


Wydział Konserwacji i Restauracji 
Dzieł Sztuki 

www. wkirds.asp.waw.pl



Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie kształci przyszłych specjalistów w ratowaniu 
zabytków i dziedzictwa kulturowego.

Są to interdyscyplinarne studia łączące uzdolnienia artystyczne 
z wiedzą w zakresie humanistyki oraz wybranych zagadnień nauk 
przyrodniczych.

Konserwator musi być przygotowany do przeprowadzania 
skomplikowanych zabiegów technicznych i estetycznych przy 
uszkodzonych dziełach sztuki.

Chroni to, co w kulturze przetrwało z przeszłości, aby zachować 
dla przyszłości.



ASP w Warszawie jest 
największą uczelnią  
artystyczną w Polsce, 
a Wydział Konserwacji 
jest jej wiodącą 
Jednostką



ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37

6-letnie jednolite studia 
magisterskie.

4 specjalizacje:

- Konserwacja i restauracja 
malarstwa i rzeźby drewnianej 
polichromowanej;

- Konserwacja i restauracja książki, 
grafiki i skóry zabytkowej;

- Konserwacja i restauracja rzeźby 
kamiennej i elementów 
architektury;

- Konserwacja i restauracja tkanin 
zabytkowych.





Katedra Kształcenia Ogólnoplastycznego



Konserwacja i restauracja malarstwa 
i rzeźby drewnianej polichromowanej

?
Czym zajmuje się konserwator malarstwa



Obraz w trakcie oczyszczania 
z warstwy pociemniałego 
werniksu

Pracownia konserwacji malarstwa sztalugowego

Konserwacja obrazów na płótnie, tekturze, 
sklejce, drewnie



Konserwacja obrazów na płótnie, drewnie, 
tekturze, sklejce, metalu

Ikona przed i po konserwacji



Konserwacja rzeźby polichromowanej 

Rzeźba drewniana polichromowana przed 
i po konserwacji



Konserwacja malarstwa ściennego. Praktyki 
w XVII-wiecznym kościele 

w Krasnym.

Konserwacja malarstwa ściennego



Konserwacja malarstwa ściennego



Studentki w trakcie odcinania malowidła za 
pomocą piły.

Transfer malowideł ściennych



Zajęcia z kopii w Muzeum Narodowym 
w Warszawie.

Technologia malarstwa sztalugowego



Zajęcia z kopii w Muzeum Narodowym 
w Warszawie.

Pozłotnictwo



Studentka w trackie wykonywania 
malowidła ściennego w technice 

fresku. 

Technologia malarstwa ściennego

Pracownia technologii malarstwa ściennego



Konserwacja i restauracja książki, 
grafiki i skóry zabytkowej



Konserwacja i restauracja książki, 
grafiki i skóry zabytkowej

Studenci w trakcie zajęć w pracowni konserwacji



Konserwacja książki

Przykład pracy dyplomowej – zdjęcie 
przed konserwacją i po konserwacji



Konserwacja starych druków

Przykład pracy dyplomowej – zdjęcie 
przed konserwacją i po konserwacji



Grafiki i rysunku

Zajęcia z Konserwacji Grafiki i Rysunku w ramach III i IV roku studiów



Konserwacja grafik, map



Konserwacja pastelu



Konserwacja fotografii



Technologia opraw

Efekty zajęć z technologii opraw prowadzonych podczas II i III 
roku studiów. Ćwiczenie introligatorskie.



Oprawa w passe-partout



Kopia i  konserwacja obiektów na pergaminie

Zajęcia z Kopii Miniatury w Bibliotece Narodowej



Kopia i konserwacja akwareli

Zajęcia z Kopii Miniatury w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego



Liternictwo



Prace na wysokościach. Praktyki 
studenckie 
w Żółkwi na Ukrainie.

Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej 
i elementów architektury



Studenci w trakcie zajęć praktycznych, m.in. oczyszczania zabytkowej 
rzeźby z użyciem wiązki laserowej.  

Konserwacja rzeźby kamiennej



Figura Chrystusa, grobowiec Kobierzyckich. Zdjęcia przed konserwacją oraz efekt prac po konserwacji. 

Konserwacja rzeźby kamiennej



Prace terenowe. Demontaż nagrobka na cmentarzu Powązkowskim

Konserwacja rzeźby kamiennej



Konserwacja rzeźby gipsowej i elementów 
sztukatorskich



Zdjęcia z praktyk studenckich i zajęć terenowych. Prace na wysokościach.

Konserwacja elementów architektonicznych



Konserwacja ceramiki

Przykłady konserwacji płytek ceramicznych



Efekty pracy studentów w ramach zajęć 
z kopii rzeźby i elementów architektonicznych.

Kopia rzeźby i elementów 
architektonicznych



Efekt pracy studentów w ramach ćwiczeń 
praktycznych z rzeźby.

Rzeźba



Ekspertyzy i badania 

Pracownie konserwacji wyposażone są najnowocześniejszy sprzęt 
pozwalający lepiej poznać budowę technologiczną 
i stan zachowania zabytku



Konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych



Konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych



Konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych

➢ tkaniny i hafty dekoracyjne (makaty);

➢ tkaniny obiciowe (na ściany i na meble);

➢ paramenty liturgiczne;

➢ ubiory świeckie;

➢ chorągwie i sztandary;

➢ tkaniny archeologiczne.



