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TRANSFER MALOWIDE¸ I SZTUKATERII JAKO SPOSÓB 
RATOWANIA DEKORACJI ÂCIENNYCH NA PRZYK¸ADZIE PRAC

KONSERWATORSKICH W PA¸ACU MUHAMMADA ALEGO W KAIRZE

Transfer malowide∏ Êciennych uwa˝any jest za 
zabieg drastyczny, bo ingerujàcy bezpoÊrednio 

w kompozycj´ i struktur´ oryginalnego dzie∏a sztuki1.
Wià˝à si´ z nim takie zagro˝enia, jak oderwanie 
malowid∏a od naturalnego otoczenia, zmiana pod∏o-
˝a, utrata cz´Êci warstwy malarskiej. Wykonuje si´
go zatem jedynie wówczas, gdy zastosowanie al-
ternatywnej metody ratowania zabytku nie jest
mo˝liwe. 

Jeszcze rzadziej podejmowane bywa przenosze-
nie sztukaterii, g∏ównie ze wzgl´du na powtarzalnoÊç
tych form. Podobnie jak w przypadku transferowania
malowide∏ o bardzo nierównej powierzchni, trójwy-
miarowa budowa obiektu wymusza stosowanie spec-
jalnych konstrukcji (tzw. negatywów), umo˝liwiajà-
cych zachowanie przestrzennej formy sztukaterii
podczas procesu przenoszenia. KoniecznoÊç przenie-
sienia kilkudziesi´ciu fragmentów dekoracji sufitów
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1. Pa∏ac Gabalaya po konserwacji. Widok od strony Nilu. Wszystkie zdj´cia M. Filip.
1. Gabalaya Palace after conservation. View from the Nile. All photos: M. Filip.
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wystàpi∏a w czasie prac konserwatorskich w zespole
pa∏acowo-ogrodowym Mohammada Alego w Kairze.
W jednym z budynków, pa∏acu Gabalaya, drewniana
konstrukcja dachu by∏a w katastrofalnym stanie.
Belki stropowe oraz listwy, na które bezpoÊrednio na-
rzucono tynk, utraci∏y ca∏kowicie wytrzyma∏oÊç kon-
strukcyjnà. Na skutek nieszczelnoÊci dachu oraz prze-
prowadzonego wczeÊniej, niefrasobliwego remontu
jego konstrukcji kilkanaÊcie fragmentów dekoracji
sufitu oderwa∏o si´ od pod∏o˝a, spad∏o na posadzk´
lub na prowizoryczne konstrukcje zabezpieczajàce.
Pozosta∏e fragmenty wisia∏y na przys∏owiowym
„w∏osku”. Sytuacja wymaga∏a podj´cia natychmiasto-
wej akcji ratowniczej. 

Transfer a planowanie prac 
konserwatorskich 
W∏aÊcicielem prezentowanego zabytku i inwestorem
prac jest egipskie Ministerstwo Kultury. Stan zacho-
wania budowli by∏ znany osobom odpowiedzialnym
– codziennie bywali w nim inspektorzy ministerialni

oraz przedstawiciele firm wykonawczych. Rodzi si´
zatem pytanie, jak mog∏o dojÊç do takich zaniedbaƒ,
˝e ka˝dego niemal dnia z sufitu odrywa∏y si´ kolejne
fragmenty dekoracji, a deszcz powodowa∏ odspajanie
si´ kolejnych2. Dlaczego nie podj´to natychmiasto-
wych dzia∏aƒ? 

W przypadku pa∏acu Gabalaya najwyraêniej
zabrak∏o konserwatorskiej ÊwiadomoÊci i wiedzy ko-
niecznej do w∏aÊciwego zaplanowania prac i odpo-
wiedniego zabezpieczenia dekoracji przed rozpo-
cz´ciem prac remontowych. Nawet pojawienie si´
sytuacji kryzysowej nie przyspieszy∏o czynnoÊci na-
prawczych. 

Przeszkodà dla skutecznej i planowanej inter-
wencji by∏y wàtpliwoÊci, czy uzasadnione jest kosz-
towne i czasoch∏onne ratowanie zagro˝onych frag-
mentów dekoracji o stosunkowo niewielkiej wartoÊci
artystycznej. Dodatkowym czynnikiem hamujàcym
rozpocz´cie prac by∏ dylemat, kto ma je wykonywaç
i ponieÊç koszty. Spór toczy∏ si´ mi´dzy generalnym
wykonawcà remontu budowlanego, który po cz´Êci
przyczyni∏ si´ do odpadania malowide∏, a wykonawcà

2. Pa∏ac Gabalaya. Budynek usytuowany jest na sztucznym wzgórzu, w niewielkiej odleg∏oÊci od Nilu i otoczony g´stà zielenià, stàd jego
potoczna nazwa „ma∏pi gaj”. 
2. Gabalaya Palace. Building situated on an artificial hillock at a short distance from the Nile and surrounded by lush vegetation; hence its
common name of a “monkey grove”.
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konserwacji dekoracji sufitów, któremu przed podpi-
sywaniem kontraktu przedstawiono niezgodny z rze-
czywistym ich stan zachowania. Impas okaza∏ si´ tak
g∏´boki, ˝e zainteresowane strony rozwa˝a∏y nawet
mo˝liwoÊç zdj´cia z sufitu zagro˝onych fragmentów
i wyrzucenie ich wraz tymi, które spad∏y wczeÊniej.
W warunkach egipskich takie rozwiàzanie by∏oby
aktem desperacji. 

O podj´ciu korzystnej dla zabytku decyzji zawa-
˝y∏o pojawienie si´ szansy wykonania szybkiej, sto-
sunkowo taniej, a jednoczeÊnie profesjonalnej i bez-
piecznej interwencji konserwatorskiej. Przedstawiona
powy˝ej historia nie jest oczywiÊcie odosobnionym
przypadkiem. Takich krytycznych sytuacji w konser-
wacji dekoracji Êciennych by∏o, jest i b´dzie na pewno
wiele. Rodzi si´ wi´c pytanie, czy w rozwa˝aniach nad
metodykà zabezpieczania i przenoszenia dekoracji
Êciennych oraz planowaniem prac konserwatorskich
mo˝na oprzeç si´ jedynie na teoretycznym stwierdze-
niu, ˝e „inwestor podejmujàcy prace przy zabytku po-
winien w ka˝dej sytuacji zabezpieczyç odpowiednie

Êrodki oraz tak zaplanowaç prace, aby zapewniç mi-
nimalny czas prawid∏owego wykonania nawet naj-
bardziej skomplikowanych czynnoÊci konserwator-
skich.” Z teoretycznego punktu widzenia jest to oczy-
wiÊcie s∏uszne za∏o˝enie, jednak w pewnych, okreÊlo-
nych warunkach nie zawsze mo˝liwe do spe∏nienia. 

