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imatge abans

num. inventari Escultura secció Art

matèria Fusta

tècnica
Fusta tallada

tema Religiós

conservació Deficient

objecte Crucifix nº inven. (VC1562) sèrie

cronologia
S. XVIII-XIX

tipologia
títol

Crist a la creu
autor,
taller signat,

marques

estil,
cultura

propietari Museu de Menorca

restauracions si

imatge després

examen organolèptic i diagnòstic
Es tracta d'una talla feta sense policromar. L'imatge esta feta d'unas sola peça que forma el cos central, mentre
els braços són fets d'unes altres peçes que estaven enganxats originariament al cos central amb unes espigues
de llenya (ara perdudes). Els elements que formen la creu també estaven desenganxats, i li faltava el clau que
manté els peus.

mides 37,5 x 22,5 cm.

marques, signatura

email



condicions indispensables després del tractament

20º - 25º T 55 - 60% HR

tel 971350955

entregat per Museu de Menorca data entrega 15/9/2015

data de tornada 12/11/2015inici tractament 25/9/2015 final tractament 9/11/2015

desinfecció/desacidificació

consolidació suport/estabilització

2- Els braços s'han enganxat al cos mitjançant una resina epoxi i espigues o tijes d'acer inoxidable.
3- Les peces que formen la creu, també s'han enganxat amb una resina epoxi.
7- S'ha fabricat un clau per subjectar els peus a la creu.

fixació capa pictòrica

neteja

4- Neteja de la capa de vernis groguenc que cobreix el crist amb disolvents químics i neutralitzats amb white
spirit
5- Neteja de la creu amb paper arenat.

sistema de presentació/reintegració

1- Desmuntatge de totes les peces que formen el conjunt
6- Tant la creu com l'imatge s'han polit amb una cera natural incolora.
8-Pel sistema de presentació s'ha clavat l'imatge a la creu aprofitant els dos claus antics de les mans i el que s'ha fabricat
de bell nou emprant els forats originals.

eventuals fallades postractament

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

adreça Avda Dr Guardia  s/n



fotos complementaries


