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Elżbieta Bakun – Rzeszów

Konserwacja i restauracja malowideł w bimie synagogi w Strzyżowie
Wprowadzenie
Synagoga w Strzyżowie znajduje się przy ul. Przecławczyka 6. Obecnie znajduje
się w niej Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Strzyżów, siedziba Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzyżowskiej oraz filia Muzeum Samorządowego Ziemi Strzyżowskiej.
Na tym miejscu już w XVII w. istniała drewniana synagoga, która w II połowie
XVIII w. zastąpiona została nową, murowaną w stylu późnobarokowym1. Główna sala
modlitewna przykryta była sklepieniem dziewięciopolowym żaglowym, podpartym
czterema filarami, pomiędzy którymi dawniej stała bima. Całe wnętrze synagogi było
udekorowane polichromią. Pierwsza prawdopodobnie powstała w końcu XVIII w.,
była poprawiana i przemalowywana w XIX w., a ostateczny wygląd nadało jej malowanie w 1928 r., które ukończył w 1935 r. A. Garfunkel malarz strzyżowski.
Synagoga jako dom modlitwy była w pełni użytkowana do jesieni 1939 r. Podczas
II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali ją, urządzając wewnątrz magazyn urządzeń gospodarczych, a na jej podwórzu warsztaty naprawcze samochodów. Po zakończeniu wojny budynek został wyremontowany i przeznaczony na magazyn nawozów
sztucznych oraz sklep paliw płynnych.
W 1961 r. planowano w synagodze urządzić zakład gastronomiczny oraz kawiarnię, jednak z tego zamiaru zrezygnowano. Decyzją Ministerstwa Kultury i Sztuki
z dnia 5.06.1964 r. synagogę przekazano na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej.
W latach 1964-1966 została wyremontowana i równocześnie przebudowana według
projektu inżyniera Czesława Białego. Główną, wysoką salę modlitewną podzielono na
dwie kondygnacje, zbudowano wewnętrzną klatkę schodową, parter zaś podzielono
na mniejsze pomieszczenia.
Dewastacja w latach wojny oraz późniejsza przebudowa spowodowały, że z bogatej polichromii zachował się jedynie fragment: w kopule bimy Lewiatan, poniżej
draperia oraz ornament roślinny w podłuczach arkad. Polichromia ta została zakon1

A.E. Kuropatnicki, Geographia albo dokładne opisanie królestwa Galicyi i Lodomeryi, Przemyśl
1786, s. 100.
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serwowana w latach 1966-1967 przez artystów konserwatorów Sabinę Kozłowską
i Bogusława Bałosa2.
W 2013 r. przeprowadzono we wnętrzu synagogi kolejny remont, pomalowano
ściany na kolor żółty. Zlecono także prace przy konserwacji polichromii w bimie, które
wykonali konserwatorzy dzieł sztuki Elżbieta Bakun i Piotr Bakun.
Opis polichromii
Do dnia dzisiejszego zachowała się jedynie dekoracja kopuły bimy oraz najbliższego jej otoczenia. Z opisów i fotografii3 wiadomo, że cała powierzchnia wnętrza synagogi była zdobiona malowidłami. Jakie one były możemy przypuszczać, analizując
tę niewielką część, która pozostała. Jest ona bardzo niejednorodna stylistycznie i prawdopodobnie chronologicznie. Taka też mogła być dekoracja całego wnętrza, malowanego kilka razy od czasu powstania. Niektóre przedstawienia zapewne były jedynie
poprawiane, inne całkiem przemalowane. Zmieniała się też kolorystyka malowideł.
Zachowaną do dziś dekorację można podzielić stylistycznie na cztery grupy:
1. W kopule bimy namalowany Lewiatan w formie długiej ryby zwiniętej w okrąg,
ukazanej na tle spienionych wód (fot. nr 2).
2. Powierzchnia ścian pod kopułą, na których namalowana jest zawieszona na listwie czerwona tkanina udrapowana i podzielona na 5 pól podłużnymi złotymi
zwisami zakończonymi chwostami. Dołem tkanina ozdobiona jest złotymi frędzlami. W polu powyżej tkaniny znajduje się barokowy ornament roślinny. Pole
łuku oddziela od kopuły iluzjonistycznie namalowany pas gzymsów (fot. nr 6-12).
3. Iluzjonistyczne w zamyśle żagle podpierające kopułę – trójkąty obramione żółtą obwódką – ze znajdującym się wewnątrz ornamentem roślinnym o bardzo
uproszczonej formie (fot. nr 10).
4. Ornamenty roślinne na podłuczach arkad, malowane płasko, schematycznie, kolor obwiedziony czarnym konturem (fot. nr 3-4, 15-16).
Historia polichromii
Murowana synagoga wybudowana została w II połowie XVIII w. Prawdopodobnie od samego początku wnętrze było ozdobione malowidłami, które później były kilkakrotnie poprawiane i zmieniane. Obecnie zachowana jest tylko mała część dawnej
2

