozosta∏ych pomieszczeƒ. Prace te mia∏y jednak bardziej charakter odnowienia, ni˝ konserwacji.
Uzupe∏nienia tynków opracowano niedbale, w sposób wyraênie ró˝ny od orygina∏u, a dekoracja malarska jedynie w przybli˝eniu powtarza∏a kompozycj´ (z licznymi ró˝nicami), odbiegajàc znacznie
od kolorystyki warstw oryginalnych.
Kolejne zniszczenia przynios∏a II wojna Êwiatowa, a przeprowadzone po niej prace konserwatorskie
koncentrowa∏y si´ na uzupe∏nieniu istniejàcych nawarstwieƒ i naprawy stropów nad cz´Êcià pokoi.
W ostatnich dziesi´cioleciach stan konstrukcji oraz dekoracji Pokoi Chiƒskich i MyÊliwskich szybko si´ pogarsza∏. Kondensacja wilgoci i post´pujàcy rozk∏ad niewidocznych elementów drewnianych
powodowa∏y powolne deformacje i odpadanie coraz wi´kszych obszarów wystroju. Ju˝ przed kilkunastu laty sta∏o si´ konieczne lokalne podstemplowanie sufitów. Stan dekoracji by∏ alarmujàcy.
Obecne prace konserwatorskie zosta∏y rozpocz´te w pierwszym kwartale 2005 roku. Przyj´tym za∏o˝eniem by∏o dotarcie do oryginalnych najstarszych warstw dekoracji, przeprowadzenie badaƒ, ca∏kowite usuni´cie póêniejszych nawarstwieƒ, konserwacja i zabezpieczenie oryginalnej substancji
oraz uzupe∏nienie i rekonstrukcja zniszczonych obszarów. Równoleg∏e trwajà prace przy konserwacji barwnych, papierowych tapet, które po zdj´ciu przeniesiono do pracowni konserwatorskich oraz
przy zdemontowanych, drewnianych i z∏oconych elementach wystroju. Tak˝e przebudowywana jest
i wzmacniana konstrukcja stropów. Lokalnie wymieniana jest podsufitka i budowana nowa termoizolacja nad tymi salami.
Celem prac jest przywrócenie dekoracji wyglàdu mo˝liwie najbardziej zbli˝onego do pierwotnego,
pomimo, ˝e zniszczenia sà znaczne, a obszary koniecznej rekonstrukcji rozleg∏e. Zakoƒczenie prac
konserwatorsko -restauratorskich w tych pokojach planowane jest na wiosn´ 2007 roku.

Strop kasetonowy w Pokojach Chiƒskich przed konserwacjà

AM

Prace konserwatorskie w Pokoju MyÊliwskim

Odkryty fragment wczeÊniejszej dekoracji
malarskiej Pokoju MyÊliwskiego

Pokoje w czasie prac konserwatorskich
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Ga bi net Zwier cia dla ny
Gabinet zlokalizowany jest w pó∏nocnym alkierzu ogrodowym. Za∏o˝ony jest na planie kwadratu o boku 4 m. Trzy Êciany sà szczytowe z dwoma porte -fenetre’ami i wyjÊciem do ogrodów.
W czwartej, zachodniej Êcianie znajduje si´ wejÊcie z Antygabinetu Królowej. Gabinet jest jednym z najpi´kniejszych wn´trz pa∏acu, pochodzàcych z czasów króla Jana III. Plafon zdobi
okràg∏y obraz olejny na p∏ótnie, autorstwa Claude`a Callota, z alegorycznym przedstawieniami królowej Marii Kazimiery jako Jutrzenki oraz jej trojga starszych dzieci jako uskrzydlonych
puttów. Otacza go bardzo bogata dekoracja sztukatorska pokryta poz∏otà, wykonanà przez Abrahama Parisa. T∏o mi´dzy elementami p∏askorzeêbionymi zosta∏o pomalowane w kolorze zielono -niebieskim w czasach, kiedy w∏aÊcicielkà Wilanowa by∏a El˝bieta Sieniawska albo w okresie saskiej dzier˝awy pa∏acu.
Dolnà cz´Êç dekoracji wn´trza stanowià boazerie z oÊmioma symetrycznie rozmieszczonymi lustrami, oprawionymi w pokryte poz∏otà profilowane ramy. Zdobià je, umieszczone nad lustrami, rzeêbione w drewnie g∏ówki puttów, muszle, wici roÊlinne oraz w supraportach nad drzwiami dwie pary puttów podtrzymujàcych
korony królewskie. Wystrój ten pochodzi z oko ∏o 1730 r., kie dy wy ko na no
aran˝acj´ wn´trza na zlecenie króla Augusta II. W tym samym czasie powsta∏y
nowe, wy˝sze drzwi, a okna zastàpiono
porte -fen˘tr’ami. Obecny wyglàd Gabinetu odbiega od za∏o˝eƒ pierwotnych.
Za ˝ycia Jana III Êciany pomieszczenia
pokryte by∏y tkaninami, na których wisia ∏y ob ra zy, a nad ko min kiem, w gli fach okien nych i przy pusz czal nie te˝
nad drzwiami znajdowa∏y si´ dekoracje
sztukatorskie.
Wn´trze to z powodu z∏ego stanu wszystkich elementów wystroju nie by∏o udost´p nio ne do zwie dza nia. Sztu ka te rie
po kry wa jà dwie, a w nie któ rych miej scach trzy war stwy za pra wy i po z∏o ty
oraz fragmentarycznie szlag metal, obecnie bar dzo po ciem nia ∏y. Nie sta ran nie
na∏o˝one nawarstwienia zmieni∏y charakter XVII-wiecznej formy rzeêbiarskiej.
Zatarte sà precyzyjnie opracowane szczegó∏y. Na przewa˝ajàcym obszarze narzutu poz∏ota wraz z gruntem jest sp´kana,
od spo jo na i osy pu je si´, cz´ sto na wet
przy lek kim do tkni´ ciu. Po dob nie êle
zachowane sà drewniane boazerie, pokryte ∏uszczàcà si´ warstwà przemalowaƒ koloru szaro – be˝owego oraz zniszczonà poz∏otà.
Na po czàt ku 2005 r. roz po cz´ to kom plek so wà kon ser wa cj´ i re stau ra cj´
wn´trza. Podstawowym celem podj´tych
dzia ∏aƒ jest po wstrzy ma nie pro ce su
niszczenia wystroju, usuni´cie wtórnych
Gabinet Zwierciadlany, naro˝nik pó∏nocno -wschodni. Stan boazerii przed konserwacjà

Boazeria, usuwanie przemalowaƒ
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Fragment dekoracji sztukatorskiej po usuni´ciu
wtórnych nawarstwieƒ

nawarstwieƒ i przywrócenie boazeriom wyglàdu z czasów Augusta II. Zostanie wyeksponowana pierwotna dekoracja górnej cz´Êci pomieszczenia, powsta∏a za ˝ycia Jana III. Aktualnie trwajà prace
nad opra co wa niem kom pu te ro wej re kon struk cji wn´ trza i sy mu la cji wa rian tów jego wy glà du dla
ostatecznych, szczegó∏owych rozstrzygni´ç programowych konserwacji i dla potrzeb publicznoÊci
muzealnej.
W czasie prowadzonych obecnie prac dokonano zaskakujàcych odkryç. Zgodnie z komisyjnymi zaleceniami usuni´to z fragmentów sztukaterii wtórne nawarstwienia, sp∏ycajàce finezyjnie opracowane detale rzeêb. Po ods∏oni´ciu ok. 30% narzutu stwierdzono, i˝ pierwotnie przewa˝ajàcà cz´Êç sztukaterii pozostawiono w kolorze bia∏ym, a jedynie niektóre detale poz∏ocono na poler i mat. Boazerie
jednolity be˝owo -szary odcieƒ uzyska∏y oko∏o 1900 r. Zrekonstruowano wówczas tak˝e znaczne fragmenty drewnianej konstrukcji. Pod tymi malaturami, nie najwy˝szej próby artystycznej, odkryto ostatnio fragmentarycznie zachowanà, pierwotnà polichromi´, utrzymanà w pastelowych kolorach z du˝ymi partiami poz∏oty. Na przedstawienia sk∏adajà si´ patery z owocami i wici kwiatowe, zwieszone
wertykalnie. Dekoracja malarska boazerii nawiàzuje kolorystycznie do t∏a sztukaterii plafonu, gdy˝
wokó∏ p∏ycin i w tle sztukaterii zosta∏ po∏o˝ony ten sam b∏´kit.
ML

Gabinet Zwierciadlany, strona po∏udniowa. Sztukatorska dekoracja plafonu i Êcian przed konserwacjà
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Badania wystroju
artystycznego pomieszczeƒ
parterowych w pa∏acu
Pa∏ac w Wilanowie w ciàgu stuleci by∏ wielokrotnie przebudowywany. Zmieniano jego wyglàd pod wp∏ywem nowych gustów oraz z koniecznoÊci przeprowadzania niezb´d nych re mon tów. Dzi siaj, pra wie pó∏ wie ku po
ostatnich du˝ych pracach konserwatorskich, najstarsze
wn´trza pa∏acu wymagajà ponownej renowacji. Ka˝de
tego rodzaju przedsi´wzi´cie powinno byç poprzedzone
dok∏adnym rozpoznaniem stanu, w jakim aktualnie znajduje si´ zabytek. Dotyczy to zarówno znajomoÊci technologii poszczególnych dzie∏ sztuki czyli wiedzy na temat materia∏ów i technik w jakich zosta∏y one wykonane,
jak równie˝ rodzaju i zakresu zniszczeƒ jakim uleg∏y.
W tym w∏a Ênie ce lu w dzie si´ ciu wn´ trzach kor pu su
g∏ównego pa∏acu realizowany jest specjalny program badawczo – konserwatorski. W obu Galeriach ogrodowych,
La pi da rium, Sy pial niach oraz An ty ka me rach Kró la
i Królowej, w Gabinecie Holenderskim, Bibliotece Króla i w Wielkiej Sieni prowadzone sà prace badawcze przy
ich ró˝norodnym wystroju artystycznym. Sk∏adajà si´ na
niego bogate dekoracje sztukatorskie, malowid∏a Êcienne, malowane na p∏ótnie plafony, wielobarwne tkaniny
obiciowe. Na Êcianach, stiukach, elementach dekoracji
architektonicznej, w pokrywajàcych je warstwach farb
wykonywane sà sonda˝owe odkrywki, dzi´ki którym b´dzie mo˝na ustaliç chronologi´ kolejnych zmian w ich
kolorystyce. Wykorzystujàc najbardziej zaawansowane
techniki badawcze analizowany jest sk∏ad tynków, rodzaj u˝ytych w farbach pigmentów oraz ich spoiw. Badane sà w∏ókna tkanin i rodzaje barwników, którymi je
farbowano. Sprawdzany jest poziom zawilgocenia Êcian
oraz stopieƒ zagro˝enia mikrobiologicznego w poszczegól nych wn´ trzach. Ana li zu je si´ za kres i przy czy ny
zniszczeƒ, którym uleg∏y w minionych stuleciach tworzywa, jakich u˝yto do wykonania poszczególnych dzie∏.
Na podstawie wyników tych badaƒ i obserwacji b´dzie
mo˝liwe postawienie w∏aÊciwej diagnozy i opracowanie
odpowiedniego programu przysz∏ych prac konserwatorskich. Innym wa˝nym celem prowadzonych badaƒ jest ustalenie pierwotnego wyglàdu tych elementów dekoracji, które, jak to mia∏o
miejsce w przypadku kolorystyki Êcian i sztukaterii, uleg∏y w przesz∏oÊci znacznym zmianom.
Konfrontujàc wyniki badaƒ z analizami historyczno stylistycznymi oraz dokumentami êród∏owymi przedstawiona zostanie próba rekonstrukcji ich oryginalnej, barokowej kolorystyki.
KCh

