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KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI

To interdyscyplinarne studia łączące uzdolnienia artystyczne 

z wiedzą w zakresie humanistyki 

oraz wybranych zagadnień nauk przyrodniczych.

Konserwator chroni to, co w kulturze przetrwało z przeszłości, 
powstaje w teraźniejszości, aby zachować dla przyszłości.



ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37

6-letnie jednolite stud ia 
magisterskie.

4 spec ja lizac je:

- Konserwac ja i restaurac ja 
malarstwa i rzeźby 
drewnianej polichromowanej;

- Konserwac ja i restaurac ja 
książki, grafiki i skóry 
zabytkowej;

- Konserwac ja i restaurac ja 
rzeźby kamiennej i 
elementów architektury;

- Konserwac ja i restaurac ja 
tkanin zabytkowych.



Konserwac ja i restaurac ja ma larstwa  
i rzeźby drewnianej polichromowanej

Program nauczania w Katedrze Konserwac ji-

Restaurac ji Ma larstwa na  Pod łożac h Ruc homyc h 

i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej rea lizowany 

jest na  I, II, III i IV roku stud iów: wykłady i zajęc ia 

praktyczne trwa ją  5 lat. Stopniowo przygotowują 

one przyszłego absolwenta  do samodzielnej 

i odpowiedzialnej prac y w zawodzie konserwatora 

dzieł sztuki. Na szóstym roku studenc i rea lizują 

prac ę magisterską 

Zajęc ia w Pracowni Konserwac ji Malarstwa Tablicowego i Rzeżby
Drewnianej Polichromowanej



Konserwac ja i restaurac ja ma larstwa  
i rzeźby drewnianej polichromowanej

Obraz w trakc ie 

oczyszczania z warstwy 

poc iemnia łego werniksu
Prac ownia konserwac ji malarstwa 

szta lugowego



Przykład  prac y dyp lomowej – zdjęc ie obrazu przed

i po konserwac ji



Kop ia malarstwa szta lugowego. 
Zajęc ia w Muzeum Narodowym w 

Warszawie.

Konserwac ja i restaurac ja ma larstwa  
i rzeźby drewnianej polichromowanej



Tec hnologia malarstwa ściennego. 
Studentki w trackie wykonywania 
malowid ła  ściennego w technice 

sgraffita  i fresku. 

Konserwac ja i restaurac ja ma larstwa  
i rzeźby drewnianej polichromowanej



Konserwac ja malarstwa ściennego. 
Praktyki w XVII-wiecznym kościele 

w Krasnym.

Konserwac ja i restaurac ja ma larstwa  
i rzeźby drewnianej polichromowanej



Konserwac ja i restaurac ja książki, 
gra fiki i skóry zabytkowej

Katedra Konserwac ji i Restaurac ji Staryc h 

Druków i Grafiki istnieje od 1947 roku. Prowadzi 

zajęc ia dydaktyc zne i prac e naukowo-

badawc ze w zakresie konserwac ji oraz 

restaurac ji dzieł sztuki: rękop isów i staryc h 

druków, dokumentów, ryc in, rysunków, 

miniatur, akwarel, gwaszy, pasteli oraz 

ob iektów nietypowyc h, jak malarstwo olejne 

na tekturze, sztuka Dalekiego Wschodu, 

wac hlarze, pap irusy, globusy, ob iekty 

wielkoformatowe i fotografie.



Konserwac ja i restaurac ja książki, 
gra fiki i skóry zabytkowej

Studenc i w trakc ie zajęć  w prac owni konserwac ji



Prac ownia Tec hnik i Tec hnolog ii Opra w

Efekty zajęć  z tec hnologii opraw prowadzonyc h 
podczas II i III roku stud iów. Ćwiczenie 
introliga torskie.



