Konference

Restaurování a ochrana uměleckých děl 2017
GASK, Kutná Hora 30. listopadu 2017
Výzva k účasti a zasílání článků
Obecné informace:
Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek, z.s. pořádá 12. ročník konference Restaurování a ochrana
uměleckých děl. Jde o cyklus konferencí, jejichž jednotlivé ročníky reflektují aktuální témata z oboru
restaurování a péče o památky. Cílem konference je, podobně jako v minulých letech, vytvořit
příležitost pro setkání odborníků z oblasti konzervace, restaurování a památkové péče, vytvořit
prostor pro výměnu zkušeností a mezioborovou diskuzi. Téma letošního ročníku – konzervace a
restaurování malby a polychromie - je rozděleno do šesti okruhů. Téma bude diskutováno
z restaurátorského, umělecko-historického a technologického hlediska.
Téma konference:

Konzervace a restaurování malby a polychromie

Okruhy příspěvků:

1. Konzervace a restaurování barevných vrstev a polychromie
(případové studie)
2. konzervace a restaurování podložek a podkladů pro malbu a
polychromii (dřevo, textil, kámen, štuk, papír, kov)
3. průzkumy uměleckých děl s barevnými vrstvami a polychromií
(případové studie)
4. historické techniky a technologie malby
5. historické přístupy k restaurování uměleckých děl s barevnou
vrstvou a polychromií
6. náměty, ikonografie, interpretace maleb

Cílová skupina:

- restaurátoři, technologové, památkáři, historikové umění a další
profese působící v oblasti péče o památky
- studenti bakalářských, magisterských a doktorských programů
VŠ zabývajících se péčí o kulturní dědictví

Forma prezentace:

ústní prezentace/posterová sekce

Délka ústní prezentace:

15 minut + 5 minut diskuse

Jednací jazyk:

čeština/angličtina

Důležitá data:
Termín přijímání abstraktů:
Termín pro zaslání článků:
Forma abstraktů:
Forma článků do sborníku:

Místo konání:

10. dubna 2017
abstrakta zasílejte na: lubos.machacko@upce.cz do 10. 4. 2017
1. srpna 2017 (v českém nebo anglickém jazyce)
v českém a anglickém jazyce, max. 2 NS, text NEFORMÁTOVAT
v českém nebo anglickém jazyce, max. 20 NS, text
NEFORMÁTOVAT, obrázky zasílejte jako samostatné soubory ve
formátu JPG, rozlišení 300DPI, max. počet obrázků 10
Galerie Středočeského kraje, Barborská 51-53, 284 01 Kutná Hora
http://www.gask.cz/kontakt