Prace odkrywkowe na Êcianach i na suficie Galerii Po∏udniowej
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Kon ser wa cje za byt ków pro wa dzo ne
w ra mach dzia ∏al no Êci pra cow ni mu ze al nych
Rezydencjonalny charakter Muzeum Pa∏acu w Wilanowie wymaga sta∏ej obecnoÊci zespo∏u wykwalifikowanych i doÊwiadczonych konserwatorów sprawujàcych opiek´ nad zabytkami – w pa∏acu, magazynach zbiorów, a tak˝e w ogrodach historycznych.
Prace konserwatorskie w zespole pa∏acowo -ogrodowym rozpocz´∏y si´ na du˝à sal´ w 1954
i trwa∏y do 1962 r. W ostatnich latach ponownie sà prowadzone z podobnà intensywnoÊcià i na
równie wielkà skal´.
W 1960 r. powsta∏a przy pa∏acu wilanowskim pierwsza pracownia konserwacji dzie∏ sztuki,
rozpoczynajàc kszta∏towanie zorganizowanego i wpisanego w struktur´ muzeum zespo∏u. Obecnie Dzia∏ Konserwacji liczy 26 osób, stale zatrudnionych w szeÊciu pracowniach. W zale˝noÊci od potrzeb, czasowo anga˝owani sà tak˝e inni konserwatorzy, niekiedy w liczbie porównywalnej z podstawowym sk∏adem. Pracownie obejmujà swojà dzia∏alnoÊcià zabytki o ró˝nym
charakterze – obrazy, rzeêby, tkaniny, meble, ramy, obiekty rzemios∏a artystycznego. Nowe wyposa˝enie muzeum pozwala na wykonanie badaƒ niezb´dnych do realizacji programów konserwatorskich. JednoczeÊnie podejmujemy wspó∏prac´ z naukowcami, specjalistami w zakresie m. in. chemii i fizyki, dysponujàcymi wysoko wyspecjalizowanym sprz´tem badawczym.
Przed konserwatorami zatrudnionymi w muzeum stawia si´ szczególne wymagania. Ró˝norodnoÊç zagadnieƒ, z jakimi stykajà si´ w swojej praktyce, narzuca koniecznoÊç traktowania zabytku nie jako pojedynczy, wyizolowany obiekt, ale jako element wi´kszego zespo∏u, na który
sk∏ada si´ historyczna kolekcja, wystrój wn´trz pa∏acowych, jak równie˝ przyrodnicze otoczenie z ogrodami, ich ma∏à architekturà i dekoracjà rzeêbiarskà. Takie podejÊcie do zabytku wymaga sta∏ego poszerzania wiedzy i doÊwiadczeƒ z zakresu innych specjalnoÊci. Powoduje równie˝ zwi´kszenie wymagaƒ w stosunku do konserwatora o uczestnictwo w aran˝acji przestrzeni
muzealnej.
UnowoczeÊniane metody konserwatorskie pozwalajà na skuteczniejsze ni˝ w poprzednich dekadach zabezpieczanie obiektów, bez naruszania ich struktury. Nawet dobrze zabezpieczone
dzie∏a sztuki wymagajà sta∏ej kontroli. Prace przy nich to przede wszystkim profilaktyka konserwatorska i konserwacja zapobiegawcza, przy czym podstawowym warunkiem trwa∏oÊci muzealiów jest ustabilizowanie warunków ich przechowywania. W porównaniu z nowymi budynkami muzealnymi mamy ograniczone mo˝liwoÊci ingerowania w przestrzeƒ zabytkowych wn´trz
pa∏acowych. Mimo trudnoÊci, udaje si´ jednak modyfikowaç istniejàce ju˝ systemy i regulowaç temperatur´ i wilgotnoÊç powietrza w salach wystawowych. Zainstalowana nowoczesna
aparatura pomiarowa umo˝liwia prowadzenie sta∏ego monitoringu pomieszczeƒ muzealnych
i szybkie reagowanie w razie niepokojàcych zmian warunków klimatycznych. ObecnoÊç mikrobiologa w zespole konserwatorskim istotnie wp∏ywa na programowe kontrolowanie stanu mikrobiologicznego wn´trz i poszczególnych zabytków oraz zastosowanie odpowiednich Êrodków
w przypadku stwierdzenia ich zagro˝enia.
Nowoczesna aparatura do pomiarów czystoÊci powietrza, b´dàca w posiadaniu naszego muzeum, pozwala na bardzo precyzyjne okreÊlenie, jaki wp∏yw na zabytki majà nie tylko czynniki zewn´trzne, ale równie˝ grupy ludzi, które odwiedzajà pa∏ac. Pozwoli to w przysz∏oÊci, po
przeprowadzeniu systematycznych badaƒ, na kontrolowanie i w∏aÊciwe sterowanie liczbà osób
EM
odwiedzajàcych muzeum.
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Ob ra zy z Ga bi ne tu przed Ga le rià
Podczas przygotowaƒ do przypadajàcego w 2005 r. jubileuszu 200 – lecia
istnienia muzeum w Wilanowie przeprowadzono konserwacj´ kilkudziesi´ciu obrazów z dawnej kolekcji Stanis∏awa Kostki Potockiego. Gruntownym lub drobnym zabiegom poddano mi´dzy innymi wi´kszoÊç obrazów i ich ram z Gabinetu przed Galerià.
Obrazy zosta∏y oczyszczone, wykonano korekt´ zmienionych w kolorze retuszy, wyrównano po∏ysk werniksów.
Z∏y stan tech nicz ny kil ku na stu ob ra zów wy ma ga∏
prze pro wa dze nia pe∏ nych prac kon ser wa tor skich
i restauratorskich, w tym konsolidacji warstw technologicznych, usuni´cia deformacji i napraw podobrazia oraz uzupe∏nienia ubytków gruntu i warstwy malarskiej. Usuni´cie starych, po˝ó∏k∏ych,
pociemnia∏ych werniksów oraz rozleg∏ych retuszy i przemalowaƒ pozwoli∏o na odkrycie oryginalnej kolorystyki malowide∏.
Równolegle trwa∏y badania technologiczne obrazów, które ujawni∏y, ˝e wi´kszoÊç z nich by∏a odnawiana ju˝ za czasów St. Kostki Potockie go. Za cho wa ∏o si´ sze reg do ku men tów
dotyczàcych tych prac. Âwiadczà o nich tak˝e
Êlady dawnych konserwacji i renowacji. Tragiczna hi sto ria na sze go kra ju, na tu ral ne pro ce sy
zmian oryginalnej substancji zabytków i wprowadzanych dawniej materia∏ów konserwatorskich
przy czy ni ∏y si´ do znacz nych znisz czeƒ. Nie
wszyst kie daw ne dzia ∏a nia by ∏y na le ˝y cie do ku mentowane. Prowadzone na coraz szerszà skal´ obecne badania nie tylko pomagajà poznaç tajniki warsztatu autorów lub ustaliç atrybucj´ obrazów, ale tak˝e
przeÊledziç i potwierdziç póêniejsze losy zabytków.
AGu
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„A po te oza se na to ra we nec kie go”
i „Sce na ale go rycz na”

Reflektogram fragmentu obrazu „Apoteoza senatora weneckiego”
w podczerwieni. Widoczna postaç anio∏a, znajdujàca si´
pod warstwà przemalowaƒ

Obraz „Apoteoza senatora weneckiego” po konserwacji

„Scena alegoryczna” po konserwacji

Fragment obrazu „Apoteoza senatora weneckiego”
z widocznym wtórnie na∏o˝onym bia∏ym impastem

„(...) szcz´Êliwy traf zaprowadzi∏ mnie tego ranka do pewnego domu, gdzie chcia∏em zagraç partyjk´, zobaczy∏em tam
pi´knego Giorgiona, Palm´, Tintoretta, Schiavona, które licz´ mieç za grosze” – donosi St. K. Potocki ˝onie
w liÊcie pisanym z Wenecji we wrzeÊniu 1785 r. Zamiar
najwyraêniej zrealizowa∏, poniewa˝ w kolejnym liÊcie
z Vicenzy z 30 dnia tego˝ miesiàca czytamy, ˝e w Wenecji zakupi∏ mi´dzy innymi: „jednego Tintoretta, (…),
jednego Schiavona (…) sà to wyborne obrazy, czyste oryginalne i dobrze zachowane (…)”. Choç w listach brakuje nam bardziej szczegó∏owych opisów wydaje si´, ˝e
oba te dzie∏a do dziÊ zdobià wilanowskie komnaty.
Ju˝ w trakcie wst´pnych badaƒ sta∏o si´ jasne, ˝e obrazy te nie wyglàdajà dzisiaj tak jak wtedy, gdy zachwyci∏
si´ nimi Potocki. Jeden z nich by∏ przypisywany warsztatowi Tintoretta i zosta∏ opisany w katalogu zbiorów Muzeum Na ro do we go w War sza wie w spo sób nie da jà cy
pew nej atry bu cji. Au to rzy no ty ka ta lo go wej zwra ca jà
uwag´ na nietypowy dla tego artysty sposób malowania:
„gruby, ci´˝ki, ca∏oÊç wykonana g´stà, nieprzezroczystà
farbà (…)”1.
Uwa˝ne ogl´dziny obrazu „Apoteoza senatora weneckiego”, poparte badaniami chemicznymi i stratygraficznymi warstwy malarskiej
oraz obserwacjà w promieniach IR, wykaza∏y, ˝e obraz zosta∏ przynajmniej dwukrotnie przemalowany. Gdy przyjrzymy si´ partii nieba zauwa˝ymy, ˝e k∏´biàce si´ chmury w centralnej cz´Êci uk∏adajà si´ w kszta∏t draperii otulajàcej kolana postaci, której twarzy ani
torsu nie widaç. Jednak na zdj´ciu wykonanym w promieniach podczerwonych widoczne sà g∏owa,
r´ka, fragment tu∏owia – sk∏adajàce si´ prawdopodobnie na postaç trzeciego anio∏a zamalowanego
póêniej grubà warstwà jasno – ˝ó∏tej farby. Mo˝liwe, ˝e pierwsza warstwa przemalowania pochodzi
jeszcze z XVIII w. i ˝e Potocki zakupi∏ obraz ju˝ przemalowany.
Drugi obraz, okreÊlony jako „du˝y Schiavone”, kolekcjoner kupi∏ w tym samym czasie i miejscu. Ok.
1965 r. na podstawie analizy stylistycznej zmieniono t´ historycznà ju˝ atrybucj´. Obraz przypisano
w∏oskiemu manieryÊcie Battista Franco. Do dziÊ nie jest te˝ odczytana ikonografia tego przedstawienia, dlatego obecnie aktualny jest jego roboczy tytu∏ „Scena alegoryczna”.
W trakcie konserwacji spod grubej warstwy ciemnego laserunku, charakterystycznego dla XIX w.
tzw. tonu galeryjnego i spod póêniejszych po˝ó∏k∏ych werniksów wy∏oni∏a si´ barwna kompozycja z dynamicznymi draperiami, która ca∏kowicie odmieni∏a charakter obrazu, do jakiego od
lat przywykliÊmy.
Zbadano tak˝e gatunek drewna, na którym namalowano oba obrazy. Okaza∏o si´, ˝e oba pod∏o˝a wykonane sà w identyczny sposób, ze sklejonych pi´ciu Êwierkowych desek. Analiza s∏ojów drewna wskazuje na to, ˝e deski, z których wykonano podobrazia, pochodzà z pnia tego
samego drzewa. Musia∏y wi´c powstaç równoczeÊnie w tym samym warsztacie. To kolejna zagadka. Czy wykonane zosta∏y r´kà tego samego artysty? Z jakiego miejsca pochodzà? Te i inne pytania pozostajà na razie bez odpowiedzi. Mamy jednak nadziej´, ˝e odkrycia poczynione w toku obecnych prac konserwatorskich zainspirujà badaczy do dalszych poszukiwaƒ, dzi´ki
którym b´dziemy mogli poznaç przynajmniej niektóre tajemnice tych cennych obrazów.
AP

Fragment obrazu „Scena alegoryczna” podczas usuwania „tonu galeryjnego”

Ten sam fragment po oczyszczeniu

1 J. Bia∏ostocki, M. Skubiszewska, Malarstwo francuskie, niderlandzkie i w∏oskie do 1600 r., Katalog zbiorów, Warszawa 1979, ss. 222 – 223.

