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קטוני בבית  תקרה  וציורי  קיר  ציורי  של  ושיחזור  שימור  חשיפה,  תיעוד,  עבודת  תכלת'  מ'סטודיו  וציירים  משמרים  ביצעו   2019  בשנת 
 בשד' הציונות 26, חיפה.    בית קטוני – נבנה בשנת 1905 ע“י האחים אוקטב ופאול קטוני בשולי המושבה הגרמנית על "דרך הים", מחומרי
 בנייה (מדרגות עץ, תריסי עץ, מוצרי ברזל, מרצפות מצוירות ורעפי בטון) אותם יצרו בעלי מלאכה טמפלרים.  בעלי הבית הראשונים היו בני
המסחר חברת  של  סניף  לניהול  נועדה  בחיפה  התיישבותם  ה-19,  המאה  באמצע  מקורסיקה–צרפת  לתורכיה  שהיגרו  קטוני   משפחת 
 והספנות המשפחתית שמרכזה היה באיזמיר ובאיסכנדרון בתורכיה. בתקופת המנדט אוקטב קטוני היה קונסול בלגיה, פאול קטוני היה קונסול
וחבר לסיגריות  חרושת  בית  בעל  בלבנון,  טריפולי  מהעיר  במקור  מחיפה,  מוסלמי  סוחר  מיקאתי,  לעזיז  הבית  נמכר   1935 בשנת  הולנד. 
1948 אחרי  הישן“.  "הפעמון  בשם  מסעדה  הקרקע  ובקומת  עיראק  של  קונסוליה  א'  בקומה  נפתחה   1937 בשנת  חיפה.   העיר  מועצת 
 פעל בבניין בית מדרש למורים וגננות ומשרדי אגף החינוך עיריית חיפה יחד עם שי''ל-שירות ייעוץ לאזרח. הבניין נבנה בשני שלבים: בשלב  
 ראשון קומת קרקע וקומה א', בשלב שני אחרי 1920 נוספה קומה ב.  בעבודות החשיפה  והתיעוד נמצאו ציורי תקרה וציורי קיר בכל חדרי
 קומה א' וציורי קיר בלבד בקומה ב'.   עבודת המשמרים כללה חשיפה ושימור של ציורי תקרה בחדר המרכזי בקומה א' ובמסדרונות קומה א'

 וקומה ב'. בתקרת החדר המרכזי נמצא ציור תקרה גרוטסקי שכלל מונגרמה של משפחת קטוני בפינות התקרה.  בתקרת מסדרון קומה א'
נמצאה ציור תקרה עם סמל הסהר העות'מני, על הקירות נמצאו שתי שכבות של ציורי קיר

 

 על מדרגות בית קטוני בחתונה של מירילה הבת של
אוקטב ולאטור קטוני עם גיאורגס גארט  -  בשנת 1928
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הזרקת דבק לחיזוק טיח מנותק על קורות פלדה
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המשמרת מיכל בורג בעבודת ריטוש של ציור תקרה  פסי ציור תקרה שהוסרו באופן
זמני מעל קורות פלדה חלודים
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