
ЖЕЉКА ДЕСПОТОВИЋ 

МЕЈЛ: zeljkamihajlovic0@gmail.com 

Настава за месец април 

- Механичке методе, ласери, методе са електромагнетним таласима 

Вежбе: 

Абразивна средства, скалпели, пробе чишћења 

 

- Проблематика чишћења заштитних слојева 

Препорука допунске литературе:  

СМОЛНИ САПУНИ И САПУНИ ЖУЧНЕ КИСЕЛИНЕ RICHARDA WOLBERSA 

Paolo Cremonosi, Реантика 

Вежбе: 

Методе омекшавања, стањивање задебљања, физичко-хемијске методе чишћења, чишћење 

накнадних слојева, декапани 

- Пробленатика чишћења злата на платненом носиоцу 

Вежбе: 

Чишћење позлате на платненом носиоцу, чишћење накнадних слојева бронзе, гелови, 

механичке методе 

- Оштећења подлоге и проблематика метода реконструкција, фактура и 

текстура, изолациони слојеви 

Вежбе: 

Припрема подлоге за реконструкцију оштећења, припрема места оштећења, постављање и 

обрада подлоге, улога резантног светла 

 

Предмет: Конзервација слика на платну, за мај и јун  

 

mailto:zeljkamihajlovic0@gmail.com


- Проблематика оштећења бојених слојева, школе и карактеристике 

традиционалне и свремене метадологије, подела и систематизација, школе и 

карактеристике, фазе реконструктивних радова 

Препорука допунске литературе: 

Кнут Николаус, 

РЕСТАУРАЦИЈА СЛИКА 

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОШТЕЋЕЊА БОЈЕНИХ СЛОЈЕВА, Реантика, кат. бр. 59, 2006. год.  

Knut Nicolaus 

The Restauration of Paintings 

Restauration of Paintings 

Reconstrucion of the defective areas of the paint layer 

© 1998 Konemann Verlagsgesellschaft mbH 

Вежбе: 

Подсликавање, припрема јајчане и емулзионе темпере, подсликавање гвашом и акварелом, 

изолациони слојеви 

 

- Ретуши уљаним слојевима, ретуши акрилом, акварел бојама, ретуш бојама у 

лаку, комбиноване методе 

Вежбе: 

Израда реконструкције бојених слојева 

 

Вежбе: 

Ретуширање 

- Заштитни слојеви, врсте материјала, поступци и процедуре 

Вежбе: 

Заштитни слојеви, лазури са ретуш лаком, начини и ефекти лакирања 

- Методе позлате на сликама на платну 



Препорука допунске литературе: 

Данијел В. Томпсон, млађи 

ВЕШТИНА СЛИКАЊА ТЕМПЕРОМ, Реантика, кат. бр. 13, 2003. год.  

Део IV , ПРИПРЕМА МЕТАЛА 

Daniel V. Tompson, Jr. THE PRACTICE OF TEMPERA PAINTING 

Chapter IV, APPLICATIONS OF METALS 

Вежбе: 

Припрема платна и подлоге за позлату, полимент, методе глачања, методе са микстионом 

на уљаној и синтетичкој бази 

 

- Транспорт и паковање слика, врсте и начини, транспортна документација, 

улога микроклиматског фактора, мерни инструменти, презентација 

Вежбе: 

Превентивна конзервација, паковање слика, врсте и начини, транспортна документација, 

обука са мерним инструментима ( термометар са и без сонде, психрометар, 

термохогрограф, влагомер и др.) 

- Завршни коментар, рестаурација слика на платненом носиоцу, закључци, 

предности и мане метода, традиционална и савремена опрема и апарати, 

комбиновање метода и материјала, презентација 

Вежбе: 

Завршавање свих започетих послова из области рестаурације слика на платненом носиоцу, 

припрема з ашколску изложбу, ажурирање конзерваторске документације 

Дискусија и припрема за испит 

Испит 

 

Предмет: Конзервација слика на платну 1и 2 

 Наставна  за месец март 

 



- Недеструктивне ( физичке) методе, посматрање UV, IR. Ro, содијум, макро, 

аналитичке методе, узимање и обрада структурних слојева, попречни микро 

пресеци 

- Чишћење слика, подела и методе, предмет и циљ, етички и естетски аспекти 

процеса чишћења слика, принципи, накнадни слојеви, локални третмани 

Препорука допунске литературе: 

Кнут Николаус 

РЕСТАУРАЦИЈА СЛИКА, Реантика, кат. бр. 46, 2004. год 

- ЧИШЋЕЊЕ- 

Knut Nicolaus 

The Restauration of Paintings 

- Cleaning-, 339-368. 

© 1998 Konemann Verlagsgesellschaft mbH 

Вежбе: 

Пробе чишћења, локални третмани, превентивно и делимично фиксирање нестабилних 

површинских и заштитних слојева 

- Проблематика чишћења површинских слојева 

Препорука допунске литературе: 

ЧИШЋЕЊЕ УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА, Реантика, кат. бр. 45, 2003. год. 

1. Конзервација и чишћење површинског слоја 

Манфред Колер 

( Surface cleaning and conservation, Manfred Koller) 

2. Пронаћи сигурну равнотежу: дискусија о чишћењу површинског слоја 

( округли сто са шефовима сва три конзерваторска одељења Гети института као 

учесницима) 

( Finding a certain balance- a discussion about surface cleaning) 

3. Истраживачки пројекат о чишћењу геловима 

Валери Дорџ 

( The gels cleaning research project, Valerie Dorge) 

Conservation, The Getty Conservation Institute Newsletter, Volume 15, Number 3 2000 



Вежбе: 

Припрема материјала за чишћење, агенси, прекидачи, гелови 

 

Наставна  за месец апри 

 

 Наставна  за месец мај и јун 

Предмет: Основне мере конзерваторске заштите 

Предавања за април месец: 

- Појава микроорганизама на платну и дрвету, пропадање папира и лепка услед 

повишене релативне влажности 

- Кракелуре на слици и љуспање бојеног слоја настали услед осцилација релативне 

влажности 

- Прашина на површини премета утиче на изглед предмета и преставља погодну 

хранљиву подлогу за развој микроорганизама и инсеката 

- Услед ниских температура поједини материјали постају осетљиви на ударе и 

ломљиви 

- Велики проблем за слике, иконе на дрвеном носиоцу у просторијама где се чувају, 

осетљиве на услове 

 

Предавање за месец мај и јун 

- Навести  неке од предмета који се налазе у неком музеју и описати како се њима 

рукује 

- Премештање предмета, стратегија и план 

- Паковање предмета према типологији 

- Дискусије и припреме за испит 

 

Предмет: Oсновне мере превентивне заштите 

Наставна јединица за месец март 

- Простори за чување и излагање предмета (категоризација просторија) 

Дискусија: да ли су сви депои унутар једног музеја исти? 

- Климатски поремећаји који утичу на музејску зграду 



Дискусија:  Проветравање просторија где су изложене слике да ли може да утиче 

на промену релативне влежности? Број посетиоца, престанак рада одвлаживача? 

 

 

 

 