„Scena alegoryczna” przed konserwacjà
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Por tret mar sza∏ ka Fran cji

Obraz przed konserwacjà

Obraz od 1962 r. eksponowany jest w Bibliotece Króla. Przedstawia m∏odzieƒca w reprezentacyjnym
stroju. Po szczegó∏owych ogl´dzinach w promieniach UV i promieniach podczerwonych, potwierdzajàcych istnienie rozleg∏ych retuszy i przemalowaƒ, zosta∏ poddany konserwacji. Usuni´cie przemalowaƒ uwidoczni∏o pierwotnà kolorystyk´ i kompozycj´ obrazu. Zosta∏y odkryte: scena bitewna
(w prawym dolnym rogu), odmienna od obecnej kolorystyka nieba i inny kszta∏t he∏mu. Na podstawie zachowanych fragmentów orygina∏u oraz autorskiego rysunku (badania w podczerwieni) zosta∏o
zrekonstruowane niebo, fragment peruki i scena bitewna.
Z analizy stylistycznej wynika równie˝, ˝e obraz by∏ prawdopodobnie przedstawieniem ca∏opostaciowym, a jego boki z niewyjaÊnionych przyczyn zosta∏y w przesz∏oÊci obci´te. Zmniejszenie formatu
pozbawi∏o osob´ portretowanà po∏owy he∏mu i zakoƒczenia bu∏awy.
Podczas konserwacji nasun´∏a si´ hipoteza dotyczàca to˝samoÊci portretowanego – dolna cz´Êç bu∏awy (wskazujàca na wy˝szà godnoÊç i przywództwo), a tak˝e namalowana u do∏u bitwa (pomi´dzy
rycerzem a jeêdêcami w bia∏ych turbanach) mog∏yby Êwiadczyç o wysokiej pozycji wojskowej m∏odzieƒca. Najpierw przeanalizowany zosta∏ trop historyczny, który wydoby∏ z cienia wszystkich zwyci´skich marsza∏ków Francji XVII w. Ksià˝´ Conde de Bourbon (1621- 1686) by∏ postacià najbli˝szà kry te riom po szu ki wa nia, ale je go wi ze run ki nie po twier dzi ∏y po do bieƒ stwa fi zycz ne go do
portretowanego. Z kolei skoncentrowano si´ na przedstawionej bitwie, którà skojarzono z wielkim
zwyci´stwem pod Wiedniem. Ze wzgl´du na m∏ody wiek portretowanego mo˝na wysnuç przypuszczenie, ˝e namalowanà postacià jest Jakub Sobieski, najstarszy syn króla Jana III. Obok ojca bra∏ udzia∏
w bitwie i zyska∏ w niej s∏aw´ walecznego dowódcy.
Pozosta∏a do wyjaÊnienia tylko jedna wàtpliwoÊç, a mianowicie tytu∏ marsza∏ka Francji. Kolejny
raz z po mo cà w ba da niach przy sz∏a ana li za hi sto rycz na. Mat kà Ja ku ba by ∏a ksi´˝ nicz ka fran cu ska, wi´c tytu∏ marsza∏kowski móg∏ mu zostaç nadany symbolicznie ze wzgl´du na urodzenie i pozycj´. Jednak najbardziej interesujàce okaza∏o si´ porównanie z innymi portretami Jakuba Sobieskie go, znaj du jà cy mi si´ w mu zeum w Wi la no wie, zdra dza jà cy mi istot ne po do bieƒ stwo do
przedstawionego m∏odzieƒca.
Jakkolwiek niepotwierdzona ostatecznie, narodzi∏a si´ zatem hipoteza, ˝e obraz jest portretem JakuKG
ba Henryka Sobieskiego.

Obraz w czasie konserwacji

„Marsza∏ek Francji”, XVII w., szko∏a francuska, obraz po konserwacji

Fragment obrazu w czasie usuwania starych retuszy

Wizerunek Jakuba Sobieskiego z obrazu
„Jan III z synem” J. Siemiginowskiego

Wizerunek Jakuba Sobieskiego z obrazu „Jan III z rodzinà”
nieznanego malarza dworu królewskiego
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Ra ma do por tre tu Hra bie go van den Ber ga

Rama po konserwacji

Rama w czasie prac konserwatorskich

WÊród obiektów sztuki zdobniczej w zbiorach
Mu zeum Pa ∏a cu w Wi la no wie znaj du jà si´
równie˝ obramienia luster i obrazów. Dawniej nie by∏y traktowane jako samodzielne
dzie∏a, wi´c ich historia jest najmniej rozpozna na, a êró d∏a naj cz´ Êciej o nich mil czà.
Cechà tej grupy przedmiotów by∏o dopasowanie do konkretnego obrazu lub lustra. Znaczna cz´Êç zabytków z kolekcji malarstwa zmieni ∏a swo jà opra w´, zgod nie z obo wià zu jà cà
w da nym cza sie mo dà. Pu ste ra my o du ˝ych
walorach artystycznych znajdowa∏y nowe przeznaczenie. Obecnie bardzo cz´sto dopiero analiza budowy i techniki oraz prace konserwatorskie przy ramie dostarczajà nowych informacji
o ich pierwotnym przeznaczeniu. Interesujàcym przy k∏a dem pod wzgl´ dem es te tycz nym
i historycznym jest rama do portretu hrabiego
van den Berga.
Wyszukana kompozycja i finezyjna rzeêba ramy sprawia, i˝ tworzy ona z portretem harmonijnà ca∏oÊç. Jednak oryginalne rozmiary ramy
by ∏y wi´k sze ni˝ obec nie. Praw do po dob nie
w XVIII w. zosta∏a zmniejszona i dopasowana
do obec nie znaj du jà ce go si´ w niej por tre tu.
Z powodu jej z∏ego stanu podj´to prace konserwatorskie. Ju˝ wst´pne ogl´dziny obiektu pozwoli∏y stwierdziç du˝e zmiany, jakie nastàpi∏y w jego konstrukcji. Sk∏ada si´ on z dwóch
warstw – konstrukcyjnej z drewna sosnowego
i snycerskiej z drewna lipowego. Obie cz´Êci
po∏àczone zosta∏y na klej i drewniane ko∏ki.
W trakcie konserwacji, po usuni´ciu z cz´Êci
konstrukcyjnej rzeêbionych elementów, okaza∏o si´, ˝e wczeÊniejsze przeróbki polega∏y
na po ci´ ciu wszyst kich bo ków ra my na 16
elementów. Oszcz´dzono bogato rzeêbione naro˝niki i skrócono listwy tak, by dopasowaç snycerk´.
Prace konserwatorskie polega∏y na sklejeniu i wzmocnieniu cz´Êci konstrukcyjnej ramy, nast´pnie
na doklejeniu elementów snycerskich, które wczeÊniej dopasowano. Niedok∏adnoÊci powsta∏e przy
skracaniu ramy, poprzednio wype∏nione kitem, teraz uzupe∏niono wstawkami drewna. Ubytki snycerki dorzeêbiono we wklejkach z drewna lipowego zgodnie z rysunkiem ornamentu. Po wykonaniu
wszystkich prac konstrukcyjnych, przystàpiono do konserwacji jej z∏oconych powierzchni. CzynnoÊcià wymagajàcà najwi´kszego nak∏adu pracy by∏o uzupe∏nienie ubytków gruntu, spowodowanych
ró˝nicà wysokoÊci poszczególnych elementów ramy po jej sklejeniu oraz usuni´cie wtórnych przemalowaƒ bràzem na powierzchni z∏oceƒ. Ró˝norodnoÊç spoiw zastosowanych w przesz∏oÊci do scalenia przetartego z∏ota wymaga∏a przy oczyszczaniu ramy zastosowania szerokiego wachlarza metod
konserwatorskich. Po gruntownym oczyszczeniu powierzchni, przystàpiono do poz∏ocenia uzupe∏nionych i przetartych powierzchni z∏otem w technice pulmentowej „na poler” i „mat”, z równoczesnym
scalaniem kolorystycznym do zachowanego orygina∏u. Ostatnim etapem zabiegów konserwatorskich
przy ramie by∏o na∏o˝enie retuszu w miejscach przetarç napisu „van Dyck”.
BW
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Li be rie s∏u˝by dwor skiej

Wa za Me dy cej ska

W muzeum wilanowskim zachowa∏ si´ interesujàcy zbiór liberii, u˝ytkowany w XIX w. przez
s∏u˝b´ rodziny Potockich. Do zestawu nale˝y siedem fraków, siedem kamizelek i dwie
oznaki, a tak˝e 664 metalowe guziki, kilkaset drobnych fragmentów pasmanterii z atrybutami herbowymi Potockich oraz resztki tkanin z wierzchu i podszewek liberii.
Ubiory, mimo podobnego kroju, ozdób i u˝ytych tkanin, ró˝nià si´ w szczegó∏ach.
Mogà wi´c pochodziç z ró˝nych okresów rezydowania rodziny Potockich w dobrach wilanowskich albo te˝ nale˝a∏y do ró˝nych formacji s∏u˝by
tej rodziny w Polsce. Niewàtpliwie, z chwilà udost´pnienia spo∏eczeƒstwu w 1805 r. swojej kolekcji, Stanis∏aw Kostka Potocki, a nast´pnie jego spadkobiercy zwracali uwag´ na prezencj´ s∏u˝by dworskiej.
Ele men ty li be rii na by wa ne by ∏y w ma nu fak tu rach pol skich i zagranicznych, m. in. w Pary˝u, Wiedniu, Londynie. Na przyk∏ad guziki z herbem Pilawa i banderolà
z dewizà Potockich „Scutum Opponebat Scutis” produkowa∏y gisernie F. Biertümpfela i Z. Müncheimera
w War sza wie, ale for my do gu zi ków za ma wia no te˝
w Wiedniu.
Fraki, skrojone pod∏ug mody z koƒca XVIII w., uszyte z gra na to we go suk na, na pod szew ce z tka ni ny
we∏ nia nej w ko lo rze ˝ó∏ tym, ude ko ro wa ne sà je dwabnymi fr´dzelkami effilé i taÊmami w barwach
˝ó∏tej, b∏´kitnej i bia∏ej, z herbami Pilawa. Jeden
frak dekorowany jest na po∏ach, mankietach, stójce i patkach kieszeni finezyjnym haftem, wykonanym z∏otymi niçmi, bajorkiem i pajetami. Guzi ki, ob cià gni´ te je dwab nym ryp sem, ma jà
wy szy ty ba jor kiem herb Po toc kich. W zbio rze
ka mi ze lek trzy, ze srebr nej la my, za pi na ne sà
na gu zi ki z wy ha fto wa nym her bem Pi la wa.
Dwie, z suk na w ko lo rze ja sno ˝ó∏ tym, wy koƒ czone sà jedwabnymi galonami z atrybutami Potockich, a pozosta∏e – srebrnym, szerokim galonem. Do zestawu nale˝à te˝ dwie wyjàtkowe
oznaki – przewieszane przez prawe rami´ szarfy. Jedna, z sukna w kolorze granatowym, wykoƒ czo na na brze gach her bo wy mi ta Êma mi
i bobrowym futrem, ma wyhaftowany monogramem SP (Stanis∏aw Potocki) i aplikowanà tarcz´ z herbem Pilawa pod hrabiowskà
dziewi´ciopa∏kowà koronà. Druga, z ˝ó∏tego
sukna, ma podobnie jak we frakach opracowane herby i pasmanterie.
Liberie trafi∏y na ekspozycj´ i do magazynów Muzeum Pa∏acu w Wilanowie w bardzo z∏ym stanie. Intensywnie u˝ywane
w XIX w., a nast´pnie przechowywane w ró˝nych warunkach,
ubiory by∏y brudne, poplamione, z licznymi perforacjami –
Êladami po molach, ubytkami pasmanterii, guzików, podszewek. Z∏oty haft najwczeÊniejszego fraka skorodowa∏ i pociemnia∏. W jednej z oznak zosta∏y wyrwane obszerne fragmenty pasmanterii, w drugiej zniszczone jedwabne aplikacje z herbami.