Wydarzenia w kairskim pa∏acu sà tylko jednym 
z przyk∏adów sytuacji, w której – przynajmniej teore-
tycznie – zabezpieczono Êrodki na wykonanie prac3,
projekt planowano od 2 lat, zlecenie trafi∏o do specja-
listycznych firm konserwatorskich, a mimo to cz´Êç
zabytkowych dekoracji uleg∏a zniszczeniu, pozosta∏e
zaÊ z trudem uda∏o si´ uratowaç4.

W tym kontekÊcie zasadne wydaje si´ podj´cie
prac nad opracowaniem i doskonaleniem szybkich 
i tanich metod transferowania oraz zabezpieczania
dekoracji Êciennych. Sposoby te – oprócz aspektów
ekonomicznych i czasowych – uwzgl´dniaç powinny
warunek, by materia∏y i narz´dzia u˝ywane w proce-
sie przenoszenia by∏y dost´pne w miejscach kon-
serwacji zabytków lub na tyle lekkie i por´czne, aby
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3. Plan pa∏acu Gabalaya. A – hol
g∏ówny, B – sala nr 5.
3. Plan of the Gabalaya Palace. 
A – main hall, B – room no. 5.

4. Po odczyszczeniu z brudu, dezynfekcji, de-
zynsekcji i impregnacji drewna oraz przenie-
sieniu cenniejszych, zagro˝onych fragmentów
dekoracji na sufitach, cz´Êç najbardziej znisz-
czonych belek konstrukcyjnych drewnianego
stropu i listewek wymieniono na nowe. Do tak
przygotowanego pod∏o˝a przykr´cono transfe-
rowane fragmenty dekoracji osadzone na 
nowych pod∏o˝ach. Pozosta∏e ubytki zrekon-
struowano, naÊladujàc oryginalnà technik´ wy-
konania. 
4. After the removal of impurities, disinfection,
disinsectization, and the impregnation of the
wood as well as the transference of the most
valuable  threatened fragments of the ceiling
decoration, part of the most damaged construc-
tion beams, the wooden ceiling, and the laths
were replaced. Transferred fragments of the
decoration, placed on new bases, were attached
to a thus prepared foundation. The remaining
gaps were supplemented by imitating the 
original technique of execution.
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da∏o si´ je przewoziç, np. w samolocie. Takie metody
umo˝liwi∏yby szybkà interwencj´ w razie katakliz-
mów, konfliktów zbrojnych, by∏yby równie˝ po-
mocne przy planowaniu remontów, sporzàdzaniu
kosztorysów i wycen obiektów z zabytkowymi deko-
racjami Êciennymi5. 

Zagadnienia te stanowià cz´Êç prac badawczych
prowadzonych przez autora, a prezentowana poni-
˝ej realizacja jest jednym z cenniejszych êróde∏ do-
Êwiadczeƒ w tym zakresie6.  

Pa∏ac Muhammada Alego Al-Kabir 
– zarys historii i przyczyny podj´cia
prac remontowych
Muhammad Ali sprawowa∏ w∏adz´ w Egipcie od
1805 do 1840 r. Za jego panowania kraj zosta∏ 
wyzwolony spod kontroli otomaƒskiej7. W∏adca ten
bywa okreÊlany fundatorem nowoczesnego paƒstwa.
Pozostawi∏ po sobie liczne budowle, z których

najs∏ynniejsze to: teatr w Aleksandrii, a w Kairze –
meczet na terenie cytadeli oraz Sabil-Kutab Tusan
Pasha (studnia i szko∏a)8 Kompleks ogrodowo-pa∏a-
cowy w dzielnicy Shobra al-Kyahma na pó∏nocy mia-
sta, zbudowany w latach 1808-1823 przez w∏oskich
architektów i artystów na zlecenie Alego, uwa˝any
jest za najpi´kniejsze za∏o˝enie tego typu w stolicy.
Dzisiaj mieÊci si´ tu Akademia Rolnicza, a jeden 
z pa∏aców zajmujà placówki Departamentu Muzeów
Niezale˝nego Konsulatu Zabytków w Egipcie oraz
magazyn, w którym przechowywane jest wyposa˝e-
nie pa∏aców oraz pamiàtki po Muhammadzie Alim,
m.in. zbór ksiàg, grafik oraz portretów rodziny w∏adcy.

Pa∏ac Gabalaya (Pa∏ac na wzgórzu), w którym
przeprowadzono wspomniane powy˝ej prace, stano-
wi cz´Êç zespo∏u architektonicznego z∏o˝onego z nie-
istniejàcego ju˝ Basr al-Ali (Wspania∏y pa∏ac), w któ-
rym znajdowa∏ si´ harem, oraz zachowanych do dzi-
siaj: wie˝y saqiya (ko∏o wodne), wysokiego muru ka-
miennego oraz pa∏acu g∏ównego, zwanego Fasqiya

5. Sposób wzmacniania i stabilizacji konstrukcji
drewnianego stropu. Belki stropowe z górnego rz´du
w wi´kszoÊci wymieniono na nowe. Belki z dolnego
rz´du wymieniono tylko w miejscach, gdzie nie by∏o
ju˝ pierwotnej dekoracji lub wykonano transfery
zagro˝onych fragmentów dekoracji. Konstrukcyjnie
s∏abszà dolnà cz´Êç stropu podwieszono do górnej za
pomocà stalowych lin i Êrub napinajàcych.
5. Manner of reinforcing and stabilising the construc-
tion of the wooden ceiling. The major part of the
upper row of ceiling beams was replaced by new
ones. Lower row beams were changed only in those
places where the original decoration was missing or
threatened fragments of the decoration had been
transferred. The lower part of the ceiling, with 
a weaker construction, was suspended with the 
assistance of steel cables and tightening screws. 

