
Razstava keramičnih del 1. in 2. letnika 2014/15  

Glina, ta prvinska snov, je vabljiv material, ki nudi neskončno možnosti za ustvarjanje. Pri 

keramiki je osnovni medij in »nosilec«, ki mu je potrebno najprej dati obliko. Potem šele 

rišemo, slikamo, sušimo, žgemo, glaziramo in tako dalje. Skratka, odkrivamo principe in 

postopke, načrtujemo koncepte in se jih učimo disciplinirano izvajati. 

Sliši se trdo, vendar moramo za kakovostno delo v keramiki vse našteto osvojiti in 

ponotranjiti. V prvem letniku se izučimo osnov keramike, kar bi moralo zadoščati za vodenje 

dela šolskih otrok in za samostojno ustvarjalno raziskovanje. To izpričujejo dela študentov 1. 

letnika 2014/15. Kreativna keramika je izbirni predmet v 2. letniku, kjer imajo študenti 

priložnost svoje znanje utrditi, nadgraditi in po možnosti ponotranjiti. Mnogim študentom to 

uspe. Tako nastajajo zanimive in sveže stvaritve, dostikrat neponovljive in edinstvene, kot je 

edinstven in presenetljiv prvi pogled na sveže žgani izdelek v peči.  

Naša keramika se dobro razvija in je lepo sprejeta na mnogih, tudi mednarodnih prireditvah. 

Kot taka pa lahko veliko doprinese k likovno pedagoškemu procesu pri delu z otroki in k 

negovanju ustvarjalnosti širšega okolja.  

Razstave keramike pred leti so imele značaj predstavitve izbirnega predmeta zainteresiranim 

študentom 1. in 2. letnika, sedaj so prerasle v pregled razvoja študentske keramike, ki glede na 

uspehe izven Pedagoške fakultete že dosega zavidljiv nivo.  

Prva zahvala za velik prispevek in zasluge pri uspešni realizaciji razstavljenih del gre 

demonstratorki Evi Rokavec, ki je prizadevno skrbela za peč, glino in vse potrebno, pogosto 

pa tudi za motivacijo. Eva se predstavlja oziroma poslavlja s svojim »Srcem« – dobesedno. 

Velika »Hobotnica« je delo naše nove demonstratorke Tamare Bregar in obeta zanimivo 

keramiko v študijskem letu 2015/16. Zahvala, da je to funkcijo sprejela. Hvaležnost gre tudi 

vsem študentom za prispevek na tej razstavi, še posebej tistim, katerih dela je fakulteta že ali 

pa še bo izbrala za svoje protokolarne namene.  

Ob začetku študijskega leta želim vsem študentom keramike neusahljivo kreativnost in 

zvedavost, nepopustljivo vztrajnost, samozavestno drznost in nalezljivo srčnost ob soočanjih z 

večno skrivnostno in privlačno glino.      

Mirko Bratuša 

 



RAZSTAVLJAJO: 

 

1. letnik 

Debora Oberžan, Matej Mihevc, Marina Matančić, Martin Bošnjak, 

Gregor Vrhunc, Rebecca Reja, Klementina Pečar, Manca Mugerli, 

Petra Novak, Martina Dominković, Tjaša Travižan, Anja Oset, Pika 

Gačnik, Manca Mohar, Dea Ferfolja, Amanda Likar, Teja Lazar, Katja 

Kovačič, Zala Simčič, Nika Jakopin, Eva Pondrk, Tamara Pintarič 

 

2. Letnik 

Lea Marko, Maja Kastelec, Kaja Golavšek, Jerneja Srebot, Nastja 

Ambrožič, Tajda Valenčič, Katja Sorta, Mihael Furjan, Petra Kolenko, 

Ema Doplihar 

 

Demonstratorki: 

Eva Rokavec in Tamara Bregar 