Alabastrowa Waza Medycejska po raz pierwszy zosta∏a wymieniona w inwentarzu wilanowskim z 1832
r. Jest ona nowo˝ytnà, zmniejszonà kopià s∏ynnej wazy z 2 po∏owy I w. n. e., przechowywanej w Galerii degli Uffizi we
Florencji.
Konserwacja zosta∏a rozpocz´ta po stwierdzeniu niebezpiecznych zmian
w strukturze alabastru. Kamieƒ ten ze swej natury jest delikatnym tworzywem rzeêbiarskim. Forma wazy, majàca kszta∏t greckiego krateru, jest
po mistrzowsku opracowana, co przejawia si´ tak˝e w ma∏ej gruboÊci
Êcian, przydajàcej zabytkowi wra˝enia lekkoÊci i kruchoÊci.
Cechy te sà zaletà estetycznà, lecz stwarzajà problemy konserwatorskie. Odspojeniu uleg∏ fragment podstawy stopy naczynia wielkoÊci ok. 1/4 obwodu, a w dolnej partii brzuÊca
pojawi∏o si´ groêne, rozchodzàce si´ promieniÊcie sp´kanie.
Ponadto, powierzchnia wazy by∏a silnie zabrudzona.
W trak cie prac kon ser wa tor skich zo sta ∏y roz mon to wa ne
wszystkie elementy wazy. Zosta∏y one oczyszczone z nawarstwieƒ i przebarwieƒ celem przywrócenia pierwotnej barwy
ala ba stru i je go cha rak te ry stycz nej zdol no Êci prze pusz cza nia
Êwia t∏a. Zdj´ to ma te ria ∏y wy ko rzy sta ne pod czas wcze Êniej szych
konserwacji. Stop´ wazy sklejono, a w jej wydrà˝one
wn´trze wpasowano sztywnà konstrukcj´ noÊnà. Celem tego zabiegu by∏a koniecznoÊç przeniesienia si∏
nacisku, dzia∏ajàcych na kraw´dê podstawy. Liczne
sp´kania i ubytki formy zosta∏y wype∏nione i zrekonstruowane, a ca∏a powierzchnia wazy zosta∏a zabezpieczona woskiem. Przywrócono jej oryginalnà urod´,
podkreÊlonà lokalizacjà w po∏udniowej galerii ogrodowej, gdzie jest najwi´cej naturalnego oÊwietlenia.
JG

Fragmenty wazy przed konserwacjà

Liberia po konserwacji
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Kamizelki z lamy by∏y pogniecione i zdeformowane. Kamizelki z sukna dziurawe: jedna z nich mia∏a wyrwanà przednià po∏´, druga plecy, zaÊ wszystkie troczki i paski do regulacji szerokoÊci.
Renowacj´ rozpocz´to w 2001 r. Za∏o˝eniem prac by∏o uwolnienie obiektów od zagro˝eƒ – brudu,
szkodników, mikroorganizmów oraz nadanie walorów ekspozycyjnych przy jak najmniejszej ingerencji konserwatorskiej. Dlatego te˝ wykluczono ca∏kowity demonta˝ ubiorów, traktujàc pierwotne szwy
jako istotnà i wartà zachowania cz´Êç substancji zabytkowej. Pierwszà czynnoÊcià by∏a dezynsekcja w komorze pró˝niowej i odka˝enie fungicydem. Potem nastàpi∏o dok∏adne oczyszczenie
aspiratorem z kurzu i pozosta∏oÊci po owadach, usuni´cie plam. Elementy z we∏ny
by∏y czyszczone na sucho w rozpuszczalnikach, pozosta∏e w kàpieli wodnej z detergentem. Perforacje sukna uzupe∏niono punktowo odpowiednio dobranymi tkaninami. Ubytki podszewki fraka, pleców i przodu kamizelki odbudowano u˝ywajàc nowych, zbli˝onych do oryginalnych, materia∏ów. W oznace przywrócono
dekoracj´ z taÊm i fr´dzli, wykorzystujàc przechowywane w muzealnym magazynie pozosta∏oÊci pasmanterii od innych liberii. Z∏oty haft oczyszczono
z korozji. Na zakoƒczenie zrekonstruowano szwy, nadprute w trakcie konserwacji.
Fraki wraz z kamizelkami i oznakami umieszczono na manekinach. Prezentowane sà w skrzydle pó∏nocnym pa∏acu, w apartamentach Potockich, towarzyszàc goÊciom odwiedzajàcym Wilanów.

Frak haftowany z∏otà nicià przed konserwacjà

Liberie po konserwacji

Guziki liberyjne z herbem Pilawa

Fragment po∏y

Haft w trakcie czyszczenia
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Obicie zaplecka po konserwacji
Obicie zaplecka przed konserwacjà

1 H. Skimborowicz, W. Gerson, Willanów dawny i teraêniejszy,
Warszawa 1877, ss. 56 – 57.

Fotel po konserwacji

Siedzisko w trakcie prac tapicerskich

Fo tel
Na rycinie Maszyƒskiego z 1877 r., przedstawiajàcej wn´trze galeryi zwanej Muzeum (obecnie Wielka Sala Karmazynowa), wÊród wielu innych mebli jest ukazany rzeêbiony fotel, nawiàzujàcy swà bogatà formà i dekoracjà do estetyki barokowej. Postawiony zosta∏ przy kominku dla wygody, odpoczynku i kontemplacji dzie∏ sztuki w pomieszczeniu dost´pnym dla goÊci muzealnych1.
Mebel tapicerowany, na mosi´˝nych rolkach, z wysokim oparciem, roz∏o˝ystym siedziskiem i pod∏okietnikami, wykonany jest z drewna brzozowego. Jego szkielet o esowato wygi´tych nó˝kach i por´czach ma nietypowo dekorowane profile – politur´ w czarnym kolorze i z∏ocone elementy rzeêbiarskie z motywem muszli, liÊci akantu i campanulli.
Zaplecek, siedzisko i pod∏okietniki obite sà tkaninà haftowanà na kanwie. Haft krzy˝ykowy prz´dzà
we∏nianà i jedwabnà przedstawia na siedzisku kartusz z liÊci akantu i muszli rocaille, w którego polu wyrasta kwitnàcy mak, na zaplecku zaÊ arkad´ zamkni´tà ostro∏ukiem wspartym na graniastych
kolumnach; w Êwietle arkady bukiet z b∏´kitnych dzwonków.
Intensywne u˝ytkowanie mebla w przesz∏oÊci i niestabilne dawniej warunki przechowywania spowodowa∏y wiele uszkodzeƒ: rozchwianie drewnianej konstrukcji, p´kanie, odspojenie bàdê odpadanie
fragmentów zaprawy kredowo – klejowej, przetarcia z∏oceƒ i gruntów. Poduszki tapicerskie zapad∏y
si´ i zdeformowa∏y. Pierwotnie ˝ywe, jaskrawe kolory haftowanych obiç, jak czerwienie, ugry, zielenie – sp∏owia∏y i zblad∏y. Brud i kurz zatar∏ czytelnoÊç haftu, a 1/3 jego powierzchni zniszczy∏y szkodniki we∏ny.
W rewaloryzacji zabytku brali udzia∏ konserwatorzy wielu specjalnoÊci: drewna, poz∏otnictwa, tkanin, a tak˝e tapicer. Ich zadaniem by∏o przywrócenie fotelowi walorów artystycznych i ekspozycyjnych. W pracowni konserwacji mebli ustabilizowano drewniany szkielet. Konserwatorzy poz∏otnictwa odtworzyli z∏ocenia i warstw´ czarnej politury, a nast´pnie scalili je z zachowanym orygina∏em.
W pracowni konserwacji tkanin oczyszczono obicia i uzupe∏niono haft metodà pe∏nej rekonstrukcji
kolorystycznej, ornamentalnej i technicznej, u˝ywajàc prz´dzy podobnej do oryginalnej, ufarbowanej na ok. 20 kolorów. W trakcie prac tapicerskich oczyszczono elementy wype∏nieƒ i tkaniny bia∏ej tapicerki. Zapadni´te poduszki zosta∏y uzupe∏nione koƒskim w∏osiem. Po ponownym obiciu mebla haftowanymi tkaninami wykoƒczono kraw´dzie oryginalnà taÊmà tzw. torsadkà.
TP
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Kom plet to a le to wy
W zbiorach muzeum znajdujà si´ cztery szkatu∏ki i lustro, stanowiàce cz´Êç garnituru toaletowego
wykonanego w koƒcu XVII w. Komplet kupi∏ Stanis∏aw Kostka Potocki 27 lutego 1808 r. w Pary˝u
w firmie De Tourniere [rue des petite Augustyn No18] za 300 liwrów.
Konstrukcyjna poszczególnych zabytków jest podobna. Wszystkie zbudowane sà z drewna d´bowego, od wewnàtrz fornirowane drewnem palisandrowym. Zewn´trzne lica szkatu∏ek i lustra zdobione
sà markieterià, czyli technikà wyk∏adania powierzchni przedmiotu elementami wyci´tymi z ró˝nych
surowców. W tym przypadku u˝yto skorupy z ˝ó∏wia, czyli tzw. szylkretu, „macicy per∏owej”, czyli
muszli o ró˝nych odcieniach, a tak˝e blachy mosi´˝nej i blachy cynowej. Wszystkie elementy sà bardzo precyzyjnie grawerowane. Szkatu∏ki i lustro sà dodatkowo ozdobione odlewami mosi´˝nymi.
Stan obiektów by∏ mocno zró˝nicowany. Wszystkie by∏y bardzo silnie zabrudzone i pokryte warstwà
starego poczernia∏ego lakieru. Najpowa˝niejsze uszkodzenia i ubytki znajdowa∏y si´ na warstwie markieterii. Niektóre z zabytków mia∏y te˝ powa˝nie nadwàtlonà konstrukcj´. Fornir palisandrowy zdobiàcy szkatu∏ki od strony wewn´trznej by∏ bardzo zanieczyszczony i przez to pozbawiony wyrazu.
Fragmentarycznie zachowane aplikacje mosi´˝ne wymaga∏y oczyszczenia.
Z powodu braku materia∏ów porównawczych odtworzenie du˝ych fragmentów scen zdobiàcych powierzchnie szkatu∏ek by∏o bardzo problematyczne, miejscami wr´cz niemo˝liwe. OczywiÊcie mo˝na
by∏o zr´cznie wype∏niç podobnymi materia∏ami miejsca ubytków, ale to nie poprawi∏oby czytelnoÊci
misternych kompozycji.
Wi´kszoÊç scen dekorujàcych Êcianki szkatu∏ek wzorowana jest na obrazach Francesco Albaniego
(1578-1660), które sta∏y si´ znakomitym materia∏em porównawczym do odtworzenia zniszczonych
kompozycji. Scena przedstawiona na obrazie „La toilette de Venus ou l’Air”, b´dàcym w∏asnoÊcià
Luwru, zosta∏a w ca∏oÊci skopiowana na markieterii zdobiàcej Êcian´ wieka jednej z du˝ych szkatu∏ kompletu. Problem rekonstrukcji zosta∏ rozwiàzany. Pozostawa∏a tylko strona techniczna i technologiczna.
Bardzo trudne okaza∏o si´ dopasowywanie ocala∏ych fragmentów markieterii do zachowanych kompozycji. Przypomina∏o to uk∏adanie puzzli, zachowa∏o si´ bowiem bardzo du˝o luênych fragmentów,
które cz´sto mia∏y form´ przypadkowych od∏amków. Tylko pojedyncze elementy przypomina∏y celowy
kszta∏t. Nale˝a∏o odszukaç w ca∏ej kompozycji ich pierwotne miejsca i tam je wkleiç. W wi´kszoÊci
przypadków uda∏o si´ tego dokonaç. Wklejenie nawet najmniejszego elementu niejednokrotnie uczytelnia∏o scen´ i u∏atwia∏o dalsze etapy pracy.
MW