Archiwum Urzędu Ochrony Zabytków. Oddział w Rzeszowie, S. Kozłowska, B. Bałos, Sprawozdanie
z przeprowadzonych prac konserwatorskich w zabytkowej bożnicy, Kraków 1967, (mps).
3
Zachowała się fotografia fragmentu wnętrza synagogi będąca obecnie w zbiorach Muzeum Samorządowego Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka, na której widać ornamenty rokokowe(?) oraz teksty.
Widać również fragmenty dwóch filarów podpierających bimę z dekoracją imitującą marmoryzację.
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całości, ale na jej podstawie można próbować określić, ile razy bima i jej otoczenie było
malowane oraz jakie były poszczególne kompozycje.
Malowidło I
Na podstawie wykonanych podczas ostatnich prac konserwatorskich odkrywek
stwierdzono występowanie starszej dekoracji malarskiej. Jest ona zachowana w resztkach,
a jej stan zachowania jest zły, jest mocno poprzecierana. Mimo tego, można z dużym
prawdopodobieństwem opisać jej kompozycję. Na ścianach tarczowych była wymalowana również draperia, ale inna w formie, bardziej wydłużona i kończąca się nieregularnie.
Ponad łukiem arkady namalowany był szeroki iluzjonistyczny gzyms (fot. nr 21). Ornament roślinny w kolorze ugrowym, znajdujący się w najwyższym punkcie tego pola mógł
już wtedy stanowić część kompozycji. Namalowany w kopule Lewiatan w postaci ryby
otoczony był wodami. W podłuczach arkad znajdowała się imitacja marmoryzacji (fot.
nr 15). Kolorystyka pierwotnej polichromii opierała się na bieli, ugrach, umbrze, sienie,
czerni. Było to malowidło wykonane na pobiale prawdopodobnie w technice tempery
klejowej. Dekoracja ta może pochodzić z czasów budowy synagogi, z II połowy XVIII w.
Malowidło II
Następne malowanie odbyło się zapewne około połowy XIX w., gdyż do tego czasu malowidło pierwotne mogło być już dość zniszczone, albo mało czytelne z powodu
zabrudzenia. Zmieniono wtedy dekorację na ścianach pod kopułą, draperię ugrowo-brązową i brązowe tło zamieniono na czerwoną tkaninę zawieszoną na błękitnym
tle. Przemalowano ornament roślinny znajdujący się ponad nią. Na pewno przemalowano również malowidło w kopule, i zapewne wtedy zmieniono jego kolorystykę na
niebiesko-brązową.
Polichromia z tego okresu charakteryzowała się ładnymi, żywymi kolorami, i sposobem malowania z wyrazistym światłocieniem, dającym iluzjonistyczny efekt, w którym miejsca z blikami światła były bardzo plastyczne. Technika jaką się posłużono
była prawdopodobnie klejowa.
Malowidło III
Ostatnie malowanie miało miejsce w latach dwudziestych i trzydziestych. Przemalowano wtedy całość polichromii, upraszczając formę i spłycając światłocień. Wydaje się, że ornamenty roślinne znajdujące się w podłuczach powstały właśnie w tym
okresie na zamalowanej wtedy marmoryzacji. Zapewne z tego też okresu pochodzi
forma ornamentu znajdującego się w namalowanych żagielkach wspierających kopułę,
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naśladująca barok. Do malowania użyto farb temperowych o mocniejszym spoiwie
klejowym (być może kazeinowym).
Konserwacja w 1966 r.
Poprzednie, udokumentowane4 prace konserwatorskie przy malowidłach z bimy
przeprowadzono w 1966 r. Wykonawcami byli artyści plastycy konserwatorzy mgr Sabina Kozłowska i mgr Bogusław Bałos z Krakowa. W opisie stanu zachowania autorzy prac
podkreślają bardzo zły stan zachowania obiektu. Poza silnymi zabrudzeniami powierzchni
wymieniano jeszcze osypywanie się malowidła z powodu rozłożenia spoiwa klejowego oraz
występowanie wielu pęcherzy pobiał od tynków i związanych z tym ubytków warstwy malarskiej5. W trakcie prac wykonanych w 1966 r. po oczyszczeniu powierzchni, w pierwszej
kolejności podklejono kazeiną odspojenia pobiał, a następnie utrwalono osypujące się farby
również tym samym spoiwem. Miejsca ubytków uzupełniono pobiałą. Punktowania i rekonstrukcje wykonano w większości kreską barwnikami odpornymi na wapno spoiwem kazeinowym6. (fot. nr 17, 18).
Stan zachowania i przyczyny zniszczeń
Dekoracja malarska przed rozpoczęciem prac w 2013 r. wykazywała duże zniekształcenia kolorystyczne w postaci silnego pociemnienia całości oraz zmian uzupełnień warstwy malarskiej wykonanych w czasie poprzedniej konserwacji. Występowały
również mechaniczne ubytki polichromii. Po prawie pięćdziesięciu latach od ostatniej
konserwacji malowideł konieczne było ponowne przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich, aby powstrzymać dalszy proces degradacji malowideł oraz
przywrócić odpowiedni efekt estetyczny.
Ocena stanu zachowania poszczególnych warstw:
Podłoże – zaprawa prawdopodobnie wapienno-piaskowa. Widoczne były różnej
długości nieregularne pęknięcia tynku, przechodzące przez pobiały i warstwę malarską. Głównie na krawędziach łuków znajdowały się drobne ubytki tynków. Nie zaobserwowano większych odspojeń tynku. Zostały zlikwidowane w czasie poprzedniej
konserwacji i nie powstały nowe.
Pobiała – prawdopodobnie wapienno-klejowa w kolorze białym o różnej grubości. Zaobserwowano drobne pęknięcia pobiały w różnych częściach malowidła oraz jej
odspojenia od tynków.
4
5
6

