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Zabytkowa forma gipsowa należąca do kolekcji muzeum służyła do odlewa-
nia z mas lejnych, niewielkich, ceramicznych rzeźb Wenus. Żadna z tych rzeźb 
nie zachowała się do naszych czasów. Ze względu na zły stan oryginalna forma 
nie mogła być dalej wykorzystywana w procesie produkcji. Biorąc pod uwagę 
walory historyczne i zabytkowy charakter formy podjęto decyzję o odtworzeniu 
figurek, do produkcji których była wykorzystywana.
W toku oceny stanu zachowania, na powierzchni gipsu zaobserwowano głębo-
kie wżery, a także ubytki na krawędziach poszczególnych fragmentów. W celu 
wykonania pełnej rekonstrukcji niewielkiej figurki należało najpierw odtworzyć 
formę, która posłużyłaby do rekonstrukcji. W procesie przygotowania nowej for-
my gipsowej zastosowano nowoczesne techniki skanowania oraz wydruku 3D.
Zadanie konserwatorskie realizowany było we współpracy z Sunitą Saha, dok-
torantką programu Unii Europejskiej CHANGE, dotyczącego zastosowania naj-
nowszych technik w dokumentacji dziedzictwa kulturowego. Dużym wyzwa-
niem na etapie skanowania formy była konieczność zastosowanie jak najwyższej 
rozdzielczość, pozwalającej na rejestrację niewielkich detali oraz delikatnego 
modelunku w partii twarzy Wenus. W pomiarach zastosowano technikę światła 
strukturalnego. Do skanowania wykorzystano urządzenie prototypowe, zapro-
jektowane i dostosowane do celu projektu na Politechnice Warszawskiej. Wyko-
nano skany wewnętrznych powierzchni gipsu, które na kolejnym etapie zostały 
przekształcone w jeden końcowy plik umożliwiających druk 3D. Poszczególne  
elementy wydruku 3D poddano opracowaniu powierzchni i cyzelowaniu,  
a następnie klejeniu. Tak przygotowany model pozwolił na zastosowanie trady-
cyjnych technik ceramicznych. 

1. Oryginalna forma gipsowa. Fot. A. Tomkowska
2. Oryginalna forma gipsowa podczas skanowania. Fot. P. Maczuga 
3. Model wygenerowany na podstawie skanów 3D. Fot. S. Saha 
4. Wydruk 3D fragmentów formy, Fot. A. Tomkowska
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