Komplet toaletowy

Drobne fragmenty markieterii

Szkatu∏ki w czasie prac konserwatorskich
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II No wo cze sna do ku men ta cja obiek tów za byt ko wych
Do ku men ta cja za byt ków ru cho mych
– ska no wa nie 3D

Chmura punktów powsta∏a z po∏àczenia kilkunastu skanów

Dokumentacja zabytków jest obowiàzkiem muzeów. Wa˝nym jej elementem jest zapis wyglàdu opracowywanego obiektu. Tradycyjnie zapis taki wykonuje si´ wykorzystujàc fotografi´ i techniki rysunkowe, które majà jednak du˝e ograniczenia w przypadku zabytków o rozwini´tym i z∏o˝onym kszta∏cie. Rysunek nie jest obiektywny, a fotografia rejestruje gr´ Êwiate∏ i cieni na powierzchni zabytku.
Obie techniki sygnalizujà jedynie przestrzennoÊç przedmiotu.
Nowà technologià, która pozwala przezwyci´˝yç wiele z tych ograniczeƒ, jest wirtualna dokumentacja trójwymiarowa. W 2005 r. firma DEPHOS przeprowadzi∏a w tej technologii inwentaryzacj´ kilku obiektów ze zbiorów Muzeum Pa∏acu w Wilanowie. Wybrane zabytki ró˝ni rodzaj materia∏u, z jakiego zosta∏y wykonane (biskwit, alabaster, glina) oraz stopieƒ rozwini´cia powierzchni.
Wykonywanie dokumentacji trójwymiarowej sk∏ada∏o si´ z kilku etapów. Pierwszy polega∏ na zeskanowaniu zabytku przy zastosowaniu niezwykle precyzyjnego skanera laserowego 3D firmy Konica –
Minolta Vi-9i. Urzàdzenie to s∏u˝y do rejestracji powierzchni niewielkich obiektów z bardzo du˝à
dok∏adnoÊcià oznaczenia dowolnego punktu, wynoszàcà 0,05 mm w ka˝dym z trzech wymiarów. Zabytki w czasie skanowania umieszczano na obrotowej podstawie. Stworzenie trójwymiarowych modeli wymaga∏o skanowania przedmiotów z kilku stron. Zazwyczaj pomi´dzy jednym a drugim skanowaniem podstaw´ wraz z obiektem przekr´cano o 45 lub 60 stopni. Uzyskane skany czàstkowe ∏àczono
za pomocà specjalistycznego oprogramowania komputerowego w kompletne, przestrzenne modele zabytków.
Kolejny etap prac polega∏ na „sfotografowaniu” powierzchni obiektów kamerà cyfrowà. W przypadku dokumentacji wilanowskiej zrezygnowano z wykorzystania kamery wbudowanej w skaner. Dzi´ki
temu uzyskano „map´” kolorystycznà dokumentowanych zabytków, odznaczajàcà si´ doskona∏ymi
parametrami. Podobnie jak w przypadku skanowania, kamera musia∏a sfotografowaç przedmioty ze wszystkich stron, aby zapisaç ich pe∏ny przestrzenny widok.
W ostatnim etapie na∏o˝ono barwnà „pow∏ok´” na otrzymane uprzednio przestrzenne modele. Przy wykonywaniu tego typu dokumentacji wa˝na jest precyzja ∏àczenia poszczególnych skanów obiektów, a nast´pnie odpowiednie
na∏o˝enie barwnej tekstury na powierzchni´ modeli. W ten sposób otrzymano materia∏ dokumentalny, który pozwala na wykonanie wydruku wyglàdu zabytków z dowolnego kàta widzenia, z zachowaniem wszystkich proporcji, jak
równie˝ na u˝ycie tego materia∏u do prezentacji multimedialnych w wirtualnym Êrodowisku trójwymiarowym.
Ta nowa metoda z jednej strony daje bardzo obiektywnà i pe∏nà dokumentacj´ przechowywanych zbiorów oraz u∏atwia ich opracowanie. Z drugiej strony otwiera przed publicznoÊcià nowy wymiar muzeum, w którym mo˝liwe stajà si´ rzeczy dotychczas nieosiàgalne. Dzi´ki niej widz mo˝e byç Êwiadkiem
sk∏adania ceramicznego naczynia z rozbitych fragmentów w ca∏oÊç, czy te˝
przemiany sp∏owia∏ych welurów w nasycone kolorem tkaniny, bez naruszania oryginalnej substancji zabytków.

Siatka trójkàtów (dane pozyskane ze skanera Minolta Vi-9i sà od razu po∏àczone w siatk´
trójkàtów, a nie sà jedynie chmurà punktów)

EB, AD

Siatka trójkàtów z ukrytymi elementami niewidocznymi („hidden element”)

Zacieniowana siatka trójkàtów

Wyteksturowany model obiektu
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No wa me to dy ka i no wo cze sne tech no lo gie

Gabinet Zwierciadlany. Rzut ortogonalny plafonu

W interdyscyplinarne badania zabytków rezydencji wilanowskiej zaanga˝owany jest wszechstronny zespó∏ specjalistów: archeologów, architektów, architektów krajobrazu i botaników, historyków sztuki, historyków, konserwatorów zabytków, geodetów, konstruktorów i in˝ynierów innych dziedzin. G∏ównym celem prac wykonywanych w Wilanowie przez Pracowni´ Badaƒ Interdyscyplinarnych Krajowego OÊrodka
Badaƒ i Dokumentacji Zabytków jest przede wszystkim zbadanie i udokumentowanie ukrytych pod ziemià struktur architektoniczno-budowlanych pa∏acu i przyleg∏ych ogrodów, a tak˝e udzia∏ w dokumentacji wystroju elewacji i wn´trz pa∏acu. Istotà tych prac jest tworzenie i realizacja kompleksowych programów badawczych, opartych na wielowàtkowej analizie, wspartych nowoczesnymi metodami pracy
i zastosowaniem najnowszych technologii w celu dokumentowania dokonywanych odkryç i zabytków. Archeologia, opierajàc si´ na najnowszych zdobyczach metodyki badaƒ stanowisk o z∏o˝onym uk∏adzie
warstw kulturowych, tworzy model badaƒ i rekonstrukcji za∏o˝eƒ parkowo – ogrodowych w Wilanowie.
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e podstawowà innowacjà jest tu opracowanie i wdro˝enie sposobu prowadzenia
prac terenowych, umo˝liwiajàcego zastosowania cyfrowych technik dokumentacyjnych. Wykorzystanie
fotografii cyfrowej, sprz´gni´tej z najnowszymi aplikacjami Êrodowiska CAD, stworzy∏o szans´ wykonania aktywnej, fotorealistycznej dokumentacji. Oparta jest ona na seriach cyfrowych ortofotografii, dokumentujàcych kolejne plany i profile wykopów. Zawarte w bazach danych opisy wydzielanych jednostek
stratygraficznych tworzà zwarty system rejestracji, w którym ka˝da informacja rejestrowana jest w powiàzanych ze sobà warstwach: interpretacji s∏ownej, foto realistycznej ilustracji i inwentarza zabytków.
SkutecznoÊç tego systemu potwierdzona zosta∏a w Wilanowie, przez zamieszczenie wyników badaƒ sezonu 2004 w internecie.
Wspomnieç w tym miejscu nale˝y, ˝e równolegle wykonywana jest w Wilanowie dokumentacja tradycyjna. S∏u˝yç ma tym wszystkim, którzy w procesie dochodzenia do form nowoczesnych widzà zagro˝enie
dla podstaw dotychczasowej metodyki. S∏u˝y tak˝e i tym, którzy owe nowe technologie wdra˝ajà, przypominajàc o tym, ˝e nie nale˝y iÊç na skróty i zapominaç o bezpoÊrednim kontakcie z zabytkiem.
Tworzenie nowoczesnej dokumentacji archeologicznej wspierane jest stosowaniem skanera laserowego Cyrax 2500. Urzàdzenie to, pozwalajàce z milimetrowà dok∏adnoÊcià wykonywaç trójwymiarowà rejestracj´
badanych obiektów, stanowi o jakoÊci dokumentacji. Efektem jest trójwymiarowy model skanowanej bry∏y
architektonicznej. Model ten sk∏ada si´ z milionów punktów, z których ka˝dy ma swoje georeferencje, co
umo˝liwia wielostronne jego wykorzystanie. Na jego podstawie mogà powstaç rzuty, przekroje i zwymiarowane aksonometrie, wszystkie osadzone w zdefiniowanej przestrzeni. Po∏àczenie cyfrowej ortofotografii
z chmurà punktów skanera laserowego pozwoli na utworzenie dokumentacji pe∏nej, obrazujàcej w dowolnej skali przestrzeƒ lub bry∏´ w rzeczywistym wyglàdzie i wymiarze. Dokumentacja ta jest obiektywna i uniwersalna w zastosowaniu, ∏atwa w u˝yciu i przystosowana do szybkiej prezentacji lub publikacji.
DoÊwiadczenia wyniesione z rejestracji wyników prac wykopaliskowych wykorzystane zosta∏y przy dokumentowaniu wn´trz pa∏acowych. Cyfrowa fotogrametria, zastosowana w pierwszej fazie na elewacjach
pa∏acowych, przeniesiona zosta∏a do królewskich komnat. Materia∏ zebrany podczas tych prac pos∏u˝y
obecnie nie tylko do wiernego zapami´tania wyglàdu sal przed ich konserwacjà, ale te˝ stanie si´ podstawà wizualizacji wn´trz pa∏acu.
Badania zespo∏u pa∏acowo-ogrodowego wspierane sà wiedzà i doÊwiadczeniem przedstawicieli innych
dyscyplin nauki. Poprzedzane sà badaniami wyprzedzajàcymi, które opierajà si´ na rzetelnej kwerendzie êróde∏ i zastosowaniu nieinwazyjnych sposobów prospekcji badanego terenu. Wyczerpujàca wiedza
êród∏owa i kompleksowo wykonane prace badawcze, wespó∏ z niemal fotorealistycznà dokumentacjà,
tworzà solidnà podstaw´ póêniejszych konkluzji. Powstaje w ten sposób kompletne opracowanie zawierajàce wnioski, weryfikowane w toku dalszych prac badawczych. S∏u˝yç one b´dà nie tylko ekipom
konserwatorów pracujàcych obecnie w Wilanowie, ale
tak˝e i tym wszystkim, którzy Êledziç b´dà post´p i jakoÊç tych prac.
AGo, TMs
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Antykamera Królowej. Rzut ortogonalny
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Ba da nia ar che olo gicz ne 2003–2005 r.

