
   
 

 

VABILO 
 

Društvo restavratorjev Slovenije 

 

vabi na enodnevno teoretično-praktično delavnico 

 

OSNOVE MOZAIKA 

Delavnica bo potekala v sredo, 10. novembra 2021, z začetkom ob 9. uri 

 

 

Delavnica se prične ob 9 uri in traja s premorom za kosilo 8 ur.  

 

 

LOKACIJA 

ZAVOD MODRI OBLAK, Murkova 10, 1000 Ljubljana 

 
 

PRIJAVE IN KOTIZACIJA 

Udeležba na posvetu:  

za člane društva s plačano letno članarino kotizacija znaša 20,00€,  

za študente in upokojence 15,00 € in za nečlane 30,00 €.  

 

Obvezne so predhodne prijave na elektronski naslov tajnice društva DRS: info@slodrs.si 

 

Rok prijave je 3. november 2021 oz. do zapolnitve mest (število mest je omejeno na 6).  

 

*Za udeležbo na posvetu je po navodilih NIJZ potrebno izpolnjevati pogoje PCT.  

 

 

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 10112021  namen plačila: Mozaik_ priimek_ime 

 
Delavnico bo vodil ALJAŽ VIDRAJZ, mojster mozaika, ki je svoj naziv prejel na najbolj cenjeni 

šoli za mozaiciste Scuola Mosaicisti del Friuli v Italiji.  Več informacij o njem najdete na 

www.aljazvidrajz.com. 

 

mailto:info@slodrs.si
http://www.aljazvidrajz.com/


   
 
OPIS DELAVNICE 

 

Udeleženci se boste na delavnici preko praktičnih vaj spoznavali z osnovnimi pravili 

in zakonitostmi direktne rimske mozaične tehnike. Izobraževanje bomo pričeli s prvo 

mozaično vajo pri kateri vam bodo na voljo že na roke nasekane marmornate tesserae, 

ter predloga izbranega motiva. Preko izdelave mozaika se boste pod strokovnim 

vodstvom mojstra mozaika spoznali tako z osnovnimi mozaičnimi pravili, kot z 

zakonitostmi direktne rimske tehnike. Za vajo boste potrebovali od 2 – 4 ure (odvisno 

od morebitnih predhodnih izkušenj). Nadaljevali bomo z drugo mozaično vajo, pri 

kateri boste spoznali še uporabo marteline in tagliola, saj boste tessere za vajo iz 

marmorja sekali sami. Vsakega posebej bo izšolani mojster mozaika naučil pravilne 

uporabe avtentičnih mozaičnih orodij, nato pa boste preko vaje vadili sekanje in hkrati 

pilili znanje osvojeno preko prve vaje.  

  

Zaradi majhnega števila udeležencev, bomo sam potek delavnic lahko prilagajali 

posameznikom. Zato je delavnica primerna tako za tiste, ki še nimate predznanja iz 

področja mozaika, kot tiste, ki imate na tem področju že izkušnje. Mojster mozaika bo 

med samo delavnico tudi delil svoje izkušnje z restavriranjem mozaikov in vam 

odgovarjal na morebitna vprašanja. 
 

 


