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  الملخص
جاء هذا البحث ليلقي الضوء على مفهوم الصيانة 

واهميته  في الحفاظ  ردنالفنية في األ عمالوالترميم لأل
الفنية  عمال، حيث ان هناك اّالف األلتحفعلى هذه ا

 وعند جامعيها أصبحت يةردناأل الموجودة في المتاحف
عملية الصيانة والترميم لكي تدوم ألكبر إلى  بحاجة ماسة

ولكي تستمر في تأدية رسالتها الفنية  ،فترة زمنية ممكنة
  .والثقافية والحضارية على اكمل وجه

اشتمل البحث على تعريف مفهوم الصيانة والترميم، 
جهزة وما هي ادواته وعملياته العلمية والفنية واأل

المستخدمة في تنفيذ عملياته، ثم تم بيان تاريخ وحجم 
ي الموجود في المتاحف وعند ردناإلرث التشكيلي األ

 الفنية وفي الكنائس والذي هو  بحاجة االن عمالجامعي األ
صيانة وترميم، وبعدها تم التعريف بتاريخ الصيانة إلى 

ن وبيان ان هناك عدد محدود جدا م ردنوالترميم في األ
الشخاص الذين يقومون بذلك على أسس علمية وتبعا 

، ثم للمواثيق الدولية التي نظمت عملية الصيانة والترميم
الفنية التي  عمالصيانة وترميم بعض األإلى  تطرق البحث

من أو  جامعية ابحاثتمت عملية ترميمها سواء من خالل 
  .خالل الباحث نفسه

فنية،  مالأعصيانة، ترميم، : الكلمات المفتاحية
 ، فن تشكيليعالج التلف

  

 Abstract 
This research came to shed light on the 

concept of conservation and restoration of 
visual artworks in Jordan and its importance 
in preserving these artifacts, as there are 
thousands of artworks in Jordanian 
museums and when collectors are in dire 
need of the process of conservation and 
restoration in order to last for the largest 
possible period of time, and to continue 
performing Its artistic, cultural and 
civilizational message to the fullest. 

The research included a definition of the 
concept of conservation and restoration, and 
what are its tools, scientific and technical 
processes and devices used in carrying out 
its operations, then the history and size of 
the Jordanian plastic heritage found in 
museums, art collectors and in churches, 
which is now in need of maintenance and 
restoration, Then the history of conservation 
and restoration in Jordan was reviewed, and 
a statement that there is a very limited 
number of people who do this on scientific 
grounds and according to international 
conventions and ethics   that organized the 
process of  conservation and restoration. 

In the end, the research dealt with the 
conservation restoration of some of the 
visual artworks that were restored, whether 
through university research or through the 
researcher himself.  

Keywords: conservation, restoration, 
visual artworks, treatment, deterioration 
,plastic art.. 
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  المقدمة
، التي بدأت  نواتها ردنمن التاريخ الحضاري واإلنساني لأل امهم االفنية التشكيلية جزء عمالتعد األ

من  وذلك صيانة وترميم،إلى  الفنية بحاجة عمالومع مرور الوقت أصبحت هذه األ ،وء االمارةتتشكل مع نش
فترة زمنية ممكنه، ولكي تستمر في تأدية رسالتها الثقافية والحضارية والجمالية  ألطولجل المحافظة عليها أ

  .كمل وجهأعلى 
 ؛ علىالثقافية يعتمد على مهارات متعددةية والفنية التراثية واألثر عمالن علم الصيانة والترميم لألإ

همها المعرفة الجيدة بعلم المواد والخامات، وكيمياء المواد المضافة وقواعد ؛ ومن أن يتقنهاأالمرمم 
الحس الفني العالي، ومعرفة بأخالقيات الصيانة والترميم الدولية  تملكزالتها، ويد ماهرة للعمل إضافتها وإ

لية تتكون من عدة مراحل تبدا بالتوثيق والفحوص والتحاليل، ثم دراسة الحالة وما وهذه العم .المتفق عليها
بعملية حفظ القطعة الفنية في ظروف  وهي الترميم، انتهاًء ،يجب عمله من صيانة قبل عملية التدخل المباشر

  .Price, Talley, & Vaccaro,1996)(مالئمه للعرض 
والحضارية على مدى عمر دور بارز في انعكاس القيم الثقافية ية ردنالفنية التشكيلية األ عماللألولما كان 