Zakres prac archeologicznych w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku tarasu górnego

Stanowià cz´Êç programu rewaloryzacji rezydencji królewskiej. Ich celem jest pe∏ne rozpoznanie
historii terenu, na którym wzniesiony zosta∏ pa∏ac i okreÊlenie zasad rozplanowania przestrzennego kolejnych faz otaczajàcych go ogrodów. Zastosowane zosta∏y wszystkie dost´pne techniki badawcze. Prace wykopaliskowe poprzedzono badaniami geofizycznymi. Po kwerendzie êróde∏ pisanych, iko no gra ficz nych i kar to gra ficz nych hi sto ry cy ogro dów okre Êli li za kres ko niecz nych prac.
Wykonano podk∏ad geodezyjny, który sta∏ si´ podstawà analiz przestrzennych. Zaanga˝owany w prace zosta∏ najnowoczeÊniejszy sprz´t elektroniczny i pomiarowy, w tym skaner laserowy Cyran 2500.
Proces dokumentacji odkryç oparty zosta∏ o najnowsze zdobycze technik cyfrowych. Badania wykopaliskowe podzielone zosta∏y na kilka etapów, których realizacja potrwa pi´ç lat i b´dzie zakoƒczona w 2008 r.
W 2003 r. prace by∏y skoncentrowane na dziedziƒcu pa∏acu i we wschodniej cz´Êci tarasu górnego, w pobli˝u muru oporowego, gdzie przed laty w sposób niekontrolowany wykonano pot´˝ny wykop budowlany. Rozpoznano warstwy historyczne i stopieƒ czytelnoÊci rozwiàzaƒ przestrzennych
kolejnych faz ogrodowych. W nast´pnych sezonach badania skoncentrowane by∏y wokó∏ problemów szczegó∏owych. I tak priorytetem, zwiàzanym z tempem prowadzonych równolegle prac konserwatorskich, sta∏o si´ rozwiàzanie zagadki sposobu wznoszenia muru oporowego, jego pierwotnej formy i okreÊlenie poziomu u˝ytkowego ogrodu z prze∏omu XVII i XVIII w., wraz z ustaleniem
podstawowych zasad jego rozplanowania.
Historia terenu wokó∏ pa∏acu si´ga XII w., na który datowane sà znaleziska najstarszej osady z koÊcio∏em i przyleg∏ym cmentarzem. Od XV w. czytelna jest zmiana w u˝ytkowaniu. Powstaje zabudowa dworska. Ustalono równie˝, ˝e powierzchnia dawnego dziedziƒca honorowego, rozciàgni´ta
pomi´dzy bry∏à pa∏acu i zamkni´ta od strony zachodniej ozdobnym ogrodzeniem, by∏a p∏aska, pozbawiona jakiegokolwiek spadku na g∏ównej osi pa∏acu. Przyjàç nale˝y, ˝e poziom u˝ytkowy dziedziƒca by∏ o ok. 20 cm ni˝szy od obecnego. Niestety, w ˝adnym z otworzonych w czasie badaƒ sonda˝y nie uda∏o si´ uchwyciç najmniejszego chocia˝by fragmentu oryginalnych nawarstwieƒ stropu
poziomu u˝ytkowego, datowanego na XVII w. Nie jest znany rodzaj nawierzchni dziedziƒca. OkreÊlono natomiast przebieg linii ogrodzenia pomi´dzy dawnym dziedziƒcem honorowym a przeddziedziƒ cem. Pier wot na lo ka li za cja te go ogro dze nia doÊç wier nie przed sta wio na zo sta ∏a na ist nie jà cych, hi sto rycz nych pla nach re zy den cji. Od s∏o ni´ to Êla dy dwóch mu rów fun da men to wych,
Êwiadczàcych o dwóch ró˝nych koncepcyjnie fazach budowy ogrodzenia.
Badania terenu ogrodów tarasu górnego i muru oporowego trwajà ju˝ trzeci rok. W tym czasie dokonano wielu znaczàcych odkryç. Do najwa˝niejszych nale˝y ostateczne okreÊlenie poziomu u˝ytkowego ogrodu i ods∏oni´cie ceglanych nawierzchni najstarszych alejek. Wiemy dzisiaj, ˝e teren
by∏ ni˝szy o ok. 20 cm, co nie pozostawa∏o bez wp∏ywu na nieco inne proporcje bry∏y pa∏acu. Wystarczy tu nadmieniç, ˝e schody wiodàce na taras od strony ogrodu by∏y o jeden stopieƒ wy˝sze.
Na osi rezydencji, w centralnej cz´Êci tarasu górnego archeolodzy natrafili na pozosta∏oÊci okràg∏ej fontanny, wzniesionej w po∏owie XIX w. Przyst´pujàc do badaƒ mieli nadziej´ odkryç tak˝e
i starszà, funkcjonujàcà, w czasach króla Jana III. Oczekiwania te rozbudzi∏y wyniki prac geofizycznych. Niestety, okaza∏o si´, ˝e rozmiary tej m∏odszej by∏y tak du˝e, a wykop dla jej basenu by∏
tak g∏´ bo ki, ˝e znisz czyç mu sia∏ wszyst kie star sze struk tu ry bu dow la ne pierw szej w Wi la no wie
fontanny (jeÊli, rzecz jasna, tu by∏y).
Do wa˝nych odkryç, jakich dokonano w centralnej cz´Êci tarasu górnego, zaliczyç nale˝y ceglane postumenty i ich przemyÊlany sposób rozstawienia w ogrodzie. Wi´ksze z nich stanowi∏y podsta wy dla rzeêb. Mniej sze za pew nia ∏y sta bil noÊç ogro do wym ro Êli nom, trzy ma nym w gli nia nych
i drewnianych donicach. W trakcie prac wykopaliskowych odkryto wiele ceramicznych fragmentów tych naczyƒ, z których cz´Êç by∏a zdobiona herbami. Dalsze wykopaliska i studia nad historià wilanowskich ogrodów pozwolà zapewne okreÊliç rodzaj roÊlin utrzymywanych w donicach.
Najciekawsze i najtrudniejsze techniczne badania przeprowadzone zosta∏y wzd∏u˝ linii muru oporowego ogrodów wilanowskich. Badajàc jego histori´ i analizujàc jego struktur´, wykonano kilkadziesiàt wykopów tak na górnym, jak i na dolnym tarasie. Dzi´ki tym badaniom zrozumieç mo˝na
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sens tre Êci li stów, ja kie w cza sie bu do wy mu ru pi sa∏ do kró la pro jek tant
prac i g∏ówny ich wykonawca Augustyn Locci. K∏opoty budowniczych, widoczne dziÊ w lichej strukturze konstrukcji, wynika∏y g∏ównie z wysokiego
poziomu wód gruntowych. Zaradziç temu mia∏a konstrukcja arkadowa fundamentu, poprowadzona po linii prostej, wyznaczonej przez wbite g∏´boko
w ziemi´ drewniane pale. W pierwotnej koncepcji budowy muru znalaz∏a
si´ tak˝e konstrukcja groty. Znajdowa∏y si´ przy niej dwie boczne piwnice,
których ceglane sklepienia stanowi∏y oparcie dla dwóch ramp, stanowiàcych ∏agodne zejÊcie z tarasu górnego do ogrodów tarasu dolnego. ¸agodny
kàt nachylenia tych zejÊç sugerowaç mo˝e brak schodów, które pojawi∏y si´
w I po∏owie XVIII w., po uprzednim zburzeniu cz´Êci stropów piwnic.
AGo, TMs

Prace wykopaliskowe w grocie

Fragment ods∏oni´tego muru oporowego

Profil przedstawiajàcy uk∏ad warstw zasypiska fontanny
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III. Prace konserwatorskie i restaura tor skie
ele wa cji pa ∏a co wych
Re kon struk cja ko lo ry sty ki i ba ro ko we go wy stro ju
ele wa cji pa ∏a cu w Wi la no wie
Z∏y stan zachowania pa∏acu w Wilanowie od wielu lat wymaga∏ przeprowadzenia kompleksowych
i gruntownych prac konserwatorskich i restauratorskich. Zw∏aszcza katastrofalny stan dekoracji rzeêbiarskiej wymusi∏ bezzw∏oczne, szeroko zakrojone dzia∏ania ratownicze i interwencyjne. Zaskakujàce wyniki badaƒ wst´pnych da∏y podstawy do opracowania programu przywrócenia w∏aÊciwego blasku barokowej rezydencji króla Jana III. [P1] Generalnie charakter tych prac okreÊlamy jako proces
rebarokizacji. W porównaniu z zadaniami, z jakimi zwykle spotykajà si´ konserwatorzy, realizacja
wilanowska ma wyjàtkowe cechy:
– jednego z najwi´kszych kompleksowych dzia∏aƒ konserwatorskich w kraju, z bardzo szerokim programem badawczym, pozwalajàcym na bie˝àco korygowaç dotychczasowe ustalenia,
– umiej´tnego zarzàdzania wspó∏pracà ogromnego zespo∏u konserwatorów, architektów, konstruktorów, geodetów, tynkarzy, blacharzy oraz wybitnych przedstawicieli wielu innych dyscyplin,
– z∏o˝onej koordynacji dzia∏aƒ w zakresie prac badawczych, przestrzegania procedur wynikajàcych
z przepisów prawnych i re˝imów technologicznych, doboru specjalistycznych materia∏ów i Êrodków, prac na rusztowaniach, zabezpieczeƒ pracowników w zmiennych warunkach pogodowych.
Wszystko jest analizowane i dokumentowane przy zastosowaniu najnowoczeÊniejszych technologii. Dodatkowo ka˝dy efekt, ustalenie badawcze i propozycja rozstrzygni´ç sà stawiane pod ocen´ komisji, podsumowujàcych poszczególne etapy dzia∏aƒ.
Odkrycie Êladów pierwotnego, trójbarwnego wystroju (20% powierzchni) w strukturze historycznych
warstw obligowa∏o do przeprowadzenia pe∏nego zakresu konserwacji i rekonstrukcji elewacji. Fasady frontowe na skrzyd∏ach pa∏acowych odzyska∏y barwy z lat 1720-1729, widoczne na obrazach Bernardo Bellotta z lat 1776-1778. Fasady korpusu nawiàzujà do kompozycji kolorystycznej czasów Jana Sobieskiego.

