PRISTOP K ČIŠČENJU IN ODSTRANJEVANJE FILMOTVORNIH MATERIALOV

An Approach to Cleaning and Removal of Film-forming Materials
DELAVNICA / WORKSHOP
6. – 9. 5. 2019
Oddelek za restavratorstvo Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (UL ALUO) v
sodelovanju z ZVKDS Restavratorskim centrom ponovno gosti strokovnjaka za področje čiščenja slik in polikromirane
plastike dr. Paola Cremonesija. Pod njegovim vodstvom bo od 6. do 9. maja 2019 potekala 4-dnevna delavnica s
predavanji in praktičnim delom.
Delavnica z naslovom Pristop k čiščenju in odstranjevanje filmotvornih materialov bo izvedena v okviru predmeta
“Čiščenje – materiali in metode” na magistrskem študijskem programu 2. stopnje. Predstavljeni bodo vodni sistemi
čiščenja (voda, gelirna sredstva, kisline in baze) in uporaba kombiniranih sistemov organskih topil ter vode (emulzije).
Delavnico namenjamo študentom rednega študija na UL ALUO pa tudi vsem konservatorjem-restavratorjem, ki se
strokovno ukvarjajo s konserviranjem-restavriranjem premičnih slik in polikromirane plastike, še posebej
diplomantom, ki so zaključili študij restavratorstva na UL ALUO.
Urnik celotne delavnice najdete na povezavi:
http://www.aluo.uni-lj.si/wp-content/uploads/2019/03/Cremonesi-2019_urnik-delavnice.pdf
PRIJAVA
Zaradi omejenega števila mest za predavanja in praktični del je OBVEZNA PRIJAVA preko spletnega obrazca na
povezavi: https://forms.gle/eDw5CfYyYzB2ATgW7
Rok za prijavo je 19. april 2019.

PREDAVANJA
Predavanja so BREZPLAČNA, potekala bodo 6. in 8. maja po urniku.
Število mest za predavanja je omejeno na 20 oseb, prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest.
Udeleženci predavanj bodo gradivo prejeli naknadno, po e-pošti.
PRAKTIČNI DEL
Praktični del je PLAČLJIV, potekal bo 7. in 9. maja po urniku.
Število mest za praktični del je omejeno na 5 oseb, prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest.
Udeležba se potrdi s plačilom računa, ki vam ga bomo poslali po prijavi.
Cena: 220,00 €. Rok za za plačilo je 22. april 2019.
DODATNE INFORMACIJE
Celotna delavnica bo potekala v angleškem jeziku. Pridružujemo si pravico do manjših sprememb urnika. O morebitnih
spremembah boste obveščeni na vaš e-naslov.
Za dodatne informacije o poteku pišite na: lucija.mocnikramovs@aluo.uni-lj.si

