
 
 

Zavod za varstvo kulturne dediščine, Restavratorski center 

Društvo restavratorjev Slovenije 
in 

Slovensko konservatorsko društvo 

vabijo na strokovni posvet  
 

ESTETSKA PREZENTACIJA STENSKIH SLIK  

– PROBLEMI IN REŠITVE 
3. in 4. oktober 2017 

Narodna galerija, Ljubljana 

 
 

Dvodnevni strokovni posvet se bo odvijal v torek in sredo, 3. in 4. oktobra 2017. Prvi dan bo namenjen 

predavanjem vabljenih domačih in tujih predavateljev, drugi pa ogledu izbranih, nedavno restavriranih 

spomenikov stenskega slikarstva na Gorenjskem (Radovljica, Bled in Bohinj). 

 

Gre za drugo v nizu tematskih srečanj, ki so osredotočena na izmenjavo pogledov, konceptov, teoretskih 

pristopov in praks. Rdeča nit posveta je obravnava različnih pristopov k prezentaciji ter vprašanj, povezanih s 

praktično izvedbo, protokoli odločanja in usmeritvami. Želimo spodbuditi razprave in primerjave različnih 

metod konzerviranja in restavriranja ter njihovega vpliva na estetsko prezentacijo, cilj pa je oblikovanje 

nadaljnjih korakov, ki so potrebni za izboljšanje strokovnega dela na tem področju. Posvet je namenjen 

konservatorjem in restavratorjem, pa tudi vsem lastnikom in zainteresiranim za delo na kulturni dediščini. 

  
Lokacija: 
1. dan, 3. oktober: Avditorij v Narodni galeriji, Prešernova cesta 24, Ljubljana  
2. dan, 4. oktober: terenski ogledi - Radovljica, staro mestno jedro; Bled, cerkev Marijinega vnebovzetja na 
otoku; Bohinj, cerkev sv. Janeza Krstnika  
 

Udeležba: obvezne so predhodne prijave (priloženi obrazec) s povratno pošto oz. na elektronska naslova 
tajnic društev: info@slodrs.si ali marija.ana.kranjc@zvkds.si  
Za člane obeh društev s plačano letno članarino kotizacija za prvi dan posveta znaša 25 €, za študente 20 € in 
za nečlane 35 €. V ceno je vključeno tudi kosilo, kava in čaj.  
Doplačilo v višini do 15 € je predvideno za prevoz po Gorenjski na drugi dan posveta in okrepčilo, cena 
prevoza je odvisna od števila prijavljenih. 
 

Rok prijave je 22. september 2017.  
 

Uradna jezika simpozija sta slovenski in angleški. 
 
Lep pozdrav!  

mailto:info@slodrs.si
mailto:marija.ana.kranjc@zvkds.si
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PROGRAM  
 

1. DAN – torek, 3. oktober 2017, Narodna galerija, Ljubljana 

09:00 Prihod, registracija in jutranja kava 

09:30 Uvodni nagovor in predstavitev tematike  
Martina LESAR KIKELJ, Zavod za varstvo kulturne dediščine, Restavratorski center 

09:30-11:10 PRVI SKLOP 

 PRAKTIČNI VIDIKI OBNOVE STENSKIH POSLIKAV 

09:40 Problematike, povezane z estetsko prezentacijo stenskih slik, ki nastanejo na relacij med 
ZVKDSjem in restavratorjem izvajalcem 
Marta BENSA in Minka OSOJNIK, Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica  

10:00 Estetska prezentacija šablonskih stenskih poslikav 
Klavdij ZALAR, samostojni podjetnik  

10:20 Vprašanja  

 PROBLEMI KONSERVATORJEV IN NJIHOVIH NALOG 

10:30 Reprezentacija najstarejših plasti stenskih slikarij v Šmartnem na Pohorju, Laškem in Selu 
Janez BALAŽIC, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru  

10:50 O vplivu restavratorskih pristopov iz preteklosti, (ne)uspešnosti tandema restavrator – 
umetnostni zgodovinar in pristopu t. im. tehnične umetnostne zgodovine na končno 
prezentacijo stenske poslikave 
Mateja Neža SITAR, Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor   

11:10 Vprašanja  

11:30-12:45 Odmor za kosilo (catering) 

12:45-14:30 DRUGI SKLOP  

 PREDSTAVITEV PRAKS IN PRISTOPOV IZ TUJINE 

12:50 Retouch and/or (Re)Integration (Few Notes On Terms) 
Ivan SRŠA, Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb 

13:15 The retouching on wall paintings in Florence, some case studies of the Opificio delle Pietre 
Dure 
Alberto FELICI, Opificio delle Pietre Dure, Firence 

13:40 Conservation-Restoration of Wall Paintings in Germany: Issues of Aesthetic Presentation and 
the Preservation of Historical Authenticity 
Ursula SCHÄDLER-SAUB, HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst 
Hildesheim/Holzminden/Göttingen 

14:05 Skoraj 170 let sistematičnega odkrivanja in obdelovanja stenskih poslikav na Koroškem. 
Kako ravnati s to dediščino v bodoče? 
Gorazd ŽIVKOVIČ, Zvezni urad za spomeniško varstvo, Celovec 

14:30 Vprašanja  

14:45 TRETJI SKLOP 
OKROGLA MIZA - RAZPRAVA 

16:00 Zaključek prvega dne 
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2. DAN - sreda, 4. oktober 2017, terenski ogledi 
 
Odhod udeležencev bo v sredo, 4. 10. ob 9:00 s parkirišča pred ZVKDS Restavratorskim centrom, Poljanska 
cesta 40, Ljubljana.  
V Bohinju imajo udeleženci prosto za kosilo, v Ljubljano se vračamo okrog 19h. 
 
Ogled izbranih spomenikov: 

- Radovljica, staro mestno jedro; poslikave na fasadah  
- Bled, cerkev Marijinega vnebovzetja na otoku; v letu 2016 restavrirane gotske poslikave prezbiterija 
- Bohinj, cerkev sv. Janeza Krstnika; v letu 2016 delno restavrirane gotske poslikave prezbiterija 

 
Podrobnejši program ekskurzije bo posredovan v kratkem! 

 

 
 
 