S. Kozłowska, B. Bałos, Sprawozdanie z przeprowadzonych.
Notatka odręczna autorów prac: Stan zachowania – Strzyżów 30.11.66 r., UOZ w Rzeszowie.
S. Kozłowska, B. Bałos, Sprawozdanie z przeprowadzonych.
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Warstwa malarska – była silnie zabrudzona i pociemniała. Występowały lokalne
przebarwienia uzupełnień warstwy malarskiej w postaci ciemnych plam. Mechaniczne ubytki i przetarcia do pobiały widoczne były na podłuczach arkad i lokalnie we
wnętrzu kopuły. Największe zniszczenia znajdowały się na ścianach nad filarami. Oryginalna warstwa malarska i uzupełnienia jej ubytków w wielu miejscach pudrowały się
w wyniku degradacji zastosowanych spoiw.
Podczas oględzin i wstępnych badań malowidła stwierdzono występowanie zniekształceń kolorystycznych, polegających na zasadzie negatywu: tam, gdzie powinny być światła
występowały ciemne podkreślenia. Takie pociemnienia występowały na łuskach ryby (fot.
nr 24), iluzjonistycznym gzymsie, ornamencie barokowym (fot. nr 19), na guzach i chwostach draperii (fot. nr 17). Trudno jednoznacznie stwierdzić, kiedy namalowano te wzmocnienia świateł, które tak mocno zmieniły się kolorystycznie. Prawdopodobnie pochodzą
one z remontu w 1937 r., ale nie można wykluczyć, że niektóre z nich wykonano podczas
prac w 1966 r. Farba jakiej użyto to prawdopodobnie tempera kazeinowa, w wielu miejscach
jest twarda i dobrze sklejona z podłożem. Poza tym, malowidło przy poprzednich pracach
było utrwalone kazeiną, co spowodowało konsolidację warstw i obecnie uniemożliwia całkowite usunięcie tych przebarwień bez zniszczenia wcześniejszego malowidła.