، لذلك جاء هذا البحث ليلقي اوترميمه اوصيانته ان يتم المحافظة عليهأية، كان من المهم ردنالدولة األ
ة يين والقطع الفنية الموجودردنالفنانين األ أعمالالصيانة والترميم ودورها في حفظ بعض  أهميةالضوء على 

  . ردنفي األ

  مفهوم الصيانة والترميم
واتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية العمل الفني  ،اتباع األساليب الوقائية هي) Conservation(الصيانة 

من مظاهر التلف الخارجي والداخلي، ويشمل الحفظ وممارسات الفحص التقني والتوثيق والعالج 
Mohamad Ali,2004,p15).(  

التراثي هو تحسين حالته من خالل تثبيت التلف أو  ياألثرعلى العمل الفني  والغرض من الحفاظ
االحتفاظ بأكبر قدر ممكن من إلى  جل القيام بذلك، يسعى المرممأومعالجة التشوه السطحي الناجم عنه، ومن 

 عناية فائقةه بشكل مباشر، واستخدام أفضل المواد وأكثر األساليب المتاحة بفين ال يتدخل أو صلي،العمل األ

Bani Issa, 2019,p95).(  
فهو مرحلة من مراحل الحفظ وهو جزء منها، ويتعامل معها، وهو إعادة  ،)Restoration(ما الترميم أ

ة التي كانت عليها، فتكون هناك أجزاء مفقودة يتم استكمالها، وذلك ليؤدي صليالصورة األإلى  العمل الفني
في هذه المرحلة يمارس المرمم عمله المباشر على ف. جلها مرة أخرىأالعمل الفني الوظيفة التي وجد من 

ن أظ على الطابع األصيل للعمل طيلة فترة الترميم، حيث ال يجوز االحفعلى ن نؤكد أويجب  ،العمل الفني
  ).(Govindarajoo's,2020ن ينقص منه أأو  دايز

المرمم جيدا ال بد ان يحرص  ،ثناء عملهأ الفنان جهدا كبيرافيه ن العمل الفني الذي يبذل إف ،وبالتالي
ن يحفظ العمل الفني في بيئة مناسبة بعيدا أن يقوم بتنفيذها بشكل سليم، وأو ،على اختيار المواد والخامات

في الوقت  لم يتم ذلك ااذفعن كل المؤثرات الخارجية التي تعمل على تدهوره وتكون مظاهر تلف عليه، 
  .صيانة لهاال، مما يتطلب عمل عليه تظهر مظاهر التلف المختلفةسقت مع مرور الوالمناسب، فإنه 

الحفاظ عليها ألطول فترة  من أهمية ية والتراثيةاألثرالفنية  عمالالصيانة والترميم لأل أهميةلذلك ترجع 
لية يقومون بعم نونكمال عمله، وقد كان الفناإمن  نعملية الحفظ حال انتهاء الفنا أزمنية ممكنة، حيث تبد

ن علما قائما بذاته، له صبح  موضوع الصيانة والترميم اآلأالصيانة والترميم بأنفسهم في الماضي، ولكن 
  ).P5.Mohi,2002(ساليبه الفنية المستقلة أاتجاهاته العلمية و

عملية التوثيق العلمي سواء ب أهناك عمليات علمية وفنية تتم على القطعة الفنية المراد ترميمها، تبدف
التسجيل، ثم بعدها عملية الفحوص باستخدام طرق الفحص المختلفة، سواء بالعين أو  الصورأو  رسوماتبال
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 بنفسجيةالفوق أو  تحت الحمراءأو  األشعة السينيةأو  المرئيةأو  استخدام األشعة النافذةب أو المجردة
,2002,p118) Al-Srouji(، ة كروسكوب الضوئيبالميو الماسح لكترونياإل بالميكروسكوب الفحصأو

(AbuTalib,2018,p169)،  هم مظاهر التلف الموجودة في أهذه الفحوص كي يتم تسجيل  أهميةوترجع
القطعة الفنية والتعرف على نوع  بعض مكوناتها مثل نوع نسيج الحامل القماشي وعدد طبقات اللون وسمك 

  .طبقات اللوحة وغيرها
حليل عينات من العمل الفني تؤخذ بكميات قليلة جدا، من وفي عملية التحليل تستخدم أجهزة حديثة لت

