
 
 

DRUŠTVO RESTAVRATORJEV SLOVENIJE  
ORGANIZIRA DELAVNICO 

MOŽNOSTI UPORABE »AIRBRUSH« TEHNIKE  
V KONSERVATORSTVU-RESTAVRATORSTVU 

 
 

Delavnica bo potekala 6. in 7. novembra 2013 
v prostorih Narodnega muzeja, na Maistrovi 1, v Ljubljani, 

v delavnici za keramiko 
(vhod s ploščadi Muzejske četrti). 

 
Namen delavnice je bolje spoznati pri nas manj uporabljano tehniko in predstaviti možne načine 
uporabe na konservatorsko-restavratorskem področju, za dopolnitev obstoječih praks. 
 

Možnosti uporabe »airbrush« tehnike v konservatorstvu-restavratorstvu so različne, saj omogoča 
enakomerno in izredno kontrolirano nanašanje tekočih snovi (utrjevalcev, lakov, barv…) na izbrano 
površino. Največkrat se tehniko airbrush-a uporablja pri retuši, kadar potrebujemo večjo enotno 
prekrito površino, brez vidnih potez čopiča ali lis (pri kopijah ali dopolnitvah). Možno jo je tudi 
uporabljati na način retuše podoben »puntinatu«. 
 

V uvodnem delu bo predstavljena oprema, delovanje airbrush-a (priprava, uporaba, čiščenje) in 
različne možnosti uporabe v konservatorstvu-restavratorstvu. V praktičnem delu bomo izvajali vaje na 
dvo- in tro-dimenzionalnih površinah. 
 
Organizacija in vodenje strokovne delavnice: Ajda Purger. 
 
Kotizacijo ali članarino je potrebno poravnati ob prijavi.  
Rok za prijavo je najkasneje do 30.10.2013.  
Rok za prijavo naj se upošteva, ker je potreben nakup opreme, potrebne za izvedbo delavnice.  
Izpolnjene prijavnice pošljite na el. naslov: info@slodrs.si 
 
KOTIZACIJA, ki vključuje material in stroške izvajanja delavnice, znaša: 
za člane DRS s poravnano članarino:  140 eur 
za člane DRS z neporavnano članarino: 170 eur 
 
V ceno kotizacije je vključena nabava »airbrush-a«, ki plačniku, ob zaključku delavnice ostane v lasti 
(Fimotool Airbrush DG-83 Three in One). V primeru, da ga že imate ali si ga lahko za čas trajanja 
delavnice izposodite, nas prosim kontaktirajte, saj se kotizacija zniža. 
 
Na podlagi prijavnice in plačane kotizacije vam bomo poslali vse nadaljnje informacije. Udeležence 
bomo sprejeli na delavnico glede na vrstni red prejetih veljavnih prijav (delavnica je omejena na 9 
udeležencev). 
 
Za vse informacije v zvezi s plačilom in prijavo se prosim obrnite na: info@slodrs.si 
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