1.
2.
3.
4.
5.

Technika wykonania
Malowidło pierwotne z końca XVIII w. wykonane zostało prawdopodobnie
w technice tempery klejowej na pobiałce.
Malowidło z poł. XIX w. wykonano prawdopodobnie w technice klejowej.
Przemalowanie w latach 1929-1935 mogło zostać wykonane w technice klejówki
lub mocniejszej tempery klejowej, być może kazeinowej7.
Uzupełnienia ubytków warstwy malarskiej wykonane w czasie konserwacji
w 1966 r. wykonano pigmentami suchymi mieszanymi ze spoiwem kazeinowym8.
Uzupełnienia ubytków warstwy malarskiej wykonane podczas konserwacji
w 2013 r. wykonano suchymi pigmentami mieszanymi z 5% PAW9.

Cel oraz założenia konserwacji i restauracji
Zasadniczym celem prac było powstrzymanie dalszego procesu degradacji spoiwa
warstwy malarskiej, uzupełnienie wszystkich ubytków oraz przywrócenie oryginalne7

Trudno to jednoznacznie stwierdzić, gdyż w czasie konserwacji w 1966 r. utrwalono pudrującą się powierzchnię malowideł kazeiną.
8
S. Kozłowska, B. Bałos, Sprawozdanie z przeprowadzonych……
9
Archiwum Urzędu Ochrony Zabytków. Oddział w Rzeszowie, E. Bakun, P. Bakun, Malowidła w bimie
synagogi w Strzyżowie. Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich, Rzeszów 2013.
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go kolorytu. Korzystając z dostępu do malowidła, założono również konieczność powtórzenia wykonanych podczas poprzedniej konserwacji badań na obecność wcześniejszych polichromii i ich ewentualnej weryfikacji.
Przebieg konserwacji i restauracji
Na wstępie, przed ustawieniem rusztowania, wykonano dokumentację fotograficzną stanu zachowania. Po ustawieniu rusztowania wykonano fotografie fragmentów
i zbliżeń polichromii. Wykonano pierwsze próby na oczyszczanie. Delikatnie omiatając pędzlem, usunięto pierwszy brud i kurz z powierzchni malowidła.
Na tak przygotowanej powierzchni wytypowano miejsca do zrobienia odkrywek sondażowych i stratygraficznych. Z powodu niejednolitej budowy chronologicznej i braku podobnej ilości warstw w różnych miejscach, trudno było jednoznacznie
stwierdzić ilość przebytych remontów i przemalowań. Wiadomo na pewno, że podczas kolejnych przemalowań prace wykonywano na istniejących malowidłach, usuwając jedynie zniszczone i odpadające od podłoża fragmenty wcześniejszych warstw.
Podczas konserwacji przeprowadzonej w 1966 r. wszystkie zachowane do tego czasu
nawarstwienia poddano pieczołowitej konserwacji.
Na podstawie przeprowadzonych badań odkrywkowych stwierdzono, że w przeszłości na ścianach wewnętrznych bimy istniał inny w formie rodzaj dekoracji malarskiej, prawdopodobnie podobny w treści, ale o innej kolorystyce, utrzymanej w ugrowo-brązowej tonacji (fot. nr 21, 22).
Podobnie było również na podłuczach arkad, gdyż tam, pod schematycznym ornamentem roślinnym znaleziono marmoryzację utrzymaną podobnie jak w pozostałych partiach w ugrowo-brązowej tonacji (fot. nr 15).
