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Założenie klasztorne Santo Domingo, znajdujące się w historycznym centrum 
Limy, kryje w swych murach wirydarz, który dekorowany jest okładziną cera-
miczną. W latach 2017 i 2018 przeprowadzono tam badania konserwatorskie 
w ramach badań statutowych Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, we współpracy z Centro de Estudios 
Andinos de la Universidad de Varsoia en el Cusco. Na wielobarwnych płytkach 
azulejos przedstawione są postaci świętych, patriarchów, a także ornamenty flo-
ralne, groteski i motywy zwierzęce. Większość płytek pochodzi z XVII w. i zostały 
sprowadzone z Sewilli w Hiszpanii. Część paneli ukazujących sceny rodzajowe 
i religijne charakteryzuje się odmienną stylistyką i technologią. Przedstawienia 
te pochodzą z miejscowego, XVII-wiecznego warsztatu Juan’a del Corral. Należy  
do nich scena ukazująca św. Jana Chrzciciela, która znajduje się na ścianie  
południowo-zachodniej wirydarza. 
Na podstawie szczegółowych zdjęć i przerysów wykonanych w Limie, stworzono 
kopię fragmentu z przedstawianiem św. Jana C hrzciciela. Pierwszym etapem 
było wypalenie przygotowanych wcześniej podłoży ceramicznych. Technika wypa-
lania szkliwionych obiektów w wysokich temperaturach niesie za sobą trudne 
to przewidzenia efekty. W piecu zachodzą procesy chemiczne, których wyników 
często nie da się przewidzieć. Kolor danego szkliwa zależeć może od tempera-
tury wypału, rodzaju pieca czy sposobu nałożenia szkliwa. Chcąc stworzyć kopię 
ceramiczna odwzorowującą dokładnie zarówno barwę szkliwionych powierzch-
ni, jak i niedoskonałości będące nieodzownym elementem pracy ceramików: 
spieki czy mieszanie się szkliw, postanowiono wykonać kopię w technikach kon-
serwatorskich „na zimno”. Wypalone na biskwit płytki pokryto warstwą gruntu 
i wyszlifowano, naśladując nierówności oryginalnych obiektów. Następnie 
przeniesiono rysunek z wcześniej sporządzonych kalek. Całość podmalowano 
akwarelą, a szczegóły opracowano przy pomocy farb Kremer na żywicy Laropal. 
By nadać płytkom charakter szkliwionych powierzchni, pokryto je lakierem Golden.  
Całość zamontowano na płycie i dodano jasne fugi, barwą odpowiadające pier-
wotnemu kolorowi wykończenia płytek. 

1. Płytka ukazująca twarz Jana Chrzciciela podczas powstawania kopii. 
Fot. M. Skarżyńska

2. Centralna część przedstawienia podczas powstawania kopii. 
Fot. M. Skarżyńska

3. Dolna partia przedstawienia podczas powstawania kopii. 
Fot. M. Skarżyńska

4. Etapy powstawania podłoża ceramicznego: płytka wypalona na biskwit, 
płytka pokryta gruntem akrylowym, płytki z przeniesionym z kalek 
rysunkiem. Fot. M. Skarżyńska
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