
   
 
 

VABILO 
 

Društvo restavratorjev Slovenije 
 

vabi na tridnevno delavnico  

 
 IKONOPISJA 
Albina Nastran  

 

Delavnica bo potekala od 
22. do 24. aprila 2020 

 
 

 
LOKACIJA 

Restavratorski center, Poljanska 40, 1000 Ljubljana  (1. nadstropje atelje za stenske slike in 
mozaike) 
 
PRIJAVE IN KOTIZACIJA 

Udeležba na teoretičnem in praktičnem delu (do 8 udeležencev):  
za člane društva s plačano letno članarino kotizacija znaša 100,00€ €,  
za študente in upokojence 90,00 € in za nečlane 120,00 €.  
 
Obvezne so predhodne prijave na elektronski naslov tajnice društva DRS: info@slodrs.si 
 
Rok prijave je 10. april 2020. Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest. 
 
Kotizacijo poravnate na: 
 
Društvo restavratorjev Slovenije 
Poljanska cesta 40 
1000 Ljubljana 
številka računa: (IBAN): SI56 0310 0100 0023 152; BIC BANKE: SKBASI2X; KODA: OTHR in sklic: 00 
10042020.  
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OPIS IN PROGRAM DELAVNICE 

Program delavnice bo sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela in bo potekal 3 dni po 7 ur z 
odmorom. Pričetek delavnice bo vsak dan od 8 30 ure do cca 16 ure. Kava, čaj ter slano in sladko 
pecivo je zagotovljeno. 

Na delavnici bo vsak udeleženec prejel že pripravljeno lipovo deščico za pisanje ikon, saj je priprava 
ustrezne podlage zelo dolgotrajna. Praktični del delavnice bo zato zajemal učenje ikonopisja. Vsak 
udeleženec prinese s seboj drobne pripomočke, kot so čopiči, svinčnik, radirka, paleta za barve, 
lonček za vodo,….. 
 

O PREDAVATELJICI  

Albina Nastran je bila rojena 1946 v Gradu pri Kranju. Diplomirala je na Biotehniški fakulteti in je 
bila zadnjih dvajset let, do upokojitve, zaposlena v prosveti. Slika že dolgo, zadnjih osem let pa se 
ukvarja s pisanjem ikon. 

Njen prvi učitelj je bil o. Mihajlo Jozafat Hardi, kasneje se je izpopolnjevala pri mag. Silvi Božinovi 
Deskoski in diplomirani slikarki, specialistki za ikonopisje in freskantstvo Danici Dšišović. 

Pri delu uporablja klasične postopke in naravne materiale, kot so naravni pigmenti, jajčna emulzija, 
šelak, 23 karatno zlato. Poslikava je na skrbno pripravljenem lipovem lesu. 