Elewacja frontowa skrzyd∏a po∏udniowego po zakoƒczeniu prac konserwatorskich

Koncepcja kolorystyki elementów elewacji frontowej skrzyd∏a po∏udniowego
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Monta˝ dekoracji rzeêbiarskich na attyce pa∏acowej po wykonaniu obróbek blacharskich

Dekoracje rzeêbiarskie narzutowe i kamienne poddano pe∏nej konserwacji, w nielicznych przypadkach dokonano cz´Êciowej rekonstrukcji.
O skali prac Êwiadczy liczba 574 rzeêb i detali rzeêbiarskich, liczonych
tylko od strony dziedziƒca.
Wspó∏czesny warsztat nowoczesnego konserwatora jest wcià˝ doposa˝ony
o technologie i mo˝liwoÊci badaƒ. Wykorzystywane do prac lasery, kamery
termowizyjne, spektrofotometry, badania statyki, nowoczesne systemy odgromowe, specjalnie dobierane materia∏y pozwalajà na wyd∏u˝enie trwa∏oÊci
uzyskanych efektów. Novum jest te˝ przygotowywanie i archiwizowanie prób
bazowych z pobranych, historycznych próbek i materia∏ów wspó∏czeÊnie zastosowanych dla badaƒ przysz∏ych konserwatorów. Uniknà oni sytuacji, w jakiej znaleêliÊmy si´, b´dà dysponowaç elementarnà wiedzà o zrealizowanych
przez poprzedników rozwiàzaniach technologicznych. Kolejni konserwatorzy
b´dà mogli rozstrzygaç z pe∏nym przekonaniem problemy, za jakie odpowiadamy jako chwilowi depozytariusze dziedzictwa kultury.
Opracowana po prawie rocznej dyskusji i dziesiàtkach prób technologicznych z∏ota barwa na tle znacznie jaÊniejszych Êcian pa∏acu i wie˝,
w kompozycji kolorystycznej i fakturalnej ustalonej jeszcze za ˝ycia króla Jana III, a kontynuowanej przez El˝biet´ Sieniawskà, przywraca barokowy obraz pa∏acu w Wilanowie.
AKo, WP
Uzupe∏nianie ubytków zniszczonej powierzchni p∏askorzeêb

Impregnacjia elementów wystroju rzeêbiarskiego elewacji
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IV. Re kon struk cja mu ru opo ro we go
w ogro dach pa ∏a cu wi la now skie go

Projekt muru realizowany
w 2005

nymi cechami stylowymi socrealizmu, co widoczne jest w wyci´ciach i profilach wylewek i mis fontann Êciennych. Mimo obszernych kwerend ikonograficznych, nie natrafiono na miarodajne przekazy
z XIX i I po∏owy XX w. Nie zachowa∏y si´ tak˝e ˝adne rysunki projektowe dotyczàce muru oporowego poza wykonanym akwarelà „Planem ogrodu Wilanowskiego” ze zbiorów Biblioteki Narodowej
w Pary˝u, na którym plan pa∏acu jest taki, jak na rysunkach projektowych J. Z. Deybla, a plan muru oporowego z charakterystycznymi rampami znajduje swoje odzwierciedlenie w wspomnianym wy˝ej wizerunku pa∏acu i jego otoczenia z 1777 r.
Przy tworzeniu nowego wystroju architektonicznego muru oporowego zdecydowano si´ si´gnàç do tej
kreacji B. Bellotta. Inspiracja ta doskonale wpisuje si´ w przyj´ty program powrotu do wyglàdu barokowych elewacji pa∏acu i jego otoczenia ogrodowego z pierwszej po∏owy XVIII w. Wprowadzona
przez G. Cio∏ka balustrady na pe∏nej d∏ugoÊci muru zostanie zachowana ze wzgl´du na bezpieczeƒTK
stwo turystów.

Stan muru po zdemontowaniu balustrady i ok∏adziny kamiennej oraz po usuni´ciu póêniejszych nawarstwieƒ

Widok na ogrody i mur oporowy, obraz Bernardo Belotto Canaletto, 1777 r.

Celem prowadzonych obecnie prac jest przywrócenie przestrzennych walorów tarasów ogrodowych
oraz muru oporowego wraz z Grotà Sobieskiego i stworzenia nowych warunków u˝ytkowych dla potrzeb muzeum. Przeprowadzona kwerenda danych historycznych i dost´pnej dokumentacji ikonograficznej stanowi∏a inspiracj´ do nowej kreacji konserwatorskiej. Z analizy dost´pnych materia∏ów archi wal nych, w tym zdj´ç z lat 20. XX w., wy ni ka, ˝e za rów no li co mu ru opo ro we go, jak i Êcia na
frontowa groty nie by∏y tynkowane i w takim stanie cz´Êciowo dotrwa∏y do czasu rozpocz´cia prac
konserwatorskich przez prof. Gerarda Cio∏ka na prze∏omie lat 50. i 60. XX w. Obrazy Bernarda Bellotto z 1776 i 1777 r., przedstawiajàce pa∏ac i jego otoczenie, stanowià po∏àczenie stanu rzeczywistego ze stanem postulowanym, wykreowanym przez artyst´ zapewne na ˝yczenie zamawiajàcego obrazy. Podstawà tej kreacji mog∏y byç projekty Jana Zygmunta Deybla wykonane dla króla Augusta II,
których nie zrealizowane w bryle pa∏acu elementy widoczne sà na obrazach. Do pó∏nocnej galerii
ogrodowej artysta doda∏ par´ prz´se∏, analogicznych do istniejàcych, symetrycznie ustawionych w galerii po∏udniowej.
Zygmunt Vogel, Karol Alberti i Józef Paszkiewicz powtarzajà w swoich malarskich dzie∏ach ten sam,
nigdy nie zrealizowany, fragment galerii pó∏nocnej, co sugeruje, ˝e powstawa∏y nie jako widoki malowane z natury, tylko na podstawie widoków B. Bellotta. Jedynie w obrazie Wincentego Kasprzyckiego zachowany jest realistyczny wyglàd budowli. Powtarzanie za B. Bellottim nieistniejàcego szczegó∏u architektonicznego dotyczy równie˝ tynków na Êcianie frontowej groty i licu muru oporowego
w obr´bie schodów. Nie odnotowuje ich W. Kasprzycki. Na fotografiach z I po∏owy XX w. nie widaç
Êladów pierwotnych tynków. Program prac przeprowadzonych przez G. Cio∏ka (poza konserwacjà elementów historycznej balustrady i wystroju rzeêbiarskiego) stanowi∏ kreacj´ konserwatorskà z moc-

Lata szeÊçdziesiàte XX wieku.
Mur z balustradami wg koncepcji Gerarda Cio∏ka
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Wykonawcy prac konserwatorskich
Wn´trza pa∏acowe:
Pomnik Jana III Sobieskiego oraz Êciana za pomnikiem
P RACE KONSERWATORSKIE PRZY POMNIKU J ANA III S OBIESKIEGO – zespó∏ konserwatorów Pracowni Konserwacji Rzeêby
Muzeum Pa∏acu w Wilanowie, pod kierunkiem Jolanty Gasparskiej
S TUDIUM REKONSTRUKCJI ELEMENTÓW POMNIKA – Andrzej Bagiƒski
B ADANIA STANU KONSTRUKCJI – Andrzej Zacharski
P ROJEKT NOWEJ ARAN˚ACJI EKSPOZYCJI – Jolanta Gasparska i Marek Koss
P RACE BUDOWLANE I KAMIENIARSKIE – firma KONS AZ, pod kierunkiem Andrzeja Zacharskiego
B ADANIA STRATYGRAFICZNE I PROJEKT KOLORYSTYKI ÂCIANY ZA POMNIKIEM – Joanna Czernichowska

Lapidarium

Prace konserwatorskie i restauratorskie
prowadzone w ramach dzia∏alnoÊci pracowni
muzealnych – Muzeum Pa∏acu w Wilanowie:
Obrazy z Gabinetu przed Galerià
– zespó∏ konserwatorów Pracowni Konserwacji Malarstwa, pod kierunkiem El˝biety Modzelewskiej i Anny Guzowskiej
O BRAZY „A POTEOZA SENATORA WENECKIEGO ”, „S CENA ALEGORYCZNA” – Agnieszka Pawlak z zespo∏em Pracowni
Konserwacji Malarstwa
O BRAZ „P ORTRET MARSZA¸KA F RANCJI ” – Karolina Grams, pod kierunkiem El˝biety Modzelewskiej i Anny Guzowskiej,
Pracownia Konserwacji Malarstwa
Rama do portretu hr. von den Bergha – Bo˝ena Wankrac-Kowalczyk, Pracownia Poz∏otnicza

Fotel – Marek Pulc, Pracownia Konserwacji Mebli; Maria Guziƒska i Tamara A. Przygoƒska, Pracownia Konserwacji

P RACE KONSERWATORSKIE PRZY RZEèBACH – zespó∏ konserwatorów Pracowni Konserwacji Rzeêby Muzeum Pa∏acu w
Wilanowie, pod kierunkiem Jolanty Gasparskiej
B ADANIA STRATYGRAFICZNE , PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY POLICHROMII Â CIAN – Tomasz Mortka

Tkanin; Beata Tatara, Pracownia Poz∏otniczej

Waza medycejska
zespó∏ konserwatorów Pracowni Konserwacji Rzeêby, pod kierunkiem Jolanty Gasparskiej

Biblioteka Króla
P RACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY POSADZCE – Zak∏ad Kamieniarski Furmanek Krzysztof, Furmanek
Diana, pod nadzorem Jolanty Gasparskiej
KONSERWACJA I RESTAURACJA MURÓW, BOAZERII , DRZWI ORAZ ELEMENTÓW KAMIENNYCH – zespó∏ konserwatorów
Mi´dzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzie∏ Sztuki, pod kierunkiem Andrzeja Kossa;
Zak∏ady Wytwórcze mebli Artystycznych; Zak∏ad Remontowo- Budowlany JUREXBUD; Zak∏ad Kamieniarski Furmanek
Krzysztof, Furmanek Diana; zespó∏ konserwatorów OÊrodka Rzeczoznawstwa i Post´pu Technicznego SIMP-ZORPOT,
pod kierunkiem Teresy Borkowskiej; ANTE-QUAM Konserwacja Obiektów Zabytkowych – Janusz Mróz
P RACE KONSERWATORSKIE PRZY OBRAZACH – zespó∏ konserwatorów Pracowni Konserwacji Malarstwa Muzeum Pa∏acu
w Wilanowie pod kierunkiem El˝biety Modzelewskiej i Anny Guzowskiej

KONSERWACJA MALOWIDE¸ ÂCIENNYCH – zespó∏ konserwatorów firmy AZ PROCONS, pod kierunkiem Teresy Borkowskiej
P RACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY DRZWIACH I SUPRAPORTACH – Agnieszka Pawlak z zespo∏em
P ROJEKT ARAN˚ACJI KAMIENNYCH PÓ¸EK – Jolanta Gasparska
P RACE KAMIENIARSKIE – Zak∏ad Kamieniarski Furmanek Krzysztof, Furmanek Diana
KONSERWACJA ZESPO¸U NACZY¡ CERAMICZNYCH – Paulina Garbacz-Witkowska
P ROJEKT ARAN˚ACJI KOLEKCJI CERAMIKI GRECKIEJ – Witold Dobrowolski

P RACE

Komplet toaletowy
Monika Wejcman

Nowoczesna dokumentacja obiektów zabytkowych
Dokumentacja zabytków ruchomych
Zespó∏ firmy DEPHOS, pod kierunkiem Aleksandra Dziedzica

Zespó∏ Krajowego OÊrodka Badaƒ i Dokumentacji Dzie∏ Sztuki (KOBiDZ), pod kierunkiem Andrzeja Go∏embnika
i Tadeusza Morysiƒskiego

Badania archeologiczne 2003 – 2005 r.
Zespó∏ Krajowego OÊrodka Badaƒ i Dokumentacji Dzie∏ Sztuki (KOBiDZ), pod kierunkiem Andrzeja Go∏embnika
i Tadeusza Morysiƒskiego