تحليل الميكروبيولوجي وبيان أنواع الميكروبات والجراثيم والحشرات التي تهاجم القطعة الفنية، الجل أ
ونوع مادة طبقة التحضير للوحة فنية، ومعرفة نوع الزيت في لوحة  لوانوتحليل العينات لمعرفة أنواع األ

هم األجهزة المستخدمة في هذه العملية جهاز طريقة حيود األشعة أغراء والمادة الرابطة، ومن ونوع ال زيتية
، والتحليل باستخدام التحليل الطيفي لألشعة تحت الحمراء )(XRD  Abdel-Gawad,2005,P131السينية 

)FTIR( التحليل باستخدام جهاز  و،ومادة طبقة التحضير لوانللتعرف على نوع األGC- MS  للتعرف على
  .)p277) Al-Saadi,2018,  نوع الزيت المستخدم كوسيط لوني

  منهجية عمل الصيانة والترميم
  :التاليكية والتراثية ضمن خطوات متتابعة وترتيب األثرتقوم عملية الصبانة والترميم للوحات التشكيلية 

بعاد ونوعية لفنية من حيث األخذ وتسجيل كل المعلومات المتعلقة بالقطعة اأوذلك ب ،عملية التوثيق. 1
 .مكتوبة عليهاأو  ي معلومات موجودةأالمواد الداخلة في تكوينها ونوع التلف الموجود، ووصفها العام، و

 .عملية التعقيم وتنظيف اللوحة. 2
يد ماهرة وخبرة إلى  وتبدا بتقوية اللوحة، ومعالجة التلفيات الموجودة، وهي تحتاج ،عملية الترميم. 3

 .عالية
 .عملية الصيانة والحفظ، وهي وضع مواد مالئمة على سطح اللوحة لحمايتها من العوامل الخارجية. 4
  .عملية الحفظ والعرض، وهي ايجاد مكان مناسب من حيث الظروف المحيطة لوضع العمل الفني فيها. 5

  ي ردنالتراث التشكيلي األ
 على يد ردنبدايات تأسيس إمارة شرق األلى إ ترجع ردنإن الحركة التشكيلة للتصوير الزيتي في األ

             فنانين وافدين من لبنان وتركيا،  كالفنان عمر اإلنسي والفنان التركي ضياء الدين سليمان
(Abu Zureik, & Kawamleh, 1990,p51) .  

ل وتسجيل وكان دوروهم ال يتعدى النق ،ردناأل إلىوقبل فترة إنشاء اإلمارة، جاء فنانون مستشرقون  
الذي كان   ،)دافيد روبرتس(المناظر الطبيعية بلوحات فنية، ومن هؤالء الفنانين، الفنان البريطاني الشهير 

  ).,p95) Sadiq,1995ينفذ لوحات زيتية على جدران الكنائس 
لكنهم لم يشكلوا حركة تشكيلية يمكن  ،ظهر بعض الهواة والفنانين 1950 - 1920وما بين عامي 

 1951لكن بعد عام  .لوحاتهم في صالونات الحالقة نعلى المستوى االجتماعي وكانوا يعرضومالحظتها 
  .)(Abu Zureik,2011,p17 قيمت بعض المعارضأتشكلت جمعيات ونواد ثقافية و

، وفي عام 1960حتى أقيم معرض التصوير عام  ردنوقد تطورت بعد ذلك الحركة التشكيلية في األ
يين ردننون الجميلة التابع لوزارة الثقافة وقد ظهر عدد من الفنانين الرواد األتم تأسيس معهد الف 1970

وقد تطورت عجلة الفن التشكيلي  ،)Zureik, & Kawamleh, 1990,p56( الذين أقاموا معارض عديدة
وتعد هذه  .يةردني بإقامة كليات الفنون في الجامعات ووجود قاعات عرض متخصصة في كل المدن األردناأل
، وبعض مشاهد البادية والريف، ردنالفنية سجل تراثي وحضاري لبعض مشاهد اآلثار في األ عمالألا

، وهي تعكس التطور الثقافي والحضاري ردنواألماكن القديمة، وتسجل تطور الحركة الفنية التشكيلية في األ
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  .بناء الدولةإلى ثم  اللاالستقإلى  على مدار القرن العشرين، مرورا بنشأة اإلمارة ردنالذي شهدته األ
لجمع القطع الفنية وحفظها  ردنالفنية اليوم في بعض المتاحف المتخصصة في األ عمالوتوجد هذه األ

