
LONČARSKI DAN V RIBNIŠKEM GRADU

SOBOTA, 5. JUNIJ 2021



10:00 – pričetek delavnice I.del

12:30 – kosilo

14:00 – pričetek delavnice II.del

17:00 – zaključek 

Rokodelski center Ribnica v sodelovanju z Lončič Pottery
studio vabita na Lončarski dan v Ribniškem gradu.

Celodnevna intenzivna delavnica bo potekala v
navdihujočem ambientu Ribniškega gradu, ki nam bo
nudil sproščeno ustvarjanje in učenje na lončarskem
vretenu.

 
 

PROGRAM:

 
 



gnetenje gline
centriranje
odpiranje
dvig
zaključki, robovi in ročaji
okraševanje
obrezovanje
sušenje

centriranje, odpiranje in dvig z usnjem
uporaba osnovnega orodja
dograjevanje posod
posebnosti izdelave različnih oblik

Na delavnici se bomo poglobili v slovensko lončarsko tradicijo,
izpopolnjevali tehniko in se lotili izdelave potičnice, vrča za vodo
in slovenske sklede. Delavnica bo potekala na prostem, v primeru
dežja ali močnega sonca pa v delavnici Rokodelskega centra
Ribnica. 
Delavnica je primerna tudi za tiste, ki se boste z vretenom srečali
prvič.

DOTAKNILI SE BOMO VSEH KORAKOV V PROCESU DELA NA
LONČARSKEM VRETENU

TRADICIONALNE TEHNIKE

Poudarek bo na tehnikah, ki izvirajo iz slovenske tradicije, saj se je
tekom generacij  delo z glino na vretenu razvilo do te mere, da
nudi preproste in učinkovite rešitve.



Družinske delavnice
Igranje na lončarskem vretenu
Ročno ustvarjanje
Prodaja izdelkov

11:00: izdelava potičnice
12:00: izdelava slovenske sklede
14:00: izdelava vrča

DODATNE AKTIVNOSTI SKOZI CEL DAN:

 
PRIKAZI NA LONČARSKEM VRETENU:

 



V A Š  M E N T O R

se je z lončarstvom srečal leta 2011 in pod
mentorstvom akademske kiparke in lončarke
Eve Peterson Lenassi raziskoval različne
vidike gline ter procese izdelave keramike.
Trenutno znanje izpopolnjuje pri Štefanu
Zelku iz Prekmurja, živi kulturni dediščini pod
Unescovo zaščito in enem od redkih še
živečih tradicionalnih lončarjev v Sloveniji.
Danes Vid vodi svoje lončarske skupine in
ustvarja v lončarskem ateljeju Slovenskega
etnografskega muzeja v Ljubljani.

V I D  P O L O N Č I Č



 mentorstvo Vida Polončiča (Lončič Pottery studio)
uporabo lončarskega vretena in orodij
1 x 10 kg gline

10 kg gline – 15 eur
dodatno žganje izdelkov – 15 eur

 

KOTIZACIJA:
 

Cena celodnevne delavnice - 80 eur
Igranje na lončarskem vretenu - 15 eur/uro
Družinska delavnica - 20 eur/družino

Cena celodnevne delavnice vključuje:

Ostala doplačila po želji:

V primeru slabega vremena, bodo delavnice potekale v Rokodelskem centru
Ribnica.

Prijave in dodatne informacije: katja.zagar@rc-ribnica.si
 


