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8. JULIJ - 15. OKTOBER 2017
INES KOVAČIČ,

IZPRAZNJENO GNEZDO

NATAŠA SEDEJ,

NEBEŠKA ŠIVILJA

LUČKA ŠIĆAROV,

PODKRAJSKI KAKTUSI
Odprtje:
8. julij 2017, ob 18h
Kje:
Kreativna šola
keramike Magija gline,
Podkraj 104, Hrušica
Kdaj:
vsak dan, 24 ur;
8. julij-15. oktober 2017

Zavod Zajtrk v Glinokopu

IV. MEDNARODNI TRIENALE
KERAMIKE UNICUM 18

PRODUKCIJA: Zavod za vseživljenjsko učenje in produkcijo kreativnih dogodkov Zajtrk v Glinokopu, Ustvarjalna šola keramike Magija gline.

INES KOVAČIČ
Kontakt: Ulica bratov Martinec 40, 1000 Ljubljana, 040 715
246, inespottery@gmail.com
Ker v Sloveniji ni ustrezne šole, se je Ines Kovačič z glino
prvič srečala v delavnici Urbana Magušarja, kjer je nekaj let
tudi pridobivala osnovno znanje o lončarstvu. Učenje je nato
nadaljevala v Angliji pri priznanem keramiku Richardu Pheatheanu.
Leta 2001 je prišla do svojega ateljeja, kjer je začela sama
ustvarjati in se razvijati. Po znanje je odšla tudi na Japonsko k
mojstru Ogisuju.
V starem fužinskem gradu ima delavnico, kjer tudi poučuje na
vretenu.
V enem od intervjujev je dejala: »Glino imam rada, rada se je
dotikam, rada imam njen vonj in teksturo; v nasprotju z drugimi
materiali (kamen, les ...) se oblikuje v mehkem stanju, končni videz
pa dobi, ko gre skozi ogenj in otrdi. Vseh pozitivnih občutkov pa ne
prinaša sama glina, ampak potreba po ustvarjanju,«
Udeležuje se natečajev in razstav doma in v tujini, kjer je bila
večkrat nagrajena.

Naslov dela: IZPRAZNJENO GNEZDO
Tehnika : porcelan, oxidi in steklo
»Prazne forme jajčaste lupine, ki so s pomočjo
žganja dobile svojo deformirano obliko. So samostojni
objekti, ki pa dobijo novo vsebino kadar so na ogled v
skupini z efektom množice.
Spominjajo na prazno ali zapuščeno gnezdo.
Navdih sem dobila s pogledom skozi okno svojega
ateljeja, ki se nahaja ob vodi. Delo je predvsem dialog
z naravo.
Fotografije so bile posnete v izpraznjeni rečni strugi.«

NATAŠA SEDEJ
Kontakt: Nataša Sedej, Cesta v Staro vas 1, 6230 Postojna,
040 576 595,
natasasedej@windowslive.com,
www.natasasedej.si
Leta 1985 je končala študij primerjalne književnosti in slovenščine
na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Poučuje slovenščino
kot tuji jezik, vodi bralne študijske krožke in kreativno šolo
keramike.
Od leta 1990 raziskuje keramiko in se izpopolnjuje doma in v
tujini (Bergamo v Italiji; Gijon in Cogorderos v Španiji; London v
Veliki Britaniji; Zlakusa v Srbiji). Uvršča se selektivne mednarodne
razstave doma in v tujini (Srbiji, Črni gori, Hrvaški, Bosni, Romuniji,
Avstriji, Nemčiji, Koreji, Španiji, Franciji, Italiji, Argentini, Egiptu,
Peruju …). Za svoje delo je prejela več nagrad in priznanj.
Njena dela so v muzejskih zbirkah doma in po svetu. Živi in dela
kot samostojna umetnica v Postojni.

Naslov dela: NEBEŠKA ŠIVILJA
Tehnika : porcelan, oxidi in steklo
Moje delo je posvečeno moji mami, ki mi je na
stari singerici šivala prekrasne oblekce. Okrašene z
žametnimi trakovi, s svilenimi pentljami, z volančki,
s čipkami, z ovratnički, rokavčki, bisernimi gumbki;
občudovale so jih sošolke in učiteljice. V trgovinah
so takrat prodajali le obleke po jusu, dolgočasne,
staromodne - na meni so visele kot žaklji. Bila je
izučena šivilja, ki pa je šivala le nam; meni pa svojim
tetam, nečakinjam, sestričnam in noni. Neko noč, po
dolgem času, sva se videli. Sproščeno je sedela na
belem oblaku; izgledala je zelo mlada in zelo srečna.
"In kaj delaš tam, kjer si zdaj, mama?" sem jo vprašala.
Z zardelimi lici in s širokim nasmehom mi je
zašepetala: "Angelom šivam krila."
"Uau, mama!" sem navdušeno vzkliknila. Pomahala
mi je, zbledela in se stopila v oblaku. Jaz pa od takrat
razmišljam o njej - kot o nebeški šivilji.

LUČKA ŠIĆAROV
Kontakt: Lučka Šićarov, Pečinska ulica 24,1260 LjubljanaPolje, 041 430 111, info@luckasicarov.si, www.
luckasicarov.com
Rojena je v Ljubljani leta 1958. Diplomirala leta 1984 na Filozofski
fakulteti v Ljubljani, smer filozofija. Kot samozaposlena v kulturi
se ukvarja z oblikovanjem unikatne keramike in poučevanjem
keramike v sklopu izobraževalnih institucij.
Od prve razstave leta 1987 je sodelovala na mnogih skupinskih
razstavah in pripravila številne samostojne razstave doma in v
tujini.

Naslov dela: Podkrajski kaktusi
Tehnika : porcelan, oxidi in steklo
Skoraj vsako poletje od zgodnjega otroštva do poznega
najstništva sem preživljala v Podkraju, sicer nekoliko
številk nižje od Magije gline, vendar višje v hrib. Prostor
mi je celo preveč znan, toliko, da sem ga domišljijsko
"izboljševala" in se pogosto spraševala zakaj tu gori ni
kaktusov.
Ko sem se po končani fakulteti začela ukvarjati s
keramiko, sem jih naredila sama, vendar nihče ni delil
mojega prepričanja, da bi postavljeni med maline ali
cvetlice polepšali okolico.
Po povabilu na prostorsko postavitev v Hrušici seveda
ni bilo treba razmišljati. Razen, da podkrajske kaktuse
prilagodim času hribovskega poznejšega bezgovega
cvetenja in tako obiskovalce kot mimoidoče opozorim,
da kaktusov ni bilo, ker jih nihče ni zasadil, in za njih
skrbel, pa čeprav se pikapolonice na njih tako rade
posončijo.