في عمان، وتضم المجموعة الدائمة للمتحف    1980ه عامؤمثل المتحف الوطني للفنون الجميلة الذي تم إنشا
وكذلك متحف ، The Jordan National Gallery of  Fine Arts, 2020) (قطعة فنية  2800أكثر من 

قطعة فنية ويقع في منطقة عين الباشا،  3000كثر من أويحوي  2016هندية للفنون الذي تم افتتاحه عام  
 عمالمقتنيات خاصة موجودة عند جامعي اللوحات واألإلى  باإلضافة ،),Al-Jarrah (2016 شمال عمان

  .وم الجدارية الموجودة في الكنائسيقونات والرسالفنية، وهناك بعض األ

  ردنالصيانة والترميم في األ
الفنية وترميمها من المواضيع التي تبدو سهلة لمن ال يعرفها، وهي في  عمالن موضوع صيانة األإ

الفنية ومنها  عمالترميم األأن  سسه، لذلك نجدأالحقيقة صعبة لمن مارس هذا العمل وعرف قواعده و
درى أنه أقع على عاتق الفنان نفسه، بحكم ييقونات وغيرها كان لرسومات الجدارية واألاللوحات الزيتية وا

هو الفنان حفيظ  ردنول من قام بهذا العمل في األأأن  بمكونات اللوحات التي قام بعملها، وربما نجد
دته قام يطاليا، وعند عوإالفنية في  عمالالتحق الفنان قسيس بدورة لترميم األ 1980ففي عام  ؛قسيس

سقف القصور الملكية مثل قصر رغدان العامر أوبعض  ردنكنائس في فلسطين واألالبترميم بعض جداريات 
              عمالوغيرها من األ ميرة عالية الحسينومجموعة لوحات قصر بسمان ولوحات سمو األ

2003)  al-Manasra,(.  
ي مثل األثرثار تعنى بحفظ التراث تابعة لكليات اآل كاديميةأقسام أنشاء إكاديمي فقد تم وعلى الصعيد األ

                 1999ثار في جامعة اليرموك عام دارتها في كلية اآلإقسم صيانة المصادر التراثية و
)Yarmouk University,2021(، في ثار والسياحة في كلية اآل وقسم إدارة المصادر التراثية وصيانتها

دارة إالبرامج كيفية حفظ و هذه حيث تتناول، )University of Jordan,2021( ،2009ية عام ردنالجامعة األ
لكن . ية العضوية وغير العضوية والعناية بهااألثر، وتدريس علم المواد ردنية والسياحية في األاألثرالمواقع 

 قدمول من أو ثار بشكل رئيسي،مرتبطة بكليات الفنون، فهي تعنى بتدريس صيانة اآللم تكن هذه البرامج 
 2012حمد بني عيسى عام أهو الدكتور  ردنرسالة ماجستير حول صيانة وترميم اللوحات الزيتية في األ

)Al-Jarrah,2016( كمل هذا النهج في دراسته للدكتوراه في مصر العربية في نفس الموضوع، أ، الذي
سس أفنية ومنها اللوحات الزيتية، وقد ال عمالصيانة وترميم األلجديدا يفتح الباب  يوجد مجاالأن  واستطاع

  .)(Bani Issa,2016,PP92-96  لهذا الموضوع في متحف هندية للفنون في عمان امتخصص اقسم

  ردنية والتراثية التي تمت صيانتها وترميمها في األاألثرالفنية  عمالمثلة على بعض األأ

  )Epitaphios(يقونة أصيانة وترميم وحفظ . 1
التمبرا على قماش، موجودة في متحف  ألوانسومة بتقريبا، وهي مر 1852سنه إلى  ونةيقتعود هذه األ

حيث كانت توجد  ،)Al rabadi (p10,2019, وهي تستخدم ألغراض عرض مقدس) البحر الميت(المغطس 
تم ثار، جامعة اليرموك، حيث في حالة سيئة، وتم عمل صيانة وترميم لها من قبل باحثة ماجستير من كلية اآل

بعد أن  وطال عمرها  ،بوظيفتهاعادت وقامت استخدام الطرق العلمية الحديثة في صيانتها وترميمها حتى 
  .كدنا نفقدها

  
  

، بعد الترميم -ب  قبل الترميم، -أ :Epitaphiosيقونة أتمثل  :1صوة

2019.p115).Al rabadi(  
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  صيانة وحفظ وترميم لوحة جدارية. 2
 تينالالعلى جدار كنيسة دير  )Piet Gerits(ذه اللوحة الجدارية رسمها الفنان الهولندي بيت غريتس ه
أجرت  جامعة اليرموك ،بكلية االثارإحدى طالبات الماجستير .1909-1906، بين عامي ، إربدالحصنفي 

  من جديد حفظتهاها وتها ونظفتصانتها ورممومن ثم  ،مكوناتها تها وحللتفحص، وعليها دراسة
Maabreh,2019,PP68-105)(.  

