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WYSTAWA „PRZYWRÓCONE PIĘKNO. TAJEMNICE WARSZTATU 
KONSERWATORA", KOZŁÓWKA MAJ-PAŹDZIERNIK 2001 R.

Wystawę otwarto 25 maja br. 
w budynku Teatralni M uzeum 
Zamoyskich w Kozłówce. Ekspo
zycję zorganizowało Muzeum we 
współpracy z Wydziałem Konser
wacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
Akademii Sztuk Pięknych w War
szawie. Zgodnie z intencjami or
ganizatorów wystawa ma popula
ryzować problematykę konserwa
torską. Z aprezentow ano kilka-

Uroczystość otwarcia wystawy: dyrektor 
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Krzysz
to f Kornacki, dziekan Wydziału Konserwa
cji ASP w  Warszawie Andrzej Łojszczyk, 
komisarze w ystaw y  — prof, dr Joanna 
Szpor i mgr Anna Fic-Lazor. Fot. M. Bar- 
basiewicz

dziesiąt obrazów, ceramikę, rzeź
by — obiekty po pracach konser
watorskich. Stosowne kom enta
rze i wyjaśnienia dotyczące eks
ponatów  znalazły się na plan
szach. Dzięki nim można się do
w iedzieć w jakim  stan ie były 
obiekty przed konserwacją, jakie 
prace konserwatorskie przepro
wadzono, jakie poczyniono usta
lenia z zakresu historii sztuki czy 
techniki wykonania. Znakomite 
opracowanie merytoryczne wy
stawa zawdzięcza prof, dr Joan
nie Szpor kierownikowi Pracow

ni Konserwacji Malarstwa Sztalu
gowego warszawskiej ASP.

Eksponaty pochodzą z magazy
nowych zbiorów Muzeum w Ko
złówce. W latach 1954-1977 znaj
dowała się tu Centralna Składnica 
Muzealna M inisterstwa Kultury 
i Sztuki, do której zwieziono wie
le zabytkowych przedmiotów, ob
razów, rzeźb, m.in. z Ziem Z a
chodnich i Północnych. Trafiło tu

także kilka obiektów przekaza
nych przez inne muzea, które nie 
doceniły ich wartości — dopiero 
po czasie okazało się jak bardzo są 
cenne. W ten sposób w Kozłówce 
powstał przypadkowy zbiór mu
zealnych obiektów, najczęściej
0 nie ustalonej proweniencji, zni
szczonych w różnym stopniu . 
Dzięki współpracy muzealników
1 konserwatorów udało się liczne

Prezentacja osiągnięć Pracowni Konserwacji Malarstwa Sztalugowego: a — „Alegoria Powo
nienia”; b — „Sw. Augustyn”. Fot. R. Stasiuk
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z owych zabytków  uratow ać. 
W Muzeum od 1987 r. istnieje 
pracow nia konserw atorska zaj
mująca się jednak głównie praca
mi zabezpieczającymi w wielkim 
zabytkowym zespole, dlatego nie
które obiekty wymagające kon
serwacji przekazano na Wydział 
Konserwacji i Restauracji ASP 
w Warszawie. Część prac konser
watorskich, głównie przy gipsach 
socrealizm u w ykonali studenci 
w ramach praktyk wakacyjnych. 
Obrazy natom iast przewieziono 
na w arszaw ski W ydział, gdzie 
konserwowali je studenci i dyplo
manci Pracowni Konserwacji M a
larstwa Sztalugowego pod kierun
kiem prof, dr Joanny Szpor i asy
stentki mgr Anny Doroty Potoc
kiej. Obiekty wróciły do Kozłów
ki nie tylko odrestaurowane, lecz 
również wzbogacone o dokumen
tacje i opracowania naukowe.

Organizatorzy wystawy zadba
li by pokazać interdyscyplinarne 
umiejętności konserwatorów za
bytków — ich wiedzę z zakresu 
historii sztuki i fizyko-chemiczną 
oraz znajomość technik twórców 
różnych epok itp.

Fragment ekspozycji — konserwacja rzeź
by i ceramiki. Fot. M. Barbasiewicz

Wielkim walorem wystawy jest 
umiejętne zaprezentowanie zwie
dzającym  odkryć dokonanych 
w czasie konserwacji. Możemy 
wyobrazić sobie emocje jakie to 
warzyszyć musiały konserwatorom, 
gdy np. pod płótnem wzmacnia
jącym rewers obrazu Sw. Augusty
na znaleziono XVIII-wieczny wi
zerunek Sw. Katarzyny Aleksan

dryjskiej wzorowany na portre
tach królowej Marii Ludwiki, al
bo gdy udało się związać dzieło 
z konkretnym warsztatem artysty
cznym: Alegorię Powonienia — 
z kręgiem pracowni Tintoretta, czy 
Nawrócenie św. Pawia z Michae- 
lem Willmannem. (Ustalenia do
konane w trakcie prac konserwa
torskich przy domniemanym dzie
le Willmanna prezentujemy w ni
niejszej „Ochronie Zabytków” na 
s. 157-169, inne ciekawe odkry
cia Redakcja ma nadzieje przed
stawić czytelnikom  w najbliż
szych numerach).

Uroczystość otwarcia wystawy 
w K ozłów ce u św ie tn ił swoją 
obecnością Wojewoda Lubelski 
W aldemar Dudziak oraz liczne 
grono zaproszonych gości. Listy 
gratulacyjne na ręce dyrektora 
Muzeum Krzysztofa Kornackiego 
przesłali: prezydent Aleksander 
Kwaśniewski oraz premier prof. 
Jerzy Buzek. Wystawie towarzy
szy katalog z tekstami dyr. Krzy
sztofa Kornackiego oraz pracow
ników naukowych ASP w Warsza
wie: Joanny Szpor, Jakuba Pokory 
i Wiesława Procyka.
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