Ponieważ malowidło pierwotne jest źle zachowane, niekompletne i mocno zniszczone postanowiono je jedynie udokumentować, nie odsłaniać nawet fragmentów.
Jako widoczną pozostawić warstwę pochodzącą z ostatniego malowania, mimo jej
niespójności stylistycznej. Odkrywki fragmentów warstwy wcześniejszej udokumentowano na fotografiach, zabezpieczono roztworem ok. 3% Paraloidu B-72 w acetonie
i zamalowano.
Powierzchnię malowidła oczyszczono dokładnie z kurzu i brudu (fot. nr 5). Wiele
miejsc mocno pudrujących się oczyszczano bardzo ostrożnie. Po tym zabiegu uwydatniły się różnice pomiędzy warstwą malarską oryginalną, a rekonstrukcjami i punktowaniem wykonanym w 1966 r. Prace z tego okresu zostały przeprowadzone poprawnie
technicznie, zgodnie z ówczesną wiedzą i dostępnymi w tym czasie materiałami. Prace
restauratorskie również wykonane zostały zgodnie ze sztuką. Jednakże niektóre bar102
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dzo starannie wykonane uzupełnienia warstwy malarskiej były dużo ciemniejsze. Być
może wykonane zostały pigmentami nieodpornymi na działanie światła, albo wykonano je do lekko zabrudzonej powierzchni10.
Po doczyszczeniu powierzchni stwierdzono również występowanie zniekształceń
kolorystycznych, polegających na odwróceniu światłocienia: tam, gdzie powinny być
światła występowały ciemne podkreślenia. Takie pociemniałe wzmocnienia świateł
występują na elementach dekoracyjnych wewnątrz sklepienia. Ponieważ w czasie konserwacji przeprowadzonej w latach sześćdziesiątych użyto podobnych materiałów, jakie zapewne zastosowano podczas przemalowania polichromii w latach trzydziestych
XX w., trudne jest stwierdzenie, w którym momencie je wykonano. Technika jakiej
użyto, prawdopodobnie kazeinowa, powoduje, że w wielu miejscach, np. na frędzlach,
chwostach, ozdobnych guzach i ornamentach, łuskach ryby niemożliwe jest usunięcie tych pociemnień, bez zniszczenia zamalowanego malowidła. Te pociemniałe podkreślenia udało się usunąć w sposób mechaniczny jedynie z ornamentu roślinnego,
na którym przemalowanie położono na grubej warstwie świateł i spoiwo z farby nie
zdołało go przesycić. Odsłonięto tam jasnożółty kolor, a wszystkie inne pociemniałe
poprawki pozostawiono.
Następnie wykonano zabiegi techniczne polegające na podklejeniu odspajających się warstw zapraw, stosując dyspersję akrylową Primal AC-33. Pogłębiono
również niektóre pęknięcia, podklejono luźne brzegi i założono warstwowo zaprawę wapienno-piaskową. W miejscach ubytków zaprawy oraz na nowych kitach założono zmodyfikowaną pobiałkę wapienną. Całość utrwalono, stosując około 3%
roztwór Paraloidu B-72 w acetonie. Zabieg przeprowadzono, rozpylając żywicę na
powierzchnię malowidła.
Następnie uzupełniono ubytki warstwy malarskiej, stosując różne metody uzupełnień: kreskę, lawowanie plamą barwną, punktowania naśladowcze, w zależności od miejsca występowania ubytku oraz jego charakteru (zupełny brak koloru lub
przetarcie powierzchni). Farby wykonano na bazie suchych pigmentów mieszanych
z około 5% PAW.