6. Hol g∏ówny przed konser-
wacjà. W wyniku wieloletnie-
go przeciekania dachu 30 proc.
dekoracji sztukatorskiej, ma-
larskiej i poz∏otniczej uleg-
∏o ca∏kowitemu zniszczeniu.
Degradacja gipsowo-wapien-
nych tynków oraz drewnianej
konstrukcji stropów spowodo-
wa∏a rozleg∏e odspojenia wy-
praw tynkarskich oraz sztu-
katerii. 
6. Main hall prior to conserva-
tion. The years-long leaking
of the roof meant that 30% 
of the stucco, painted, and 
gilt decoration was totally
damaged. The degradation of
the plaster-lime plaster and
the wooden construction of
the ceilings caused an exten-
sive loosening of the plaster
and stucco.
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pavillion (Pawilon ze stawem). W pa∏acu g∏ównym
prowadzone sà obecnie prace konserwatorskie
z udzia∏em polskich konserwatorów. Po zabiegach
konserwatorskich zespó∏ ma si´ staç siedzibà mu-
zeum Muhammada Alego oraz – zgodnie z za∏o˝e-
niami fundatora – pe∏niç funkcje reprezentacyjne dla
rzàdu egipskiego. 

Pa∏ac Gabalaya, s∏u˝àcy pierwotnie celom re-
kreacyjnym, wzniesiony zosta∏ na specjalnie usypa-
nym kopcu o wysokoÊci 10 m, po∏o˝onym 200 m na
wschód od Nilu. Budowl´ o powierzchni 345 m2

otaczajà kamienne tarasy poroÊni´te drzewami. Od
wschodu i zachodu wiodà ku niej marmurowe schody.
Do wn´trza prowadzà bardzo wyjàtkowe dwuskrzy-
d∏owe drzwi, udekorowane od Êrodka widokami Kairu
i okolic. Budynek, na planie prostokàta, sk∏ada si´ z ho-
lu g∏ównego i 7 otaczajàcych go pomieszczeƒ. W pod-
ziemiu znajdowa∏y si´ niegdyÊ kuchnia i magazyn. 

Pa∏ac zaprojektowany i wykonany przez W∏o-
chów zachowa∏ europejski charakter, jednak w styli-
styce dekoracji dostrzec mo˝na liczne motywy islam-
skie9. Metody budowlane i u˝yte materia∏y stanowià
równie˝ mieszanin´ technik europejskich i lokalnych.
Dekoracje sufitów wykonano farbà olejnà lub t∏ustà
farbà emulsyjnà na gipsowo-wapienno-piaskowym
tynku. Pierwotne z∏ocenia wykonano z∏otem karato-
wym. W g∏ównym holu wyst´puje bogata dekoracja
sztukatorska oraz g∏adkie t∏o w kolorze koÊci s∏onio-
wej. Sufity pozosta∏ych pomieszczeƒ zdobià barwne
ornamenty k∏adzione na g∏adkim tle w ró˝nych od-
cieniach bràzu.  

Badania wykaza∏y, ˝e w trakcie wznoszenia bu-
dowli zastosowano wadliwe techniki budowlane i ar-
tystyczne. Osuwajàce si´ fundamenty, osadzone na
sztucznym nasypie, powodowa∏y powstawanie szcze-
lin w Êcianach o szerokoÊci do 11 cm. Gipsowe tynki,
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7. Hol g∏ówny po konserwacji. Pierwotnym ˝yczeniem egipskiego Ministerstwa Kultury by∏o ods∏oni´cie, konserwacja i ekspozycja orygi-
nalnych z∏oceƒ i polichromii. Z za∏o˝enia wykluczono mo˝liwoÊç przez∏ocenia sztukaterii i pomalowania g∏adkich p∏aszczyzn. Po zakoƒcze-
niu prac zmieniono za∏o˝enia i cz´Êç konserwowanych z∏oceƒ przez∏ocono, a cz´Êç g∏adkich dekoracji malarskich przemalowano. 
7. Main hall after conservation. Originally, the Egyptian  Ministry of Culture wanted to uncover, conserve, and display the  gilt and poly-
chrome.  The possibility of gilding the stucco and painting the smooth areas was excluded a priori. The completion of the work led to changes
of the  initial premises – part of the conserved gilt work was regilded, and some of the smooth painted decorations were repainted.
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8. Fragment sufitu w holu g∏ównym. Widoczny ubytek oraz odspo-
jenie tynku w formie „kieszeni”. Na takich niepolichromowanych
fragmentach testowano metody, wykorzystane póêniej do podkleja-
nia cenniejszych fragmentów dekoracji malarskiej i sztukatorskiej. 
8. Fragment of the ceiling in the main hall. Visible gap and loosen-
ing of the plaster in the form of a “pocket”. Such non-polychrome
fragments were used for testing methods applied later for gluing the
more valuable fragments of the painted and stucco decoration. 

9. Sposób podklejania od-
spojonych fragmentów tyn-
ków na sufitach. Do klejenia
u˝ywano pianki poliuretano-
wej (jedno- i dwukomponen-
towej), klej poliuretanowy,
zaprawy gipsowo-wapienne
modyfikowane ˝ywicà akry-
lowà. W celu stworzenia kon-
trolowanego docisku kru-
chych tynków zastosowano
konstrukcj´ wykonanà z ele-
mentów rusztowania, p∏yty
wiórowej i gàbki. 
9. Gluing loosened fragments
of plaster on the ceilings. Use
was made of polyurethane
foam (single- and two-com-
ponent), polyurethane glue,
and plaster-lime mortar 
modified by acrylic resin. 
A construction made of 
elements of scaffolding, chip-
board, and foam was used in
order to create controlled
pressure on the fragile plaster.

sztukatorskiej, poz∏otniczej i malarskiej. Os∏abieniu 
i miejscowo ca∏kowitej degradacji uleg∏a równie˝
drewniana konstrukcja stropu. 

Post´pujàce zniszczenia pog∏´bi∏a renowacja
obiektu przeprowadzona w latach 1941-1944. W tym
czasie z∏ocenia pokryto cz´Êciowo imitacjà z∏ota 
w formie warstwy malarskiej lub z∏ocenia folià. 
W wyniku oksydacji zmieni∏y one kolor na bràzowy
lub czarny. Dekoracje malarskie „odÊwie˝ono” lub
cz´Êciowo przemalowano. Sp´kania tynków wype∏-
niono kitami cementowymi. 

