
Organiza:

Montaxe e patrocinio:

A realización de reproducións de obras de 
interese cultural é unha tarefa que require un 
gran nivel de precisión, un altísimo 
coñecemento dos materiais que as forman e 
o dominio destes e das técnicas precisas 
para levalo a cabo, de xeito que a obra 
orixinal non saia perxudicada e a réplica 
sexa un obxecto fiel ó orixinal.

Esta exposición pretende achegar á 
sociedade estes elementos case 
descoñecidos como ferramenta de 
conservación do patrimonio e dar a coñecer 
o papel que xoga o restaurador-conservador 
de bens culturais neste campo.

Orixinal ou copia? As reproducións na 
conservación do patrimonio é unha 
exposición directamente vinculada co IV 
Encontro de Conservación e Restauración 
de Bens Culturais, congreso de carácter 
anual organizado pola Escola Superior de 
Conservación e Restauración de Bens 
Culturais de Galicia e o Museo de 
Pontevedra co apoio da Deputación de 
Pontevedra.

Neste IV encontro, baixo o lema Moldes, 
réplicas e patrimonio reúnense destacados 
expertos deste ámbito que analizarán a 
importancia histórica das réplicas e o seu 
valor actual como elementos empregados 
na protección e na divulgación do 
patrimonio.

Do 19 novembro ó 19 decembro 2014
De 17 a 21h

As reproducións na conservación do patrimonio

Sala de exposicións da Escola de Conservación e Restauración
de Bens Culturais de Galicia

Rúa Maestranza, núm. 2, Pontevedra. Entrada pola Facultade de Belas Artes



Como primeiro paso a Escola Superior de Conservación e Restauración 
de Bens Culturais de Galicia realizou un molde da peza orixinal cos 
criterios de respecto pola peza que caracterizan á 
disciplina de conservación e restauración de bens 
culturais e o seu posterior positivado en 
escaiola.

A réplica de escaiola facilitará unha 
reproducción en pedra realizada pola 
Escola de Canteiros mediante o 
sistema de máquina de puntos.

A máquina de puntos supón a 
aplicación sobre o orixinal dun 
bastidor con puntos que 
permita tomar medidas 
procedentes da réplica e 
trasladalas ó bloque de pedra 
no que se realizará o novo 
tímpano, permitindo a 
obtención dunha reproducción 
en pedra sen ter que manipular 
o tímpano orixinal en ningún 
momento.

O tímpano de Palmou é unha peza traballada en granito e datada ca. 
1150-1160, situada orixinariamente nunha porta meridional da igrexa de San 

Xoán de Palmou (Lalín). Despois dunha longa peregrinaxe que a 
afastou do seu emprazamento inicial foi recuperada no ano 

2005 grazas á iniciativa do Museo de Pontevedra e ás 
afortunadas investigacións de Xosé Ramón Fernández- 

Oxea e Carlos Sastre, entre outros. Na actualidade o 
tímpano está exposto no Museo de Pontevedra.

Para restablecer a singularidade da igrexa e á 
vez manter o tímpano orixinal no Museo, 

espazo que lle proporcionará as mellores 
condicións de preservación de cara ó futuro, 
tomouse a decisión de realizar unha réplica.

O tímpano de Palmou
Diferentes fases da elaboración do molde e copia do tímpano