10
Mogło tak się stać w przypadku silnego pudrowania się malowidła i zbyt dużych strat podczas jego
oczyszczania. Wtedy po bardzo delikatnym usunięciu jedynie powierzchniowego brudu najpierw utrwala
się malowidło, a potem doczyszcza dokładniej. Część zanieczyszczeń pozostaje utrwalona razem z pigmentami, ale w takim przypadku zgodnie z zasadą primum non nocere niedoczyszczenie nie jest błędem.
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Podsumowanie
Z całej niegdyś bogatej dekoracji wnętrza synagogi zachował się do dziś niewielki jej wycinek. Zadaniem prowadzących prace, oprócz wykonania zabiegów konserwatorsko-restauratorskich mających na celu zatrzymanie procesu degradacji malowidła oraz przywrócenie walorów estetycznych, było zdobycie maksymalnej ilości informacji o historii malowania synagogi.
Nie zajmowano się symboliką ani ikonografią samych dekoracji, jak również nie studiowano
dogłębnie historii samej synagogi. Skupiono się jedynie na kompozycji, technice i technologii
poprzednich malowań i poprawek malowideł.
Takie podejście umożliwiły prawidłowo przeprowadzone w 1966 r. prace konserwatorskie, zgodne z ówczesnym stanem wiedzy, podczas których zachowano wszystkie nawarstwienia. Zaobserwowane zmiany kolorystyczne uzupełnień ubytków z tego okresu poprawiono,
w niektórych miejscach usunięto, w pozostałych pozostawiono, aby nie spowodować ubytków
substancji zabytkowej.
Wykonane wcześniej, w latach trzydziestych, podkreślenia świateł oraz niektóre przemalowania zmieniły swój walor: stały się ciemniejsze i bardziej żółte. Ponieważ w wielu miejscach są już na trwałe związane z podłożem postanowiono je zostawić. Są świadectwem epoki,
pewnych materiałów i spoiw, których wtedy używano. Są one rozłożone równomiernie na powierzchni malowideł, w związku z tym mało widoczne i nie zakłócają odbioru estetycznego.
Dużym problemem konserwatorskim było końcowe opracowanie całej powierzchni polichromii. Różne technologicznie fragmenty pochodzące z XIX w., lat trzydziestych XX w.,
i konserwacji z 1966 r. inaczej reagowały na utrwalenie. Miejsca bardziej sklejone wybłyszczały
się, miejsca pudrujące się pozostawały mniej lub bardziej matowe. W tych warunkach konieczne było, podczas wykonywania uzupełnień ubytków warstwy malarskiej, stałe kontrolowanie
połysku powierzchni, aby uzyskać pożądany efekt.
Malowidła w bimie, które przetrwały do naszych czasów, pieczołowicie zakonserwowane
dwukrotnie: w 1966 i 2013 roku, będą stale przypominać o przeszłości tej zabytkowej budowli.

Conservation and restauration of paintings in the bimah
of the Strzyżów synagogue
Before 1940 the Jewish community constituted 50% of the entire population of Strzyżów.
Because of this research of religious architecture (synagogue) supplements our knowledge of
this area. Built in the 1700s the synagogue is the only building which had been used by the
Jewish population of Strzyżów and survived the World War II. The author presents the history
of the building related to its conservation during the interwar period and after WWII. She performs a detailed analysis of conservation works carried out in 2013.
Synagogue, Jews from Strzyżów, polychrome, conservation
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Fot. 1. Synagoga w Strzyżowie. Wnętrze bimy przed konserwacją. Fot. E. Bakun.

Fot. 2. Synagoga w Strzyżowie. Zbliżenie na przedstawienie Lewiatana przed konserwacją.
Fot. E. Bakun.
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Fot. 3. Synagoga w Strzyżowie. Podłucze od strony wschodniej przed konserwacją.
Fot. E. Bakun.