W momencie rozpocz´cia prac konserwatorskich
w 2003 r., na skutek wspomnianych wy˝ej czynników
degradacyjnych, w holu g∏ównym oraz pomieszcze-
niu nr 5 brakowa∏o lub nadawa∏o si´ do wymiany 
25 proc. elementów sztukaterii. Niezwykle trudne do
opanowania okaza∏y si´ odspojenia tynku na sufitach,
które, szczególnie w okolicach licznych sp´kaƒ, mia-
∏y tendencj´ do odpadania. WÊród takich zagro˝o-
nych fragmentów znajdowa∏y si´ dekoracje malar-
skie wraz ze sztukateriami o powierzchni docho-
dzàcej do 1 m2 i wadze przekraczajàcej 60 kg
(gruboÊç tynku w takich p∏atach dochodzi∏a do 11 cm).

Trudnym zagadnieniem by∏o równie˝ podklejenie
i wyprostowanie ma∏ej rozety na suficie holu, trans-
fer i konserwacja du˝ej rozety z kopu∏y holu g∏ówne-
go, która zachowa∏a si´ w 4 cz´Êciach, oraz podkleje-
nie tynku wokó∏ tej rozety. Na szczycie kopu∏y tynk
o powierzchni ok. 8 m2 i w kszta∏cie sferycznym by∏
ca∏kowicie odspojony od pod∏o˝a, gro˝àc w ka˝dej
chwili oderwaniem si´ ca∏ego szczytu. Wyjàtkowa
sytuacja zaistnia∏a w pomieszczeniach bocznych, 
a w szczególnoÊci w pokoju nr 5. Firma budowlana
wykonujàca remont stropu i dachu zastosowa∏a kon-
trowersyjne „zabezpieczenie” tynków z dekoracjà

k∏adzione bezpoÊrednio na deseczkach p´ka∏y, kru-
szy∏y si´ i odspaja∏y. Warstwa malarska posiada∏a nie-
mal na ca∏ej powierzchni g´stà siatk´ sp´kaƒ tworzà-
cych ∏uskowatà struktur´ z tendencjà do odpadania
du˝ymi p∏atami. Do wad wykonawczych dosz∏y za-
niedbania powsta∏e podczas u˝ytkowania zabytku.
Zas∏oni´ty attykà p∏aski dach mia∏ przez d∏ugi czas
niedro˝ne sp∏ywy wody, co doprowadzi∏o do perma-
nentnego namakania tynków i dekoracji we wn´trzu.
Cieknàca woda spowodowa∏a migracj´ i krystalizacj´
soli, a w efekcie degradacj´ ok. 30 proc. dekoracji
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malarskà i sztukatorskà na suficie. Na ˝elaznym rusz-
towaniu rurowym po∏o˝ono belki drewniane w od-
st´pach ok. 30/40 cm, a na nich gàbki. Tak przygoto-
wane pod∏o˝e ustawione by∏o ok. 35 cm poni˝ej po-
ziomu sufitu. Podczas remontu opad∏o na nie kilkanaÊ-
cie fragmentów dekoracji. KilkanaÊcie pozosta∏ych,
w tym sztukaterie, spad∏o na posadzk´, poniewa˝ 
opisane „zabezpieczenie” nie obejmowa∏o ca∏ej po-
wierzchni sufitu.

Wybrane zagadnienia konserwatorskie
pa∏acu Gabalaya
Konserwacja dekoracji sufitów polega∏a na podkleje-
niu odspojonych tynków i warstwy malarskiej, napra-
wie, zabezpieczeniu przed mikroorganizmami drew-
nianej konstrukcji stropu, usuni´ciu przemalowaƒ, do-
czyszczeniu pierwotnych z∏oceƒ i polichromii, uzupe∏-
nieniu ubytków tynku, scaleniu kolorystycznym de-
koracji malarskiej, rekonstrukcji wi´kszych ubytków
sztukaterii, tynków i dekoracji malarskiej. Charakter
zniszczeƒ zabytku wymusi∏ rozwiàzanie kilku nie-
typowych problemów konserwatorskich takich, jak: 
q opracowanie skutecznych Êrodków i metod pod-

klejania kieszeni i p´cherzy tynku. W próbach
nale˝a∏o uwzgl´dniç wiele problemów, jakie niesie
ze sobà sklejanie du˝ych powierzchni tynku z za-
kurzonym pod∏o˝em drewnianym o du˝ych szczeli-
nach i na sufitach. Do prób wykorzystano: Êruby, 
akrylowe kleje monta˝owe, kleje poliuretanowe, 
poliuretanowe pianki monta˝owe (jedno- i dwu-
komponentowe) oraz zaprawy wapienno-gipsowe 

modyfikowane dyspersjà wodnà ˝ywicy akrylowej. 
W testach istotnym czynnikiem by∏a m.in. mo˝li-
woÊç wprowadzania klejów przez ma∏e szczeliny
na znacznà odleg∏oÊç oraz zdolnoÊç tych klejów 
do wype∏niania wi´kszych i mniejszych szczelin. 
W procesie podklejania dekoracji na sufitach przy 
u˝yciu rozpr´˝ajàcych si´ pianek poliuretanowych
konieczne by∏o u˝ycie blokady pozwalajàcej na pre-
cyzyjnà kontrol´ docisku kruchych tynków. W tym
celu wykorzystano konstrukcj´ z rur metalowych 
po∏àczonych ruchomymi Êrubami. Ich docisk regu-
lowano za pomocà elementów startowych ruszto-
wania rurowego; 

q opracowanie metody prostowania i przyklejania
przestrzennych form sztukatorskich. Problem 
z prostowaniem sztukaterii pojawi∏ si´ przy okazji 
jednej z rozet w holu g∏ównym, która oderwa∏a si´
od sufitu tylko z jednej strony, co po d∏u˝szym cza-
sie doprowadzi∏o do jej deformacji. Przyklejenie
rozety musia∏o byç zatem poprzedzone przywróce-
niem jej pierwotnego kszta∏tu. W tym celu u˝yto
wspomnianej powy˝ej konstrukcji regulowanych 
wsporników oraz eksperymentalnie wykorzystano 
powolne, samoistne  rozpr´˝anie si´ pianki poliure-
tanowej. Jako element dociskowy przestrzennej for-
my rozety zastosowano „negatyw” – odcisk rozety 
wykonany z pianki poliuretanowej; 

