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tycząca

zegara empirowego

Obiekt: zegar szafowy, podłogowy
drewno i fornir mahoniowe, drewno liściaste, snycerka, złocenia
mechanizm – stal;, mosiądz – odlew cyzelowany, złocony. 
wys. 238 cm, szer. 49 cm, gł. 45 cm
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Opis: Zegar  szafowy,  podłogowy.  Mechanizm  umieszczony   między  dwiema  płytkami
łączonymi   tralkami,   napędzany  dwiema  sprężynami  –  chodu  i  bicia,  z  wychwytem
wrzecionowym.   Pierścień  z  biciem  godzin  paryskim,  na  dzwonku  (brak  czaszy).  Nad
sprężyną bicia zamocowany wiatraczek regulujący szybkość bicia.  Wahadło było zawieszane
na  nitce  z  regulatorem  jej  długości,  z  widelcem.  Z  boku,  między  płytkami   ozdobny,
ornamentalny  ażur  chroniący  mechanizm.  Mechanizm  sygnowany  na  płytce,  ozdobną
kursywą: A. Sebille A Paris. Mechanizm osadzony w obudowie z blachą oporową wyciętą z
gotyckiej misy chrzcielnej, tarcza giloszowana z rzymskimi  cyframi wpisanymi promieniście,
dwa otwory do naciągu sprężyn, wskazówki breguetowskie, stalowe, polerowane. Krawędź
tarczy  ujmuje  złocony  pierścień  z  perełkowaniem,  sygnowany  na  odwrocie:  VAN  DER
HECHT -430 – BRUXELLES.

 Obudowa cylindryczna z podstawą na złoconych zwierzęcych łapach, ujęta czterema
kolumienkami,  z  mosiężnymi  bazami  i  głowicami.  Zwieńczenie  z  okrągłym,  wypukłym
przeszkleniem z przodu, flankowane kobiecymi hermami. Na szafie aplikowane ornamenty –
wazony z kwiatami, łuk Amora ze strzałami, pochodnią i dwoma wieńcami, oraz stylizowany
wieniec na podstawie
Wewnątrz szafy  wyżłobienia dla ruchu wahadła.

Stan  zachowania:  Mechanizm  spatynowany  i  lekko  przerdzewiały.  Brak  wahadła  ?  i
dzwonka.  Dolna część obudowy podniszczona ze śladami kołatka.

Omówienie: zegara  zawiera  francuski   mechanizm  z  początku  XVIII  wieku,  z  tarczą  i
wskazówkami  typu  breguetowskliego  z  początku  XIX  wieku,  w  nowszej
dziewiętnastowiecznej  szafie  zdobionej  empirowymi  okuciami  .  Z  tych,  umieszczone
pośrodku  z  łukiem,  strzałami  i  parą  wieńców,  jest  bardzo  starannie  wykonane.  Obudowa
powstała zapewne w Belgii. Jest to bardzo oryginalne powiązanie barokowego mechanizmu z
późniejszą klasycyzującą obudową.

Umieszczenie regulatora długości nitki  na której zawiesza się wahadło, świadczy o
wysokiej  precyzji  wykonania  mechanizmu.  Niewielki  ornamentalny   ażur  stalowy,  jest
wirtuozerskim opracowaniem barokowej ozdoby. 

Wstawiona  za  tarczą  blacha  pochodzi  z  dna  tzw.  misy  chrzcielnej  wyrabianej  na
przełomie XV/XVI wiek w Norymberdze i innych miastach niemieckich. 