  

  

  

  

  

تفصيل قبل وبعد الترميم  - قبل الترميم، ب -أ :الحصن، تمثل الصورة الجدارية كنيسة دير الالتين :2صورة

Maabreh,2019,PP68-105)(.  

  لوحات فنية تم عمل صيانة وترميم لها من قبل الباحث من مقتنيات متحف هندية للفنون

  ي توفيق السيددنرلوحة للفنان األ 
رسمها الفنان  ،وهي زيت على كانفاس  1984هذه اللوحة من مقتنيات متحف هندية للفنون، تاريخ اللوحة

، مثل التشققات وتقشر طبقة اللون، وانفصال ةي توفيق السيد، حيث كانت تعاني من مظاهر تلف كثيرردناأل
  .جزء من طبقة التحضير

جهزة فحص أوذلك باستخدام  وتحديد مظاهر التلف،  اللوحةى تمت الفحوص والتحليل علأن  بعد 
تمت  ومادة طبقة التحضير، لوانوالمجهر الضوئي وتحليل عينة من األ ،شعه فوق بنفسجيةة األبمثل لم
اللوحة  يةلخلفوذلك لتقوية طبقة اللون وتدعيمها، ثم عمل تدعيم  ،371باستخدام مادة بيفا  ة اللوحةمعالج

ثالثة أجزاء قلفونية وجزء واحد من تربنتين وشمع العسل ؛ هي تكون من خمسة أجزاءباستخدام خلطة ت
م معجون من كربونات اعادة تطبيق طبقة التحضير باستخدإوبعدها تمت  ،)p3) Ackroyd,2002,نباتي ال

لريلك كاإل ألوانوعمل الرتوش اللونية باستخدام  ،(Mohi,2002,p39) 2:1كسيد الزنك بنسبه أالكالسيوم مع 
الوسيط، وهي تقاوم أو  الماءفي لذوبان لاألكريليك عندما تجف تصبح غير قابلة  ألوانو، )(pebeoماركة 

عادة تطبيق إ ثم ،p262) (Abdeen,2016, جيدة االلتصاق، كما أنها كسدة والتحللالتغيرات المناخية واأل
                      ) يالتميثيل ميثاكر(ورنيش صناعي وهو البداكريل من  طبقة ورنيش حديثة 

)Methyl methacrylate (MMA) CH2=C(CH3) COOCH3(،  الصفة  ،بطريقة الفرشاةوتطبيقها
من الورنيشات القديمة،  إلزالتهكون أكثر سهولة يأن  الرئيسية لهذا الورنيش  كما هو معلن، هي قدرته على

حمي الورنيش من األكسدة تفوق البنفسجية التي  الورنيشات الحديثة المصنعة منه تحتوي على مثبت لألشعةو
 ).(Mauldin,2021,p11طويلة األجل، ولها القدرة على االستقرار الجيد على المدى الطويل 

 
: لوحة الفنان توفيق السيد: 3صورة

  زالة طبقة الورنيش القديمة، إ. أ

  التحضير، عادة تطبيق طبقة إ. ب

  عادة تطبيق طبقة ورنيش حديثة،إ .ج

  اللوحة بعد الترميم. د 
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  ي محمود صادقردنلوحة للفنان األ
ي محمود صادق، زيت على كانفاس، كانت تعاني من تشققات ردن، للفنان الدكتور األ1977تاريخ اللوحة 

جزاء طبقة اللون، تم عمل صيانة وحفظ أوبهتان في طبقة اللون وضعف عام، وتقشر بعض ) كراكلير(دقيقة 
، لتقويتها 371جراء الفحوص الالزمة والتحاليل،  حيث تم استخدام مادة البيفا إينتها ووترميم لها بعد معا