q wykonanie transferów dwóch fragmentów deko-
racji, których nie da∏o si´ uratowaç bez wzmoc-
nienia tynków od odwrocia, a ich drewniane pod-
∏o˝a (belki i listwy drewniane) kwalifikowa∏y si´
do wymiany. Wspomniane fragmenty dekoracji 
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10. W celu podklejenia szczy-
tu kopu∏y w holu g∏ównym
konieczne by∏o zdj´cie rozety.
Gipsowa forma rozety by∏a
po∏amana na cztery kawa∏ki.
Jej przeniesienie umo˝liwi∏o
sklejenie skorupy i wzmoc-
nienie pod∏o˝a od odwrocia.
W celu zabezpieczenia prze-
strzennej formy sztukaterii
zabiegi konserwatorskie wy-
konywano na tradycyjnym
„∏o˝u piaskowym”.
10. It was necessary to re-
move the roseta in order to
glue the dome gable in the
main hall. The plaster form of
the roseta was broken into
four parts. Its transference
made it possible to glue the
shell together and to reinforce
the foundation. In order to
secure the spatial form of 
the stucco, conservation was 
carried out on a traditional
“sand bed”. 
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w ka˝dej chwili mog∏y oderwaç si´ od stropu, 
co bardzo utrudnia∏o etap przygotowawczy prac
(czyszczenie, licowanie) oraz bezpieczne zdj´cie 
p∏atów; 

q transfer rozety z kopu∏y g∏ównej. Zdj´cie rozety 
umo˝liwi∏o jej konserwacj´, a tak˝e dost´p do cen-
tralnej partii tynku w kopule, która wymaga∏a pod-
klejenia za pomocà iniekcji. Zabieg przeniesienia 
utrudnia∏y z∏ocenia rozety oraz to, ˝e bogata forma 
przestrzenna zachowa∏a si´ w 4 fragmentach. Do 
jej zabezpieczenia podczas opracowywania odwro-
cia wykorzystano licowanie z gazy bawe∏nianej 
i spoiwa akrylowego oraz pod∏o˝e w postaci ∏o˝a 
piaskowego. Odwrocie wzmocniono gazà bawe∏-
nianà wklejonà za pomocà modyfikowanej zapra-
wy oraz laminatem wykonanym na bazie maty
szklanej zatopionej w ˝ywicy poliestrowej. U˝yta 
technologia nie by∏aby niczym szczególnym, gdy-
by zastosowano jà w przenoszeniu malowide∏, w tym
jednak przypadku transferowano sztukaterie. 
Stanowi to jeden z niewielu przyk∏adów przeno-
szenia dekoracji sztukatorskich;

q „przechwycenie”, konserwacja i ponowne przy-
twierdzenie fragmentów dekoracji, które opad∏y
na „konstrukcj´ ochronnà” lub posadzk´. Odnalezio-
no i zabezpieczono 32 fragmenty dekoracji. Nie 
wszystkie z nich mia∏y dekoracje sztukatorskie 

lub malarskie, dlatego tylko 16 uratowanych frag-
mentów zdecydowano si´ poddaç konserwacji 
i osadziç w ich pierwotnym miejscu. WÊród za-
chowywanych fragmentów znalaz∏o si´ 11 z formà 
sztukatorskà, które w celu opracowania odwrocia 
wymaga∏y wykonania negatywów ich formy.

Trzy ostatnie punkty dotyczà, wspomnianego ju˝,
zagadnienia szybkich i tanich sposobów przenoszenia
nawet bardzo skomplikowanych dekoracji Êciennych.
Ze wzgl´du na transfery wielu fragmentów szerszy
opis post´powania zostanie przeÊledzony jedynie na
dwóch przyk∏adach z pomieszczenia nr 5. 

Transfer dekoracji Êciennej z warstwà
malarskà i sztukatorskà na przyk∏adzie
dwóch fragmentów z pomieszczenia nr 5
SpoÊród 32 odspojonych fragmentów sufitów, które
opad∏y na wspomniane prowizoryczne  zabezpiecze-
nie z ˝erdzi i gàbki, dwa fragmenty w naro˝niku 
pomieszczenia nr 5 mia∏y znacznà powierzchni´ (ok.
1 m2). Warstwa malarska w tym obszarze dekoracji
by∏a ca∏kowicie z∏uszczona. Brak sztywnego pod∏o˝a
pod p∏atami oraz stan zachowania warstwy malar-
skiej stwarza∏ niewielkie szanse na uratowanie tej
cz´Êci dekoracji. 

11. Jedno z pomieszczeƒ po zdj´ciu odpadajàcych fragmentów dekoracji sufitu i po usuni´ciu „konstrukcji zabezpieczajàcej”. Od drewnianej
konstrukcji stropu odpad∏o ok. 25 proc. tynków. CzeÊç z nich uda∏o si´ zabezpieczyç, cz´Êç uleg∏a zniszczeniu. SpoÊród 32 uratowanych frag-
mentów dwa mia∏y znacznà powierzchni´ (ok. 1 m2). Jeden z ich oprócz polichromii mia∏ równie˝ dekoracj´ sztukatorskà. 
11. One of the interiors after the removal of falling fragments of the ceiling decoration and the “security construction”. About 25% of all 
plaster fell off the wooden ceiling construction. Some was protected and the rest became damaged. Among the 32 salvaged fragments, two
were about 1 sq. m. large. Furthermore, one fragment  possessed stucco decorations accompanying the polychrome. 
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Pierwszy fragment, po przeci´ciu w miejscu p´k-
ni´cia, uniesiono do góry i pomi´dzy gàbk´ a ˝erdzie
wsadzono p∏yt´ paêdzierzowà, która pozwoli∏a na wy-
suni´cie p∏ata z konstrukcji i transport do pracowni.
P∏at zdj´to w 2 kawa∏kach, niestety, zosta∏ on potem
uszkodzony i po∏amany na 5 fragmentów10. Z∏o˝ono je
i sklejono, a nast´pnie na czas opracowania odwrocia
i nowego pod∏o˝a zablokowano poprzez przybicie do-
oko∏a drewnianych listewek. Odwrocie Êcieniono i usz-
tywniono, wklejajàc siatk´ poliestrowà przy u˝yciu
zaprawy gipsowo-wapiennej, modyfikowanej emulsjà
wodnà ˝ywicy akrylowej. Nowe pod∏o˝e wykonano 
z 3 warstw maty szklanej rozdzielonych tkaninà poli-
estrowà Firet Coremmat 4 mm, zatopionych w ˝ywicy
poliestrowej. Otrzymany laminat pozwala∏ na uzyska-
nie wystarczajàcej sztywnoÊci p∏ata, odwzorowujàc
jednoczeÊnie jego nieregularny kszta∏t. W odwrocie
wklejono uchwyty mocujàce wykonane z ˝elaznych
p∏askowników. Uchwyty tak rozmieszczono, by wy-
pad∏y one w miejscu belek konstrukcyjnych, co umo-
˝liwia∏o mocne i trwa∏e zamocowanie p∏ata do sufitu.

