Razstava-Odstrto očem
Albina Kržič, samozaposlena v kulturi, albina.krzic@ gmail.com
Pred blagoslovom obnovitvenih del in orgel
v cerkvi sv. Vida, Preserje pod Krimom smo
v zimski kapeli postavili konservatorsko-restavratorsko
razstavo (20.11.-4.12.2019) z naslovom »Odstrto očem.«
Domači g. župnik Jože Treven je na otvoritvi blagoslovil
razstavo. Kulturni dogodek je popestril Mešani cerkveni
pevski zbor pod vodstvom Ladislava Trčka. Obiskovalci
so si na fotografijah pobliže ogledali delo, ki so ga
opravili številni prostovoljci iz domače župnije. Predstavili
smo tudi občinsko priznanje občine Brezovica- grb, ki ga
je prejel zaslužni župnik Marko Košir. Na ogled so bili
plakati različnih izvajalcev konservatorsko-restavratorskih
posegov, ki so nastajali v določenih obdobjih obnovitvenih
del. Razstavljeni so bili originalni, leseni dekorativni elementi
stare orgelske omare in kalup angelskih kril s stranskega
kamnitega oltarja.

Po ogledu razstave smo obiskovalce izzvali, da se za trenutek soočijo z delom konservatorja-restavratorja.
Delo so izvajali na kopiji oljne slike Mati dobrega sveta, avtorja Antona Cebeja iz Brezove kapele v cerkvi sv.
Vida. Kopija je bila izdelana kot tiskana fotografija na platno, ki je bila pritrjena na lesen podokvir. Zaradi lažjega
dela smo pripravili dve kopiji. Sliki na platnu smo v ateljeju pripravili tako, da je bilo na njiju mogoče izvesti
odstranjevanje nečistoč. Na delavnici pa smo jim najprej predstavili postopek. Z vatnimi tamponi in destilirano
vodo so nato tudi sami poizkušali odstranjevati površinske nečistoče. Dela so se lotevali skrbno in natančno.
Pogosto smo prejeli vprašanje »Ali bom kaj uničil/a?«, »Pa saj jaz tega ne znam, ne zmorem«, »Joj, a tako to
gre!« Z malo spodbude je nato vsak uspešno opravil svoje delo. Po opravljenem delu so bili zelo zadovoljni in
so pogosto izrazili občudovanje našemu poklicu. Razstavo si je ogledalo izredno veliko število domačinov.
Obiskali so jo tudi osnovnošolci OŠ Preserje in vrtčevski otroci iz VVZ Brezovica, iz enote Preserje skupaj z
vzgojiteljicami. Tudi oni so z veseljem sodelovali na delavnici. Otroci so želeli postopek dokončati po celotni
sliki. Šele potem so bili zadovoljni z delom. Večkrat so prosili, da jim namestimo vatni tampon na leseno paličico. Nekateri so tudi to opravili sami. Za razliko od starejših obiskovalcev, ki so bili zadovoljni že s prvim stikom
vatnega tampona in slikovne površine. Vsem obiskovalcem smo želeli odstreti majhen košček našega dela.
Hkrati smo jih izobraževali o primernem rokovanju s tovrstnimi likovnimi deli. Podelili informacije o tehnološki
zgradbi slik na platnu. Opozorila sem jih, da lahko z nestrokovnimi posegi naredijo veliko škode na dediščini in
priporočila, da se vedno posvetujejo s konservatorjem-restavratorjem. Odziv je bil izredno pozitiven.
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