Popis projektu
Názov projektu

Reštaurovanie bočného oltára sv. Anny v kostole sv. Pavla
Pustovníka v Skalici – 2. etapa

Miesto realizácie

Mestská pamiatková zóna Skalica, Potočná ulica, Skalica

Termín realizácie

máj – december 2019

Neskorobarokový kláštorný kostol r. k. Paulínov zapísaný v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu Slovenskej republiky ako Národná kultúrna pamiatka pod číslom 725/2
je predmetom pamiatkovej ochrany.
Budova kostola je z roku 1732 – dokončená bola v roku 1772. Ide o jednoloďový
kostol s polygonálnym presbytériom, zaklenutý valenou klenbou s lunetami, neskorobarokové
priečelie so systémom pilastrov s iónskymi hlavicami. Kostol predstavuje kultúrno-historickú
pamiatku sakrálnej architektúry a je nositeľom viacerých pamiatkových hodnôt – hodnoty
architektonickej,

výtvarnej,

urbanistickej,

kultúrno-historickej,

hodnoty

historického

dokumentu, hodnoty veku. Je dokladom vývoja dobovej sakrálnej architektúry, tvorí jednu z
architektonických dominánt mesta a urbanistický akcent východnej časti pamiatkovej zóny
mesta Skalica.
Kostol sa v súčasnosti na cirkevné účely nevyužíva, je vo vlastníctve Mesta Skalica,
orientačné číslo 23, súpisné číslo 292 – ulica Potočná.
Reštaurovanie bočného oltára sv. Anny - zámer a návrh
Základným cieľom reštaurovania je prezentácia oltára

v pôvodnom výraze

zachovanom rozsahu, uvedenie oltára do dobrého technického stavu a jeho prezentácia
v pôvodnom

koncepte

a farebnosti

s priznaním

sekundárnych

zásahov.

Zámerom

reštaurovania bude:
-

zachovanie originálu v pôvodnej hmote,

-

sanovanie samotnej drevnej hmoty a autentickej povrchovej úpravy v miestach jej
zachovania,

-

odstránenie deštrukcií,

-

maximálne priblíženie pôvodnému výrazu,
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-

reverzibilnosť zásahov,

-

rekonštrukcia chýbajúcich časti v drevnom materiály,

-

rekonštrukcia farebného výrazu mramorovania,

-

rekonštrukcia zlátenia a striebrenia,

-

retuš povrchovej úpravy.

Samotný oltár treba vnímať ako súčasť barokového mobiliáru kostola, ktorý prezentuje
viaceré pamiatkové hodnoty, od spoločenských po umelecké, až po remeselné a historické.
Stručná definícia súčasného stavu
Stav drevnej hmoty:
K viditeľným formám poškodenia oltára patrí rozsušenie a praskanie drevnej hmoty,
najmä vo vertikálnych líniách. Predpokladáme, že tieto poškodenia sú staršieho dáta a sú
zapríčinené tepelno-vlhkostnými pomermi v interiéry kostola. Drevná hmota architektúry
oltára je narušená a poškodená činnosťou drevokazného hmyzu. Výletné otvory sú viditeľné
najmä zo zadných strán. Drevná hmota niektorých ornamentov a spodná časť oltárnej
architektúry sú na hranici zániku ich hmotnej podstaty. Táto skutočnosť môže byť ovplyvnená
aj miestom ich osadenia a výrazným vlhnutím murív kostola a murovanej menzy. Negatívne
pôsobia i všetky sekundárne aplikované olejové nátery, ktoré zabraňujú prirodzenému
vysúšaniu dreva.
Stav polychrómie:
Celý povrch oltárnej architektúry je znečistený vrstvami prachu a špiny. Zosušením hmoty
dreva, nepriaznivými klimatickými podmienkami došlo k celkovému uvoľneniu polychrómie
od podkladu. Do značnej miery je popráskaná a začína opadávať. Opticky je zrejmé, že
posledné olejové premaľby deformujú estetické a historické hodnoty oltára.
Reštaurátorské práce na bočnom oltári sv. Anny – 2. etapa
Po úspešnom zrealizovaní reštaurovania oltárnej sochárskej výzdoby v rámci 1. etapy
reštaurovania bočného oltára sv. Anny je nevyhnutné pristúpiť k zrealizovaniu 2. etapy, ktorá
je zameraná na reštaurovanie oltárnej architektúry s plastickou výzdobou.
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II. Etapa – reštaurovanie oltárnej architektúry
-

Oltárna predela

-

Retábulum s nadstavcom

-

Stredová nika

Technické parametre pamiatky
Názov diela:

Bočný oltár sv. Anny

Číslo ÚZPF:

1760/1-5

Datovanie.

2. štvrtina 18. Storočia

Materiál:

polychrómované drevo

Rozmery:

646 x 308 x 111 cm

Rozmery oltárnej architektúry:
1. Oltárna predela:

56 x 280 cm

2. Retábulum s nadstavcom: 348 x 308 cm
3. Stredová nika:

170 x 95 cm
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Rozpočet na reštaurovanie bočného oltára sv. Anny z Paulínskeho
kostola na Potočnej ulici v Skalici.
Druhá etapa / r.2019/ - reštaurovanie oltárnej architektúry:
- oltárna predela
56 cm x 280 cm
- retábulum s nádstavcom
348 cm x 308 cm
- stredová nika
170 cm x 95 cm

Nákladové položky danej etapy reštaurovania:
Druh práce
- upevnenie uvoľnenej polychrómie ............................................
- očistenie od povrchových nečistôt mechanicky ........................
- odstraňovanie sekundárnych premalieb a lakov .......................
- konsolidácia drevnej hmoty /petrifikovanie/ ............................
- rekonštrukcia chýbajúcich častí v drevnom materiály .............
- tmelenie a kriedovanie ..............................................................
- zlátenie a striebrenie .................................................................
- farebné zjednotenie /retuš, farebné lazúry/ ...............................
- záverečné povrchové úpravy ....................................................
- fotodokumentácia z priebehu reštaurovania .............................

cena
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Spolu cena bez DPH

€

Spolu cena s DPH

€

V ....................................., dňa......................

.........................................
podpis