Konserwac ja i restaurac ja książki, 
gra fiki i skóry zabytkowej

Zajęc ia z Kopii Miniatury na  pod łożu pergaminowym



Prac ownia Konserwac ji i Restaurac ji 
Staryc h Druków i Rękop isów

Zajęc ia z konserwac ji 
staryc h druków w ramac h 
IV i V roku stud iów

Starodruki 

przed  i po konserwac ji



Prac ownia Konserwac ji i Restaurac ji 
Grafiki i Rysunku

Zajęc ia z Konserwac ji Grafiki i Rysunku w ramac h III i IV roku stud iów

Rysunek przed  i po 

konserwac ji



Prac ownia Konserwac ji i Restaurac ji 
Fotogra fii i Sztuki Dekora c yjnej

Fotografia “Desymbolizac je” Zbigniewa Dłubaka, 
(MNW), przed i po konserwac ji

Zielnik Elizy Orzeszkowej, (MNW)

po konserwac ji



Konserwac ja i restaurac ja rzeźby 
kamiennej i elementów arc hitektury

Stud ia obejmują szeroki zakres 

prob lematyki związanej 

z konserwac ją rzeźby i elementów 

architektury wykonanyc h 

w kamieniu i tec hnice narzutu 

oraz ceramiki. Ćwiczenia 

i wykłady spec jalistyczne są 

uzupełniane przez prac e 

terenowe prowadzone przy 

wysokiej klasy zabytkac h 

i dziełac h sztuki.
Prac e na wysokościac h. Praktyki studenckie 

w Żółkwi na  Ukrainie.



Prac ownia Konserwac ji i Restaurac ji 
Rzeźby Kamiennej i Elementów 

Architektury

Studenc i w trakc ie zajęć  praktycznyc h, m.in. oczyszczania 

zabytkowej rzeźby z użyc iem wiązki laserowej.  



Prac ownia Konserwac ji i Restaurac ji 
Rzeźby Gipsowej i Elementów 

Sztuka torskich

Prac ownie konserwac ji wyposażone są na jnowocześniejszy 

sprzęt pozwalający lep iej poznać  budowę tec hnologiczną 

i stan zac howania zabytku



Prac ownia Konserwac ji i Restaurac ji 
Ceramiki



Prac ownia Tec hnolog ii Rzeźbiarskiej,
Kop ii i Rekonstrukc ji; Prac ownia Rzeźby

Efekt prac y studentów w ramac h ćwiczeń 

praktycznyc h z rzeźby.

Efekt prac y studentów w ramac h zajęć  

z kop ii rzeźby i elementów architektonicznych.



Konserwac ja i restaurac ja rzeźby 
kamiennej i elementów arc hitektury

Grobowiec  rodziny Szpot. Zdjęc ia od  lewej – stan przed  konserwac ją, demontaż rzeźby, stan po konserwac ji



Konserwac ja i restaurac ja rzeźby 
kamiennej i elementów arc hitektury

Zdjęc ia z praktyk studenckich i zajęć  terenowyc h. Prac e na wysokościac h.



Konserwac ja i restaurac ja tkanin 
zabytkowyc h

Jedyna w Polsce placówka kształcąca konserwatorów 

tkanin zabytkowych.

W toku stud iów studenc i zapozna ją się 

z zagadnieniami konserwac ji:

➢ kobierców i tapiserii; 

➢ tkanin i haftów;

➢ tkanin archeologicznych; 

➢ paramentów liturgicznych;

➢ ubiorów świeckich;

➢ chorągwi i sztandarów.

Konserwac ja tkanin jedwabnyc h Konserwac ja tap iserii

Konserwac ja tkanin archeologicznyc h



Zajęcia z historycznych technik tkackich i hafciarskich.

Konserwac ja i restaurac ja tkanin 
zabytkowyc h



Analiza techniki wykonania historycznych tkanin.

Konserwac ja i restaurac ja tkanin 
zabytkowyc h



Konserwac ja i restaurac ja tkanin 
zabytkowyc h

Konserwacja-restauracja kobierców.

Konserwacja-restauracja tapiserii.

Przed                  

konserwacją.

Po                

konserwacji.

Przed                  

konserwacją.

Po                

konserwacji.

W trakcie               

konserwacji.



Konserwac ja i restaurac ja tkanin 
zabytkowyc h

Konserwacja-restauracja tkanin jedwabnych i haftów.

Po                

konserwacji.
Przed                  

konserwacją.