Fot. 4. Synagoga w Strzyżowie. Podłucze przed konserwacją. Fot. E. Bakun.
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Fot. 5. Synagoga w Strzyżowie. Ściana zachodnia w trakcie oczyszczania z kurzu i brudu
(lewa strona po oczyszczeniu). Fot. E. Bakun.

Fot. 6. Synagoga w Strzyżowie. Ściana zachodnia po przeprowadzeniu prac. Fot. E. Bakun.
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Fot. 7. Synagoga w Strzyżowie. Ściana północna w trakcie oczyszczania
z powierzchniowych zabrudzeń. Fot. E. Bakun.

Fot. 8. Synagoga w Strzyżowie. Ściana północna po przeprowadzeniu prac. Fot. E. Bakun.
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Fot. 9. Synagoga w Strzyżowie. Ściana wschodnia w trakcie oczyszczania
z powierzchniowych zabrudzeń. Fot. E. Bakun.

Fot. 10. Synagoga w Strzyżowie. Ściana wschodnia po przeprowadzeniu prac. Fot. E. Bakun.
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Fot. 11. Synagoga w Strzyżowie. Ściana południowa w trakcie oczyszczania
z powierzchniowych zabrudzeń. Fot. E. Bakun.

Fot. 12. Synagoga w Strzyżowie. Ściana południowa po przeprowadzeniu prac. Fot. E. Bakun.
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Fot. 13. Synagoga w Strzyżowie. Malowidło w kopule przed konserwacją i restauracją,
przedstawienie Lewiatana otoczonego spienionymi wodami. Fot. E. Bakun.

Fot. 14. Synagoga w Strzyżowie. Malowidło w kopule po przeprowadzeniu prac. Fot. E. Bakun.
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Fot. 15. Synagoga w Strzyżowie. Ornament roślinny na
podłuczu arkady, w dolnej części widoczna jest odkrywka
do warstwy oryginalnej, odsłonięta została marmoryzacja
w tonacji ugrowo-brązowej. Fot. E. Bakun.

Fot. 16. Synagoga w Strzyżowie. Fragment łuku, w którym
odsłonięto fragment marmoryzacji, po przeprowadzeniu prac
konserwatorskich, zabezpieczeniu oryginału i wykonaniu prac
restauratorskich. Fot. E. Bakun.
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Fot. 17. Synagoga w Strzyżowie. Fragment draperii z chwostem i frędzlami przed
konserwacją, widoczne jest punktowanie kreską wykonane podczas konserwacji w roku 1966.
Fot. E. Bakun.

Fot. 18. Synagoga w Strzyżowie. Inny fragment draperii po oczyszczeniu. Fot. E. Bakun.
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Fot. 19. Synagoga w Strzyżowie. Ornament roślinny w trakcie oczyszczania, widoczne są
pociemniałe podkreślenia świateł. Fot. E. Bakun.

Fot. 20. Synagoga w Strzyżowie. Zbliżenie na fragment iluzjonistycznego gzymsu, widoczne
przebarwienia i pociemnienia wcześniejszych punktowań. Fot. E. Bakun.
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Fot. 21. Synagoga w Strzyżowie. Fragment przy narożniku, w odkrywkach widać warstwę
malarską pierwotną: inny układ (prawdopodobnie) draperii, iluzjonistyczny gzyms
namalowany ponad łukiem w ugrowo-brązowej kolorystyce. Fot. E. Bakun.

Fot. 22. Synagoga w Strzyżowie. Zbliżenie na południowo-wschodni narożnik, widoczne
liczne zniszczenia i ubytki warstwy malarskiej. Fot. E. Bakun.
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Fot. 23. Synagoga w Strzyżowie. Zbliżenie na głowę Lewiatana przed konserwacją
i restauracją. Fot. E. Bakun.

Fot. 24. Synagoga w Strzyżowie. Zbliżenie ciała Lewiatana przed konserwacją i restauracją,
widać pociemniałe podkreślenia świateł. Fot. E. Bakun.
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