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DELAVNICA O MOZAIKIH: “SPOZNAVANJE TEHNIK IN IZDELAVA 

KLASIČNEGA MOZAIKA “  

20. do 22. september 2017, Kulturni dom Mošnje.  

Organizacija in izvedba: 

Maja Pohar, ZVKDS, DRS  

 

Delavnico o mozaikih bo vodila Maja Pohar, slovenska mozaicistka. Po študiju umetnostne 

zgodovine je nadaljevala šolanje na šoli mozaika Scuola mosaicisti del Friuli v Spilimbergu v Italiji. Šola 

deluje od leta 1922 in je ena glavnih ustanov za usposabljanje strokovnjakov za ustvarjanje mozaične 

umetnosti. Poharjeva je po diplomi (2010) študij nadgradila še z enoletno specializacijo za nadarjene 

študente. Danes ustvarja mozaike v svojih ateljejih na Strmcu nad Logom pod Mangartom in v bližini 

Padove. 

Zaradi umetelne rabe raznobarvnih kamnin in steklenih past mozaik uvrščamo med slikarske, sodobni 

mozaik pa tudi že med kiparske tehnike. Konservatorji-restavratorji se z mozaiki redno srečujemo na 

arheoloških najdiščih in v zbirkah slovenskih muzejev. Konserviranje-restavriranje mozaikov izvajajo 

specializirane ekipe, razumevanje problematike ohranjenih fragmentov mozaikov iz različnih obdobij 

pa je koristno tudi za širši krog konservatorjev-restavratorjev. V sklopu tridnevne delavnice bodo v 

uvodnem predavanju predstavljene klasične tehnike za izdelavo mozaikov, v praktičnem delu pa 

bodo udeleženci izdelali vsak svoj mozaik, za katerega si bodo sami pripravili raznobarvne marmorje;  

predlagana tematika - voda in antika. Sledilo bo predavanje zanimivih konservatorsko restavratorskih 

izkušenj na antičnih mozaikih (Martina Lesar Kikelj). Poleg delavnice o mozaikih bo potekala tudi 

delavnica za otroke, kjer bodo najmlajši lahko izdelovali morske pošasti/živali, upodobljene na 

rimskih mozaiki v tehniki ORIGAMI. Organiziran bo tudi voden ogled arheološkega parka Mošnje 

(Judita Lux).  
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PROGRAM DELAVNICE 

Sreda 20.9. 2017 

9 00 - 10 00; Uvodno predavanje; kratek teoretični uvod, antični in sodobni mozaiki in 

materiali (Maja Pohar) 

10 00 – 12 00; Praktično delo (Maja Pohar); vmes po želji odmor za kavo in piškote (reprodukcija 

odkritih delfinčkov iz arheološkega parka v Mošnjah ali drugih upodobljenih morskih živali na 

antičnih mozaikih); vaja s kladivom…, priprava (tolčenje) kock; osnovnega modula za izdelavo 

mozaikov; izdelava mozaika velikosti približno 20x20 cm oziroma odvisno od predloge. 

12 00- 13 30; Odmor za kosilo 

13 30 – 15 00; Praktično delo; nadaljevanje izdelave mozaika. (Vmes bo po želji odmor za kavo in 

piškote.) 

 

Četrtek 21.9. 2017 

9 00- 10 00; Konservatorsko restavratorske izkušnje na antičnih mozaikih v Simonovem zalivu, 

Celju in Ljubljani; kratek pregled konservatorsko restavratorskih del na antičnih mozaikih v 

Sloveniji (Martina Lesar Kikelj) 

10 00 – 12 00; Praktično delo; izdelava mozaika 

12 00- 13 30; Odmor za kosilo 

13 30 – 16 00; Praktično delo; nadaljevanje izdelave mozaika. (Vmes po želji odmor za kavo in 

piškote.) 

 

Petek 22.9. 2017 

9 00 – 10 00; voden ogled po arheološkem parku (Judita Lux) 

10 00 – 12 00; Praktično delo; izdelava mozaika 

12 00- 13 30; Odmor za kosilo 

13 30 – 16 00; Praktično delo; nadaljevanje izdelave mozaika. (Vmes po želji odmor za kavo in 

piškote.) 
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15 00 – 18 00;  delavnica za otroke bo potekala vzporedno (Judita Lux). Natančen začetek delavnic 

bo določen naknadno. 
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Med delavnico bo organiziran tudi strokovni posvet na temo končne prezentacije mozaičnih 

fragmentov iz arheološkega najdišča Mošnje; kamor bodo povabljeni različni strokovnjaki tega 

področja.  Datum in ura strokovnega posveta bosta sporočena naknadno. 

 

Do kulturnega doma Mošnje si vsak organizira prevoz sam. V ceno delavnice je vštet ves potreben 

material in orodje za izdelavo mozaika ter kava s sladkim prigrizkom. 


