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imatge abans

num. inventari Ceràmica secció Art

matèria Pisa

tècnica
Feta a torn, estannífera blanca i policroma

tema Interior figures

conservació Ruinós

objecte Ribell     nº inv. (VC 1641) sèrie De monteria
cronologia

1850

tipologia Cartageneros o murcians
títol

autor,
taller Triana signat,

marques

estil,
cultura

propietari Museu de Menorca

restauracions si

imatge després

examen organolèptic i diagnòstic
Ribell que presenta decoració d'un cavall envoltat d'elements vegetals a la base. A les parets hi ha una gran
sanefa geomètrica que es combina amb orles de filets. Va arribar fragmentat en dos troços. Per  la part de
darrera presenta una sèrie de grapes de ferro cosint una rompuda més antiga. Degut al cop que segurament va
rebre, apart de fragmentar-se, els talls de fractura cosits per les grapes també es varen debilitar.

mides D. vora 59 cm.
D base 43 cm.
Alt. 15 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 30/9/2015 final tractament 9/11/2015

desinfecció/desacidificació

consolidació suport/estabilització

2- Enganxat els dos fragments mitjançant una resina epoxi.
3- Les grapes que presentava pel revers s'han sanetjat, eliminant les que estaven rompudes i s'hi ha aplicat un producte
per aturar la corrosió.
4- S'han estucat els talls de fractura i les zones perdudes amb un estuc tradicional.

Es aconsellable anar en conte a l'hora de la seva manipulació.

fixació capa pictòrica

neteja

1- Neteja dels talls de fractura del fragment romput.

sistema de presentació/reintegració

5- Pel sistema de presentació s'han retocat amb  pintura a l'aigua les zones estucades.
6- Envernissament final amb una resina acrílica aplicada amb pinzell i pulveritzador.

eventuals fallades postractament

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

adreça Avda Dr Guardia  s/n



fotos complementaries


