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Alt renses
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Rensing for sot og løs smuss
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Har meningen av objektet
endret seg,
slik at det bør avveies
konserveringstiltak?

Chopins spillebord, ca. 1800

Utsatt for vann, sterk varme, sot

-

Manglende og løs intarsia og finer
Deformert finer
Filten på bordoverflaten har løsnet
Delvis manglende ferniss
fast inngrodd smuss på overflaten
Flekker ujevn glans i fernissen
Deformerte messinghengsler
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Takk til fotograf Erik Børseth og
fotograferende kollegaer på
Ringve!
TAKK FOR MEG
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