
  

Društvo restavratorjev Slovenije 

in 

Narodni muzej Slovenije 

organizirata trodnevno delavnico 

»Osnove muzejske kopistike« 

pod vodstvom mag. Mirana Pflauma, 

konservatorja-restavratorja iz Narodnega muzeja Slovenije 

 

Delavnica bo potekala od 24. do 26. 10. 2016 v prostorih Narodnega muzeja Slovenije, Metelkova 1, 1000 
Ljubljana vsak dan med 9. in 15. uro. 

Namenjena je muzejskim konservatorjem-restavratorjem in ostalim, ki jih tematika zanima, a na tem 
področju nimajo izkušenj. Število mest je omejeno. 

Kotizacija 130 Eur za člane DRS s plačano članarino, za nečlane 150 Eur. 

 

 



Kopistika je ena od temeljnih veščin, ki nam je pri konservatorsko-restavratorskem delu lahko v veliko 
pomoč. Z njo pojasnimo in predstavimo javnosti delno ohranjeno ali močno poškodovano gradivo; s 
kopijami nadomestimo originale, kadar pogoji razstavljanja ne zadostijo kriterijem, ki jih zahtevamo za 
originalne predmete; kopije muzejskih predmetov omogočajo doživeti čutno izkušnjo, ki jo danes 
pogosto vključujemo v razstave. V muzejski delavnici narejene kopije omogočajo izdelavo orodij za 
izdelavo replik za potrebe muzejske trgovine.  

Kljub številnim novim tehnikam je klasična metoda izdelave kalupov iz silikonskih zalivnih mas in izdelava 
odlitkov še vedno cenovno najdostopnejša in nepresežena glede na kakovost končnega izdelka. V 
procesu izobraževanja mnogim zaposlenim v konservatorsko-restavratorskih delavnicah to znanje ni bilo 
na voljo.  

Trodnevno delavnico, ki bo to vrzel poskušala vsaj delno zapolniti, bo vodil muzejski svetnik mag. Miran 
Pflaum, ki na tem področju deluje že dve dobri dve desetletji. 

 

Program: 

- teoretično seznanjanje s tematiko (primeri, materiali, tehnike, postopki, terminologija, varovanje okolja 
in zdravja) 

- izdelava silikonskega kalupa manjšega muzejskega predmeta 

- odlivanje v epoksi smolo s polnili in (ali) kremenit, patiniranje 

- ogled delavnice za galvanoplastiko 

 

Prosimo, da kotizacijo nakažete do 18. 10. 2016 na:  
Društvo restavratorjev Slovenije  
Poljanska cesta 40  
1000 Ljubljana  
Namen plačila: kopistika (priimek in začetna črka imena plačnika)  
IBAN: SI56 0310 0100 0023 152  
BIC banke prejemnika: SKBASI2X  
KODA namena: OTHR 
 
Obvezna prijava na e-mail: info@slodrs.si do 18.10.2016 oziroma do zapolnitve razpoložljivih mest. 
Dodatne informacije in pojasnila na: miran.pflaum@nms.si  
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