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Badania konserwatorskie 
w wirydarzu klasztoru 
Santo Domingo w Limie

Magdalena Skarżyńska

W latach 2017 i 2018 przeprowadzono badania konserwatorskie dotyczące 
okładzin ceramicznych wirydarza klasztoru Santo Domingo w Limie. Prace były 
prowadzone 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 Varsovia en el Cusco. Do zespołu badaw-
czego należeli: prof. Jacek Martusewicz (kierownik zespołu), dr Rafał Nijak, 
mgr Anna Kudzia, mgr Magdalena Skarżyńska, mgr Sylwia Siemianowska oraz 
mgr Dominika Sieczkowska. Dekoracja wirydarza powstała głównie w XVII w., 
a większość płytek została sprowadzona z Sewilli w Hiszpanii. Na przestrzeni 
wieków wystrój ten ulegał licznym przekształceniom, spowodowanym głównie 
trzęsieniami ziemi. Głównym celem prac badawczych było rozpoznanie czyn-
ników niszczących ceramiczną dekorację. Wykonano specjalistyczne badania 
termo wizyjne i wilgotnościowe. Przeanalizowano stan zachowania obiektów oraz 
ich budowę technologiczną. Konserwatorzy wykonali odkrywki stratygraficzne 
oraz pobrali próbki zapraw i ceramiki do badań fizykochemicznych. Ponadto 
wykonano próby oczyszczania oraz sprawdzono sposoby rekonstrukcji utraco-
nych fragmentów przedstawień, analizując, która metoda będzie najlepszym 
rozwiązaniem estetycznym. Projekt kontynuowano w Polsce. Przebadano pobrane 
próbki określając skład i przekrój wybranych materiałów. Ponadto wykonano 
badania z zakresu historii sztuki identyfikujące postaci świętych i patriarchów 
znajdujących się w wirydarzu oraz wykonano graficzną rekonstrukcję pierwot-
nego założenia górnej partii dekoracji. Stworzono również kopię fragmentu 
okładziny ceramicznej ukazującej św. Jana Chrzciciela, dzięki czemu prze-
testowano na większej powierzchni metodę techniki rekonstrukcji szkli-
wionych płytek oraz zweryfikowano wytrzymałość i starzenie się wybranych 
materiałów konserwatorskich. 
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