➢kobierce (dywany);

➢tapiserie (arrasy, gobeliny);

➢kilimy.

Konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych

Fragment kobierca modlitewnego,
przed i po zakończeniu prac konserwatorskich i restauratorskich.

Turcja, XVII wiek,
Właściciel: Muzeum Narodowe w Warszawie.

Prace kursowe studentów 2. roku.

Fragment tapiserii przed i po zakończeniu prac 
konserwatorskich i restauratorskich.
Bruksela, XVI wiek, Właściciel: Muzeum Narodowe w Warszawie.



➢nici metalowe;

➢perły;

➢emalie.

Konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych



Konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych

➢Obiekty w nietypowej technice.



Zajęcia z historycznych technik tkackich i hafciarskich.

Konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych



Analiza techniki wykonania historycznych tkanin.

Konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych



Ubiór grobowy wydobyty z krypt 
w Bazylice Jasnogórskiej, Polska, XVII w.

Konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych

Przed konserwacją.

Po konserwacji.

Proporzec 
haftowany 
ze zbiorów Muzeum 
Warmii i Mazur 
w Olsztynie. 
Polska, XVII w.

Przed konserwacją.

Po konserwacji.



Studenci specjalizacji uczestniczą w zajęciach
z tkaniny artystycznej na Wydziale Malarstwa

Konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych



Międzykatedralna Pracownia Konserwacji i Restauracji Zabytków 
Archeologicznych i Etnograficznych

Zajęcia obejmują m.in. zagadnienia konserwacji antycznych mozaik, 

malowideł ściennych, ceramiki, obiektów metalowych, drewna 

archeologicznego, obiektów etnograficznych znajdujących się 

w terenie jak i w muzeach, a także problematyki zabezpieczania 

stanowisk archeologicznych, czy bezpieczeństwa dziedzictwa 

archeologicznego podczas konfliktów zbrojnych.



Prace retuszerskie nad obrazem reliefowym 
Jana Tarasina (ok. 1970).

Pracownia konserwacji sztuki współczesnej.

Międzykatedralna Pracownia „Novum” Ochrony 
i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej



Zakład Badań Specjalistycznych 
i Technik Dokumentacyjnych

• Laboratorium Fotografii Dokumentacyjnej
W ramach pracy laboratorium studenci uczą się wykonywać fotografie specjalistyczne do 
dokumentacji konserwatorskiej

• Laboratorium Chemiczne
W badaniach w laboratorium studenci posługują się analizą mikroskopową, wykorzystując 
różnego typu mikroskopy oraz analizę instrumentalną w celach identyfikacji materiałów 
użytych w dziełach sztuki



Zakład Badań Specjalistycznych i Technik Dokumentacyjnych



ZWIEDZAJ ŚWIAT Z WYDZIAŁEM KONSERWACJI –
Praktyki studenckie



Praktyki i wyjazdy zagraniczne - Włochy 

Prace przy rzymskich malowidłach w Stabie pod Pompejami.



Prace przy średniowiecznych malowidłach ściennych w Libanie.

Praktyki i wyjazdy zagraniczne - Liban



Badania konserwatorskie w klasztorze Santo Domingo w Limie

Praktyki i wyjazdy zagraniczne - Peru



Badania konserwatorskie w klasztorze Sucevita w Rumunii

Praktyki i wyjazdy zagraniczne - Rumunia



Praktyki w Bibliotece Polskiej w Paryżu Prace przy elewacji kolegiaty św. Trójcy w Ołyce, Ukraina

Praktyki i wyjazdy zagraniczne – Francja, Ukraina



Plenery

Studenci na plenerze rysunkowym.
Dom Plenerowy ASP w Dłużewie



Koła Naukowe
-Koło Miłośników Konserwacji i 
Restauracji Dzieł Sztuki

- Koło Teatralne

- Koło Rysunku

- Koło Rzemiosła i Ochrony 
Niematerialnego Dziedzictwa Kultury

- Koło Przyjaciół Zabytkowej Fotografii

- Koło ICAR

- Koło Warszawska Konserwa

- Koło Miłośników Ikon

- Kulista Pracownia Progresowa



Koło Rzemiosła i Ochrony Niematerialnego 
Dziedzictwa Kulturowego



Koło Rzemiosła i Ochrony Niematerialnego 
Dziedzictwa Kulturowego



Koło Przyjaciół Zabytkowej Fotografii



Koło Działań i Praktyk Teatralnych

Przedstawienie „Lekcja anatomii doktora Tulpiusa”



Kulista Pracownia Progresowa

Spotkanie z cyklu „Gość Specjalny





Co można robić po konserwacji?

https://wkirds.asp.waw.pl/category/sylwetki-absolwentow/

• Praca w Muzeach, Archiwach, 
Bibliotekach, Galeriach, Domach 
Aukcyjnych

• Własna działalność
• Praca na uczelni
• Kopiowanie dzieł sztuki
• Praca badawcza w instytutach



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

@WKiRDSWarszawa

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

@konserwacja.asp.warszawa
www.wkirds.asp.waw.pl/

https://www.facebook.com/WKiRDSWarszawa/
https://www.instagram.com/konserwacja.asp.warszawa?fbclid=IwAR0mg4CnNA6ZAydjLvkg2ct0hbF5HmSjzH_-Jo9MHubj8Bk4UgDIZRx0qs0