Znacznie bardziej skomplikowany by∏ transfer
drugiego fragmentu, który – oprócz warstwy ma-
larskiej z dwóch stron – posiada∏ równie˝ dekoracj´
sztukatorskà. Miejsce, w którym wypada∏ profil sztu-
katerii, mia∏o gruboÊç 11 cm, natomiast pozosta∏e
cz´Êci p∏ata jedynie 1,5 cm. Ró˝nica w gruboÊci gro-
zi∏a przy próbie uniesienia i przemieszczenia – w wy-
niku napr´˝eƒ – p´kni´ciem p∏atu na styku grubych 
i cienkich partii tynku. Niemo˝liwe by∏o jego uniesie-
nie z konstrukcji zabezpieczajàcej w celu pod∏o˝enia
p∏yty tak, jak postàpiono w przypadku pierwszego
p∏ata i wielu innych w pa∏acu. Jako pod∏o˝e do trans-
portu wykorzystano wi´c ˝erdzie, na których spoczy-
wa∏ p∏at, dodajàc dodatkowe belki o tym samym
wymiarze. W poprzek tych elementów przykr´cono
kolejne belki, wypuszczajàc je poza powierzchni´

pierwszej warstwy i tworzàc w ten sposób uchwyty.
Tak powsta∏a stabilna kratownica, która umo˝liwi∏a
usuni´cie rurowego rusztowania i transport p∏ata do
pracowni (wa˝y∏ on wraz gruzem i konstrukcjà noÊ-
nà ok. 150 kg).

W standardowym post´powaniu zdejmowany
fragment dekoracji Êciennej mia∏by licowanie zabez-
pieczajàce warstw´ malarskà oraz konstrukcj´ od-
wzorowujà powierzchni´ sztukaterii i chroniàcà p∏at
przed p´kni´ciem, czyli tzw. negatyw powierzchni.
W tym przypadku jednak lico nie by∏o zabezpie-
czone, a ka˝da próba przemieszczenia grozi∏a nie-
kontrolowanym p´kni´ciem p∏ata. Aby go odwróç 
w celu wykonania licowania i budowy negatywu,
wykonano usztywnienie odwrocia poprzez naklejenie
listewek tworzàcych kratownic´. Tak zabezpieczony
p∏at odwrócono licem do góry i po raz pierwszy do-
konano oceny stanu zachowania warstwy malarskiej.
Okaza∏a si´ sp´kana i odspojona od pod∏o˝a w po-
staci du˝ych ∏usek. 

Na tym etapie rozpocz´∏a si´ standardowa proce-
dura transferu. Podklejono z∏uszczenia, utrwalono 
i doczyszczono warstw´ malarskà, za∏o˝ono licowa-
nie sk∏adajàce si´ z 3 warstw gazy bawe∏nianej i ˝y-
wicy akrylowej. Nast´pnie zbudowano negatyw, wy-
korzystujàc tylko materia∏y znajdujàce si´ na miejscu.
Wykonano prowizorycznà skrzyni´ z drewnianych
˝erdzi, p∏yt wiórowych i wkr´tów. Profil sztukaterii
zabezpieczono poliuretanowà piankà monta˝owà.
P∏askà cz´Êç p∏ata zabezpieczono odpowiednio doci´-
tym styropianem. Po zamkni´ciu skrzyni p∏at mo˝na
by∏o bezpiecznie odwróciç i prowadziç dalsze zabie-
gi przy opracowywaniu odwrocia i wykonywaniu no-
wego pod∏o˝a. Po odkr´ceniu wieka, z odwrocia usu-
ni´to drewniane zabezpieczenie – kratownic´. Prace
konserwatorskie obj´∏y wykonanie laminatu z maty
szklanej, Firet Corematu i ˝ywicy poliestrowej,
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12. Po∏udniowo-zachodni naro˝nik po-
mieszczenia nr 5 podczas przykr´cania
dwóch transferów do stropu. Oba fragmen-
ty dekoracji malarskiej i sztukatorskiej
zosta∏y zdj´te z sufitu bez warstwy zabez-
pieczajàcej (licowania) i bez konstrukcji
zabezpieczajàcej nierównà powierzchni´
(negatywu powierzchni). 
12. South-western cornerstone of interior
no. 5 during the attachment of two transfers
to the ceiling. Both fragments of the painted
and stucco decoration were removed from
the ceiling without a protective layer 
(facing) or a construction protecting the
uneven surface (surface negative). 
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Êcienienie tynku oraz utworzenie uchwytów z listw
aluminiowych, które oprócz funkcji mocujàcej sta-
nowi∏y dodatkowe usztywnienie p∏ata. Aby uchwyty
wypad∏y w miejscu wyst´powania belek stropowych
na suficie, musia∏y byç znacznie d∏u˝sze ni˝ p∏asz-
czyzna p∏ata, dlatego w celu zmniejszenia ci´˝aru
zdecydowano si´ na profile aluminiowe. 

Równolegle z pracami przy transferach prowa-
dzono konserwacj´ stropu. Przykr´cono poluzowa-
ne lub oderwane listwy. Spróchnia∏e belki i listwy 
wymieniono na nowe o takich samych wymiarach.
Przeprowadzono dezynfekcj´ i dezynsekcj´ wszyst-
kich drewnianych elementów. Usuni´to zanieczysz-
czenia nagromadzone mi´dzy zewn´trznym a we-
wn´trznym rz´dem belek. Belki sufitowe, na których
bezpoÊrednio wyst´powa∏y dekoracje, nie mog∏y byç
wymienione bez wykonania transferu ca∏oÊci de-
koracji. Stan zachowania konstrukcji belkowania

wymaga∏ dodatkowego zabezpieczenia, dlatego gór-
ny rzàd belek – wzmocniony poprzez wymian´ wi´k-
szoÊci elementów – po∏àczono z dolnym za pomocà
stalowych lin i Êrub z systemem napinajàcym. 