Kompleksowa rebarokizacja elewacji Pa∏acu w Wilanowie

Gabinet Kolekcjonera
ARAN˚ACJI WN¢TRZA

zespó∏ konserwatorów Pracowni Konserwacji Tkanin, pod kierunkiem Tamary A. Przygoƒskiej

Nowa metodyka i nowoczesne technologie

Gabinet Etruski

P ROJEKT

Liberie s∏u˝by dworskiej Potockich

– Anna Kwiatkowska, Dzia∏ Sztuki Muzeum Pa∏acu w Wilanowie

KONSERWATORSKIE PRZY WYSTROJU WN¢TRZA

– pracownicy wilanowskich pracowni konserwatorskich

Plafon Jutrzenka – Sala Uczt
P RACE KONSERWATORSKIE PRZY PLAFONIE – zespó∏ konserwatorów Pracowni Konserwacji Malarstwa Muzeum Pa∏acu w
Wilanowie, pod kierunkiem El˝biety Modzelewskiej

Projekt Muzeum-Pa∏acu w Wilanowie pt.:
Restauracja wn´trz pierwszego w Polsce muzeum sztuki
– Muzeum Pa∏ac w Wilanowie
Pokoje Chiƒskie i MyÊliwskie

Firma Modulus, pod kierunkiem Krzysztofa Chmielewskiego

SZTUKATERII , SUFITÓW

I KAMIENIU

P RACE KONSERWATORSKIE I POZ¸OTNICZE – firma ANTE-QUAM Konserwacja Obiektów Zabytkowych, pod kierunkiem
Janusza Mroza; Pracownia Konserwacji Zabytkowych Obiektów Metalowych, pod kierunkiem Janusza Krause
P RACE PRZY ELEWACJI PA¸ACU: REKONSTRUKCJA KOLORYSTYKI I RESTAURACJA TYNKÓW
– Zak∏ad Remontowo-Budowlany JUREXBUD; DACH SERVIS Us∏ugi Blacharsko-Dekarskie; Milewski Spó∏ka z.o.o.
– Tomasz Kuls Studio Architektury TEKA; Stanis∏aw Karczmarczyk, konstruktor

P RACE

PROJEKTOWE

N OWA

FORMA DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIEJ
CZYSZCZENIE RZEèB

– Rafa∏ Szambelan.

– Jan Marczak, Mi´dzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzie∏ Sztuki

Rekonstrukcja muru oporowego
tarasu górnego pa∏acu w Wilanowie
Prace prowadzone sà pod kierunkiem Andrzeja Kossa i Wies∏awa Procyka

Gabinet Zwierciadlany

Program badawczy

PRACE KONSERWATORSKIE PRZY RZEèBACH, P¸ASKORZEèBACH I DEKORACJACH ARCHITEKTONICZNYCH W NARZUCIE
– zespó∏ konserwatorów firmy RENOMIX Konserwacja Dzie∏ Sztuki i Elementów Architektonicznych,
pod kierunkiem Jolanty Pawlak, El˝biety Ko∏odziejczyk-Macander i Antoniego Ci´˝kowskiego

L ASEROWE

KONSERWACJA STA¸YCH ELEMENTÓW WYSTROJU WN¢TRZ , POLICHROMII ÂCIAN I SUFITÓW – zespó∏ konserwatorów firmy
ANTEA, pod kierunkiem Andrzeja Mazura i Paw∏a Jakubowskiego
KONSERWACJ¢ PAPIEROWYCH TAPET ÂCIENNYCH – zespó∏ konserwatorów firmy ANTEA,
pod kierunkiem Marzenny Ciechaƒskiej

KONSERWACJA STA¸YCH ELEMENTÓW WYSTROJU WN¢TRZ , POLICHROMII
I ÂCIAN – firma ARTIBUS, pod kierunkiem Marii Lubryczyƒskiej

Prace prowadzone sà pod kierunkiem Andrzeja Kossa i Wies∏awa Procyka
z Mi´dzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzie∏ Sztuki

z Mi´dzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzie∏ Sztuki
– Tomasz Kuls Studio Architektury TEKA; Stanis∏aw Karczmarczyk, konstruktor

P RACE

PROJEKTOWE

P RACE

MURARSKIE I KAMIENIARSKIE

– Zak∏ad Kamieniarski Furmanek Krzysztof, Furmanek Diana
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Wykonawcy prac konserwatorskich:
Wojciech Bagiƒski, Maciej Baran, Ireneusz Bazelak, Aneta Baraƒska, Teresa Borkowska, Eryk Bunsch,
Krzysztof Chmielewski, Marcin Chmielewski, Barbara ChroÊcicka, Marzenna Ciechaƒska, Antoni Ci´˝kowski,
Barbara Czaja-Szewczak, Joanna Czernichowska, Urszula Dàbrowska, Katarzyna Dziwiƒska, Irma Fuks,
Jerzy Gabryszewski, Paulina Gajos, Piotr Ga∏ecki, Paulina Garbacz-Witkowska, Jolanta Gasparska,
Joanna Goêdziewska, Waldemar Grabowiecki, Karolina Grams, Maria Gruziƒska, Anna Guzowska, Eliza Hugo-Bader,
Pawe∏ Jakubowski, Ma∏gorzata Jarnicka, Joanna Jaromin, Marek Jeziorowski, Agnieszka J´drzejewska-Pawlak,
Krzysztof Jurków, Andrzej Kazberuk, Hanna Kazberuk, Marianna Kisielewska-Pop∏awska, Karol Klata, Andrzej Koss,
Marek Koss, Wojciech Kurpik, Jolanta Kurzyƒska, El˝bieta Linnert, Maria Lubryczyƒska, Jadwiga Luk,
El˝bieta Macander, Gra˝yna Macander-Melak, Tomasz Majcherek, Anna Marconi-Bursze, Bartosz Markowski,
Andrzej Mazur, Magdalena Mazur, Magdalena Miƒkowska, Dorota MiÊciuk-J´drzejczyk, Marta MiÊkowiec,
El˝bieta Modzelewska, Tomasz Mortka, Dorota Moryto-Naumiuk, Janusz A. Mróz, Joanna Muniak, Marya NawrockaTeodorczyk, Anna Nowakowska, Roman Or∏owski, Barbara Osiecka, Beata Pa∏dyna-Zarzycka, Maria ParuszkiewiczPokorny, Jolanta Pawlak, Tomasz Pawlak, Ma∏gorzata Paêdziora, Lucyna Piekarz, Renata Pieniek, Pawe∏ Pokorny,
Joanna Polaska, Wies∏aw Procyk, Tamara A. Przygoƒska, Marek Pulc, Piotr Pytka, Ma∏gorzata Rajewska,
Gra˝yna Ràczkowska-Urbaniak, Micha∏ Rogoziƒski, Wojciech Roman, Dorota Rudziƒska, Maria S´dzimir,
Aleksandra Skrocka, Pawe∏ Sobczyƒski, Ma∏gorzata So∏tys, Ewa Soszko, Danuta Stegner, Ewa Stolarczyk,
Dominik Synowiec, Rafa∏ Szambelan, Ewa Szeremeta, Anna Sztymelska, Grzegorz Âwierczyƒski, Beata Tatara,
Ma∏gorzata Ujma, Aleksandra Wa∏dowska, Bo˝ena Wankrac-Kowalczyk, Urszula Wasilewska, Ma∏gorzata Wasylewska,
Monika Wejcman, Katarzyna Wierzbicka, Agnieszka Wojciechowska, Kamila Wojtowicz, Jerzy Wolfram, Izabela Zajàc

Autorzy badaƒ fizyko–chemicznych
Jakub Czelej, Irena Koss, Anna Nowicka, Katarzyna Pataraja-Królikowska,
Anna Zatorska, Ewa Wróbel
A KADEMIA S ZTUK P I¢KNYCH W WARSZAWIE
Pawe∏ Kozakiewicz
S ZKO¸A G ¸ÓWNA G OSPODARSTWA W IEJSKIEGO

W

WARSZAWIE

Agnieszka Laudy
M UZEUM PA¸AC W W ILANOWIE
Maria Rogó˝
A KADEMIA S ZTUK P I¢KNYCH

W

K RAKOWIE

Marek Wróbel
P RZEDSI¢BIORSTWO U S¸UG L ABORATORYJNYCH I G EODEZYJNYCH S P. Z . O. O
Irmina Zadro˝na
P OLITECHNIKA WARSZAWSKA
Jan Marczak, Jaros∏aw Wasilczuk
M I¢DZYUCZELNIANY I NSTYTUT KONSERWACJI I R ESTAURACJI D ZIE¸ S ZTUKI
we wspó∏pracy z W OJSKOWÑ A KADEMIÑ TECHNICZNÑ

Firmy bioràce udzia∏ w pracach
konserwatorsko – restauratorskich
AMK – Marek Koss
ANTEA – Andrzej Mazur, Pawe∏ Jakubowski
ANTE–QUAM – Janusz A. Mróz
ARTIBUS – Maria Lubryczyƒska
AZ PROCONS – Andrzej Zieliƒski
DACH SERVIS – Robert Ruciƒski
DEPHOS – Marcin Prochaska
KONS AZ – Andrzej Zygmunt Zacharski

KRAJOWY OÂRODEK BADA¡ I DOKUMENTACJI DZIE¸ SZTUKI (KOBiDZ)
– Jacek Rulewicz
MI¢DZYUCZELNIANY INSTYTUT KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIE¸ SZTUKI – Andrzej Koss
MILEWSKI Spó∏ka z.o.o. – Miros∏aw Milewski
MODULUS – Marcin Chmielewski
PRACOWNIA KONSERWACJI ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW METALOWYCH – Janusz Krause
RENOMIX– Antoni Pawlak
SIMP ZORPOT– Zbigniew Neumann
STUDIO ARCHITEKTURY TEKA – Tomasz Kuls
ZAK¸AD KAMIENIARSKI FURMANEK – Krzysztof Furmanek, Diana Furmanek
ZAK¸AD REMONTOWO – BUDOWLANY JUREXBUD – Jerzy Fràckowiak
ZAK¸ADY WYTWÓRCZE MEBLI ARTYSTYCZNYCH Sp.z o.o. – Jan God∏owski

Autorzy tekstów:
AGo – Andrzej Go∏embnik
AGu – Anna Guzowska
AD – Aleksander Dziedzic
AKo – Andrzej Koss
AKw – Anna Kwiatkowska
AM – Andrzej Mazur
AP – Agnieszka Pawlak
AZ – Andrzej Zacharski
BW – Bo˝ena Wankrac – Kowalczyk
EB – Eryk Bunsch
EM – El˝bieta Modzelewska
KCh – Krzysztof Chmielewski
KG – Karolina Grams
JG – Jolanta Gasparska
JC – Joanna Czernichowska
MB – Maciej Ba∏a˝
ML – Maria Lubryczyƒska
MW – Monika Wejcman
PJ – Pawe∏ Jaskanis
PP – Piotr Pytka
PB – Pawe∏ Baranowski
TMo – Tomasz Mortka
TMs – Tadeusz Morysiƒski.
TP – Tamara Przygoƒska
TK – Tomasz Kuls
WB – Wojciech Bagiƒski
WP – Wies∏aw Procyk

Autorzy fotografii:
Krzysztof Chmielewski
Jolanta Gasparska
Wojciech Holnicki
Agnieszka Indyk
Ma∏gorzata Kwiatkowska
Andrzej Mazur
Zbigniew Reszka
Roman Stasiuk
Rafa∏ Szambelan
Zdj´cie na ok∏adce:
Wojciech Holnicki
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