Proporzec  

ha ftowany 

ze zbiorów 

Muzeum Warmii 

i Mazur 

w Olsztynie. 

Polska, XVII w.



Ubiór grobowy wydobyty z kryp t w Bazylice Jasnogórskiej, Polska, XVII w.

Konserwac ja i restaurac ja tkanin 
zabytkowyc h

Konserwacja tkanin archeologicznych.

Przed                  

konserwacją.
Po                

konserwacji.



Studenc i spec ja lizac ji uczestniczą  w zajęc iac h

z tkaniny artystycznej na  Wydzia le Ma larstwa

Konserwac ja i restaurac ja tkanin 
zabytkowyc h



Międzyka tedra lna Prac ownia Konserwac ji i Restaurac ji 
Zabytków Archeologicznyc h i Etnograficznyc h

Zajęc ia obejmują m.in. zagadnienia konserwac ji zabytków 

etnograficznyc h, antycznyc h mozaik, malowideł 

ściennyc h, ceramiki, ob iektów meta lowych, drewna 

archeologicznego, ob iektów etnograficznych 

zna jdującyc h się w terenie jak i w muzeac h, a także 

prob lematyki zabezpieczania stanowisk archeologicznych, 

czy bezpieczeństwa dziedzic twa archeologicznego 

podczas konfliktów zbrojnych.



Prac e retuszerskie nad  obrazem 
reliefowym Jana Tarasina (ok. 1970).

Prac ownia konserwac ji sztuki 
współczesnej.

Międzyka tedra lna Prac ownia „Novum” Oc hrony 
i Konserwac ji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej



Zakład  Badań Spec ja listycznyc h 

i Tec hnik Dokumentac yjnyc h

• Laboratorium Fotogra fii Dokumentac yjnej
W ramac h prac y laboratorium studenc i uczą  się wykonywać  fotografie 

spec jalistyczne do dokumentac ji konserwatorskiej

• Laboratorium Chemiczne
W badaniac h w laboratorium studenc i posługują się ana lizą 

mikroskopową, wykorzystując  różnego typu mikroskopy oraz ana lizę 

instrumenta lną w celac h identyfikac ji materiałów użytyc h w dziełac h sztuki



Zakład  Badań Spec ja listycznyc h i Tec hnik 

Dokumentac yjnyc h

Zdjęc ie w ultrafiolec ie (UV) Zdjęc ia w podczerwieni (IR) Rentgenogram (RTG)



Praktyki i wyjazdy zagra niczne

Prac e przy rzymskich malowid łac h w Stab ie pod Pompejami.



Praktyki i wyjazdy zagra niczne

Prac e przy średniowiecznyc h malowid łac h ściennyc h w Libanie.



Praktyki i wyjazdy zagra niczne

Badania konserwatorskie w klasztorze Santo Domingo w Limie



Praktyki i wyjazdy zagra niczne

Badania konserwatorskie w klasztorze Suc evita w Rumunii



Praktyki i wyjazdy zagra niczne

Praktyki w Bibliotec e Polskiej w Paryżu Prac e przy elewac ji koleg iaty św. Trójcy w Ołyc e , Ukraina



Zajęc ia w prac owniac h  rysunku i ma larstwa

Katedra Kształcenia Ogólnoplastycznego



Katedra Kształcenia Ogólnoplastycznego

Studenc i na plenerze rysunkowym.
Dom Plenerowy ASP w Dłużewie



Koło Naukowe WKiRDS



Koło Rzemiosła i Ochrony Niematerialnego 
Dziedzictwa Kulturowego



Koło Rzemiosła i Ochrony Niematerialnego 
Dziedzictwa Kulturowego



Koło Rzemiosła i Ochrony Niematerialnego 
Dziedzictwa Kulturowego

Warsztaty ”Szlakiem karpackich ikonopistów



Koło Przyjaciół Zabytkowej Fotografii





DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

wkirds.asp.waw.pl
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP Warszawa

Międzynarodowa konferencja studentów konserwacji dzieł sztuki IIC 2015 zorganizowana na WKiRDS ASP w Warszawie.