Do tak przygotowanego pod∏o˝a przykr´cono
Êrubami transfery. Przed tym zabiegiem dokonano
korekty zewn´trznych kraw´dzi p∏atów w celu dopa-
sowania obu fragmentów do siebie oraz do tynków
pozosta∏ych na suficie. Ubytki tynku oraz profile
sztukaterii zrekonstruowano zaprawà naÊladujàcà
pierwotnà technologi´ oraz struktur´ powierzchni.
Nast´pnie wykonano scalenie kolorystyczne orygi-
nalnych partii oraz rekonstrukcj´ wi´kszych ubytków
polichromii na ca∏ym suficie. Przy rekonstrukcji
warstwy malarskiej zwrócono szczególnà uwag´ na
powtórzenie charakterystycznej formy oryginalnych
polichromii, które mia∏y na ca∏ej powierzchni wy-
raênà siatk´ sp´kaƒ. 

13. P∏d-zach. naro˝nik pomieszczenia nr 5 po zamontowaniu zdj´tych fragmentów dekoracji oraz rekonstrukcji ubytków tynku i warstwy
malarskiej. Oprócz problemów technicznych z wykonaniem nietypowych transferów du˝ym wyzwaniem by∏o równie˝ odtworzenie dekoracji
malarskiej, której pierwotna struktura mia∏a g´stà siatk´ sp´kaƒ tworzàcych ∏uskowatà struktur´ powierzchni. 
13. South-western cornerstone in interior no. 5 after the instalment of the previously removed fragments of the decoration and a reconstruc-
tion of the missing plaster and painted layer. Alongside technical problems involving the completion of untypical transfers, the recreation of
the painted decoration whose original structure possessed a dense network of cracks, creating a scaly surface structure, proved to be a great
challenge.
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W pomieszczeniu nr 5 – oprócz przedstawio-
nych powy˝ej dwóch fragmentów dekoracji – znale-
ziono 9 innych ze sztukaterià. Elementy te opraco-
wano w podobny sposób, jak opisane wczeÊniej
transfery, i przytwierdzono je w pierwotnym miejscu.
Ostatecznie w wyniku przeprowadzonych zabiegów
uratowano wszystkie zachowane fragmenty dekoracji.
Rekonstrukcja tynków, sztukaterii oraz warstwy
malarskiej pozwoli∏y na odtworzenie pierwotnego
wyglàdu sufitu w pomieszczeniu11. Analogiczne za-
biegi wykonano w pozosta∏ych pomieszczeniach, 
w których uratowano, zabezpieczono i przytwierdzo-
no w pierwotnym miejscu 32 fragmenty dekoracji
sufitowych. W ka˝dym pomieszczeniu zosta∏o zre-
konstruowanych Êrednio 15 proc. dekoracji.

Podsumowujàc rezultaty prac, nale˝y podkreÊliç,
˝e wszystkie materia∏y i narz´dzia u˝yte do budowy
negatywów przestrzennych elementów dekoracji
znajdowa∏y si´ na „placu budowy”. Materia∏y wyko-
rzystane do konserwacji i budowy nowych pod∏o˝y
sà dost´pne w ka˝dym wi´kszym mieÊcie, tak˝e

w Kairze. Pozosta∏e materia∏y, które mogà byç trudno
dost´pne, jak np. w∏óknina poliestrowa u˝yta do bu-
dowy nowych pod∏o˝y, sà lekkie, pakowane w ru-
lonach i mo˝na je przewoziç samolotem jako baga˝
podr´czny. Prace zosta∏y przeprowadzone przez
przeszkolony zespó∏ miejscowych pracowników pod
nadzorem dwóch polskich konserwatorów12.
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Mgr Maciej Filip jest absolwentem Wydzia∏u Konserwacji
i Restauracji Dzie∏ Sztuki Akademii Sztuk Pi´knych 
w Krakowie (1998 r.) oraz podyplomowych studiów w za-
kresie wyceny nieruchomoÊci w Wy˝szej Szkole Handlu 
i Finansów Mi´dzynarodowych w Warszawie. Jest cz∏on-
kiem zarzàdu Rzeszowskiej Sekcji Konserwatorów Zabyt-
ków Zwiàzku Polskich Artystów Plastyków oraz autorem
wielu publikacji. Od 1996 r. prowadzi w∏asnà pracowni´
konserwacji zabytków (malarstwo, rzeêba, architektura).
Od 2003 r. wspó∏pracuje z egipskà firmà Heritage Egypt, 
w której ramach konsultuje i realizuje prace konserwator-
skie na terenie Kairu i Aleksandrii w Egipcie. Od wrzeÊnia
2005 r. jest doktorantem WKiRDS w Krakowie.

1. I. Brajer, The Transfer of Wall Paintings, Based on Danish
Experience, London 2002, str. 2.  

2. Prace rozpocz´to w styczniu. W tym czasie w Kairze mogà 
wystàpiç opady deszczu.

3. Inwestorem by∏o egipskie Ministerstwo Kultury.

4. Innym przyk∏adem mo˝e byç  realizacja, w której podczas adap-
tacji zabytkowej kamienicy na bank (przy zachowaniu wszystkich
procedur prawnych i organizacyjnych) z dekoracji malarskiej 
sufitów w ca∏ym budynku zachowano jedynie 2 m2. Szerszy opis 
w artykule autora Transfer i rekonstrukcja dekoracji malarskiej.
Zastosowanie p∏yt gipsowych, „Renowacje”, 2001, nr 3, str. 99-103.

5. Problem przenoszenia dekoracji Êciennych w kontekÊcie wyceny,

sprzeda˝y i remontów nieruchomoÊci o charakterze zabytkowym
mo˝na w skrócie powiàzaç z nast´pujàcym faktem: inwestor, kupu-
jàc nieruchomoÊç zabytkowà, w wi´kszoÊci przypadków zaintere-
sowany jest jej lokalizacjà i wyglàdem zewn´trznym. Dekoracje
Êcienne, wymagajàce znacznych nak∏adów finansowych, uwa˝ane
sà cz´sto za niepo˝àdany skutek uboczny inwestycji. Taka sytuacja
stwarza oczywiste zagro˝enie dla zabytku.

6. Pierwszym êród∏em doÊwiadczeƒ w zakresie transferów ma-
lowide∏ Êciennych w Kairze by∏o wykonanie pod kierunkiem 
dr. Roberta Rogala 28 transferów w ramach konserwacji malowide∏ 
w Domu Sitt Wasili, Za∏o˝enia i problemy realizacji projektu
ochrony zabytków Starego Kairu, „Ochrona Zabytków”, 2004, 
nr 3/4, s. 29-41. 

