
 
 

 

 

  Skrivnosti dolgega življenja 

  Pot umetnin od restavratorskega ateljeja do razstave 
 

   

 

   
 

 

 

  24. oktober 2018 – 10. marec 2019 

  Narodna galerija 

             Galerija Narodni dom 
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Skrb za stare in občutljive predmete pomeni boj proti staranju in propadanju. Strokovnjaki, 

ki skrbijo za ohranjanje galerijske zbirke za sedanje in prihodnje rodove, se imenujejo 

konservatorji-restavratorji.  

 

Njihove naloge so, da umetnine preiskujejo, ugotavljajo, kako, iz česa so sestavljene, in 

odkrijejo vzroke za propadanje ter poskušajo poiskati najboljše načine za ohranjanje in 

razstavljanje dragocenih eksponatov.  

 

Razstava vam predstavlja ta poklic in izredno raznoliko delo, ki sodi k njemu.  

Vodi vas preko izbranih nalog, ki si sledijo v značilnem postopanju z umetnino od prihoda v 

restavratorski atelje do razstave.  

 

V interaktivno oblikovanem začasnem ateljeju za preiskave boste lahko  preučevali sliki pri 

različnih načinih osvetljevanja.  

 

Bogato slikovno gradivo, nastalo kot del dokumentacije konservatorsko-restavratorskih 

posegov na umetninah, vam bo razkrivalo posamezne tehnike ohranjanja različnih materialov. 

 

Med naloge konservatorja-restavratorja spada tudi preventivna konservacija, ki izhaja iz 

načela, da je preprečevati bolje kot zdraviti. Prepoznati dejavnike tveganja, značilne za 

muzejsko okolje pomaga upočasniti propad, preprečiti škodo in ustvariti najustreznejše 

razmere za ohranjanje umetnin. 

 

Stopite po poti umetnin od ateljeja do razstavišča in odkrijte delo konservatorjev-

restavratorjev v Narodni galeriji, poglejte skozi njihove oči, spoznajte njihove odločitve in 

rešitve.  

 

Ob razstavi bo izšla zloženka, namenjena vsem, ki bi radi dobro poskrbeli za svoje 

umetnine in dragocenosti doma. 

 

 



Razstava bo na ogled od 24. oktobra 2018 do 10. marca 2019. 

 

Odprtje razstave bo v torek, 23. oktobra 2018 ob 19.00 uri. Razstavo bo odprl Jernej 

Hudolin, generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 

 

Razstava je del slovesnosti v počastitev stoletnice Narodne galerije. 

 

Častni pokrovitelj slovesnosti, ki obeležujejo stoletnico Narodne galerije, je predsednik 

Republike Slovenije Borut Pahor.  

 

 

Spremljevalni program ob razstavi 

 

Javna vodstva – nedelje, ob 11.00: 

18. november 2018 

16. december 2018 

20. januar 2019 

17. februar 2019 

10. marec 2019 

 

Počitniške delavnice za otroke: 

29. do 31. oktober, od 8.00 do 16.00 

 

Program na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2018 bo posvečen razstavi. Program 

brezplačnih dogodkov spremljajte na spletni strani. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Avtorji razstave: 

Tina Buh, Andrej Hirci, Simona Škorja, Mihael Pirnat, Martina Vuga 

 

Vodja/koordinator projekta: 

Martina Vuga 

 

Fotografije: 

Tina Buh, Janko Dermastja, Andrej Hirci, Simona Škorja, Mihael Pirnat, Martina Vuga 

 

Avtorji filmov: 

Andrej Hirci, Tina Buh: Čiščenje s kapilarnim vlekom 

Tina Buh, Martina Vuga: Karel VI. 

 

Pregled besedila: 

Alenka Klemenc 

 

Tehnična pomoč:  

Tehnična ekipa Narodne galerije 

 

Postavitev in grafična podoba:  

arnoldvuga+ 

 

 

Partnerji in podpora 

 

 
 

                     
 

 
 



Priloženo slikovno gradivo 

 

  
1. Primerjava detajla očesa pri različnih načinih osvetljevanja na sliki F. Berganta, Prestar, 

NG S 3523 

 

 
2. Poškodbe slikovnih plasti na sliki M. Pernharta, Bled, NG S 2840, detajl  

 

 
3. Suho čiščenje risbe na papirju Petra Žmitka iz fonda NG D  

 

 
4. Utrjevanje barvne plasti na sliki M. Jama, Krajina z reko, NG S 2370 



 

 

 
5. Delno odstranjen lak na sliki H. Verelsta Portret Janeza Jakoba Wiederkehrna, NG S 649, 

detajl  

 

 
6. Varno rokovanje z lesenim Križanim, NG P 69, neznanega avtorja 