  .كريلككريلك وورنيش حديث من راتنجات اإلاإل ألوانواستخدام 
  

  :ي محمود صادقردنتبين لوحة للفنان األ: 4صورة

  تبين التشققات في اللوحة،  - أ 

  اللوحة قبل الترميم،  -ب

  ميماللوحة بعد التر -ج

  

  لوحة الفنان مهنا الدرة
ظهرت الفحوص أ، 1977ي مهنا الدرة، تاريخها ردنزيتية على خشب، للفنان األ ألواناللوحة هي 

نها تعاني من مظاهر تلف مختلفة مثل تشققات صغيره وكبيره في حامل الخشب، وتقشر طبقة أوالتحاليل 
ش، تمت عملية الصيانة والترميم من خالل تقوية اللون وفجوات ناتجة عن الحشرات، وبهتان في طبقة الورني

الدمار بنسبة  جالحامل الخشبي باستخدام خليط مكون من شمع العسل مذاب بالتربنتين النباتي مع راتن
حماض والمواد الكيمائية على الترتيب، حيث يتمتع شمع النحل بقدرة عالية على مقاومة الضوء واأل 2:3:5

 انسيابية وكثر أالتربنتين يعطي مرونة ف، للصقان ومادة جيده األخرى، وقدرته على الذوبا
Nicolaus,1999,p230).(  

 ضافة مادة البيفاإللشقوق بعد  كيس المتعددة تمت عملية والرؤ يالكاوتر ذجهاز   استخدامومع 

(Mohie & Korany,2018,P101)،  ق ورنيش جديد لحماية يالرتوش وتطب إلعادة ككريلإ ألوانواستخدام
  .طبقة اللون

   :لوحة الفنان مهنا الدرة :5صورة

  . مظهر تلف تشققات. أ

  .عملية تقوية الحامل الخشبي .ب

عملية كي الشقوق باستخدام  .ج

  .الكاوتر ذو الرؤوس المتعددة

  اللوحة بعد الترميم .د
  

  الخالصة والتوصيات
كي نحافظ على هذه ل هي عملية مهمه جدا ردنالفنية التراثية في األ عمالن عملية الصيانة والترميم لألإ

أي عمل فني سوف يتعرض للتلف أن  نه وجد باألبحاث العلميةإألطول فترة زمنية ممكنة، حيث  عمالاأل
بسبب الظروف أو  النتهاء من عمله، سواء بسبب المواد والخامات الداخلة في تركيبه وتقنيات تنفيذهابمجرد 

  .البيئية المحيطة به
من مواد عضوية  معظمها وعلى األخص اللوحات الفنية التي تتكون ردنالفنية في األ عمالن األإوحيث 

والتي توجد بعض منها في البيوت وفي مجموعات خاصة، وبعضها في متاحف معرضة للتلف بشكل كبير، 
  .عمليات الصيانة والترميمإلى  قليلة مخصصه لهذه الغاية، وهذه القطع الفنية المهمة  تحتاج

نشاء إ يتم أن  قبل ،نفسهمأمن قبل الفنانين  ردنكانت عملية الصيانة والترميم تمارس في األقد و 
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ن كانت هذه األقسام ال تغني عن وجود  تدريس علم إو ثار في الجامعات،قسام متخصصه في صيانة اآلأ
لتي تعتمد على دراسات ولوقت قريب ما زالت عملية الصيانة والترميم ا .الترميم في كليات الفنونوالصيانة 

  .قلةشخاص بأومنحصرة  ردنكاديمية تعتبر قليلة  في األأ

  :التوصيات
، والتي تعتبر ردنالفنية الموجودة في األ عمالعلم الصيانة والترميم في الحفاظ على األ أهميةالتأكيد على . 1

 .اوثقافي اوحضاري اتاريخي ارثإ
طرح مساقات حول هذا أو  كليات الفنون في الجامعات، استحداث قسم متخصص للصيانة والترميم في. 2

 .جل تدريب الطالب وزيادة الوعي لديهم حول الصيانة والترميمأالموضوع، من 
هم، ونوعية التقنيات التي أعمالانتقاء الخامات التي يستخدمونها في  أهميةنشر الوعي لدى الفنانين ب. 3

 .همأعمالتقلل من حدوث مظاهر التلف في 
الفنية بضرورة توفير قسم ترميم ملحق  عمالمخاطبة المتاحف ودور العرض المخصصة لحفظ وعرض األ. 4

  .بها، كي يقوم بتوفير كل شروط الحفظ والصيانة لها
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