Przypisy

14. Pomieszczenie nr 5 po zamontowaniu wszystkich uratowanych fragmentów dekoracji malarskiej i sztukatorskiej. Rekonstrukcja ubytków
tynku i polichromii pozwoli∏a na odtworzenie pierwotnego wyglàdu pomieszczenia. 
14. Interior no. 5 after the installation of all the salvaged fragments of the painted and stucco decoration. A reconstruction of the gaps in the
plaster and polychrome made it possible to recreate the original appearance of the interior.



7. A. Dobrowolska, K. Fahmy, Muhammad’Ali Pasha and his
Sabil, Cairo-New York 2004, str. 36.

8. Wi´cej informacji na temat wspomnianej Sabili oraz jej kon-
serwacji, w której udzia∏ wzi´li m.in. polscy konserwatorzy, 
mo˝na znaleêç w cytowanej powy˝ej ksià˝ce A. Dobrowolskiej 
i K. Fahmy. 

9. Informacje na temat historii pa∏acu oraz jego obecnej i plano-
wanej funkcji zaczerpni´to z opracowania Historic Cairo, Ministry
of Culture, Supreme Council of Antiquities, 2002, str. 284-292.

10. Najprawdopodobniej „osoby ciekawskie” chcia∏y sprawdziç, co
„takiego niesamowitego” konserwatorzy zdj´li z sufitów i, obraca-
jàc p∏at na stron´ lica, chwyci∏y go w niew∏aÊciwym miejscu. 

11. Niestety, nie uda∏o si´ przekonaç zleceniodawcy do u˝ycia nie-
rdzewnej siatki stalowej mi´dzy rekonstruowanym tynkiem a drew-
nianym pod∏o˝em, plastikowej siatki mi´dzy tynkiem a transferami
oraz do zastosowania przy rekonstrukcji spróchnia∏ych listew na
stropie drewna sezonowanego. Te oszcz´dnoÊci przyczyni∏y si´ do
powstania pierwszych p´kni´ç, które w przysz∏oÊci na pewno b´dà

si´ rozszerzaç. Nie powiod∏y si´ równie˝ próby ustabilizowania
osadzania si´ fundamentów oraz zachowania odpowiedniej kolej-
noÊci prac. Po konserwacji sufitów przystàpiono do czyszczenia 
i zabezpieczania stropów, montowania instalacji elektrycznej 
i przeciwpo˝arowej oraz po∏o˝enia bardzo ci´˝kiej posadzki mar-
murowej na drewnianej konstrukcji dachu. B´dzie to na pewno
kolejnà przyczynà powstawania nowych p´kni´ç. Taki stan rzeczy
jest skutkiem m.in. bardzo specyficznego systemu kierowania i nad-
zoru prac konserwatorskich w Egipcie, ale ten temat wymaga osob-
nego opracowania. 

12. Prace odbywa∏y si´ pod kierunkiem mgr. Macieja Filipa. 
W pierwszej fazie udzia∏ w pracach wzià∏ mgr Micha∏ ˚ulichowski,
w drugiej fazie mgr Joanna Andrzejewska. Konsultantem ds. no-
wych pod∏o˝y transferów by∏ dr Robert Rogal. Generalnym wyko-
nawcà prac konserwatorskich oraz bezpoÊrednim zleceniodawcà
zespo∏u by∏a egipska firma Heritage Egypt. W∏aÊcicielem, zlecenio-
dawcà oraz jednostkà nadzorujàcà by∏o egipskie Ministerstwo
Kultury. Projekt by∏ realizowany w ramach programu „Historyczny
Kair”.

The transference of murals is a drastic operation
involving fundamental interference in the compo-

sition and structure of the original work of art.
Despite the obvious side effects, threats, and limita-
tions, transference is, in certain situations, the only
possible way to save a historical monument. Apart
from the above mentioned negative aspects, the trans-
ference of wall decorations is extremely expensive
and time-consuming, while the owners, investors,
and conservation authorities, contrary to all expecta-
tions, not always and not in every case opt for saving
threatened monuments at all cost. In many cases, they
consider the possibility of removing the preserved but
seriously damaged ceiling decorations, and their
ensuing reconstruction. This is the reason why the
inauguration of work intent on devising and improv-
ing rapid and inexpensive methods of transferring
and protecting wall decorations appears to be 
justified. 

Such methods, apart from the economic and time
factors, should take into account yet another condi-
tion: the applied material and instruments should be
available at the site of conserving the given monu-
ment or be sufficiently light and handy to be trans-
ported, e. g. by plane. Work on such methods would
make it feasible to employ them in cases of cata-
clysms or armed conflicts; they would be also of
assistance in planning repairs, making estimates of
the costs, and evaluating objects containing valuable
wall decorations.   

The Gabalaya Pavillon (Palace on a Hill), in
which the described work was carried out, is part of 
a garden-palace complex in Shobra al-Kyahma (one

of the districts in northern Cairo). The building was
erected in 1808-1823 (1223-1239) by Italian architects
and artists commissioned by Muhammad Ali. 

Generally speaking, the conservation of the ceil-
ing decorations consisted of gluing the loose plaster
and painted layer, repairing the wooden construction
of the ceiling and protecting it against  microorgan-
isms, the removal of repainting and cleaning the orig-
inal gilding and polychrome, the supplementation of
gaps in the plaster, the introduction of uniform colour
in the painted decoration, and the reconstruction of
larger gaps in the stucco, plaster, and painted decora-
tion. The character of the damage made it necessary
to solve a number of untypical conservation prob-
lems, such as devising effective ways and methods of
gluing plaster pockets and blisters; conceiving meth-
ods for straightening and gluing spatial stucco forms;
transferring those fragments of the decoration which
could no be saved without reinforcing the plaster as
well as those whose wooden bases (wooden beams
and laths) were classified as suitable for exchange; a
transference of a rosette from the main dome; finally,
the removal, conservation, and reinstallment of those
fragments of the decoration which fell off. A recon-
struction of the plaster, stucco, and painted layer
would make it possible to recreate the original
appearance of the ceiling. 

The work was performed in a relatively short
time. The majority of the material was purchased on
the spot or transported by plane from Poland. The
conservation was conducted by a team of Egyptian
workers under the supervision of two conservators
from Poland.

40

THE TRANSFERENCE OF PAINTINGS AND STUCCO AS A METHOD FOR SALVAGING WALL
DECORATIONS UPON THE EXAMPLE OF CONSERVATION 

IN THE MUHAMMAD ALI PALACE IN CAIRO




