
HVALA TI  ZEMLJA, HVALA TI SONCE

30. JUNIJ - 15. OKTOBER 2018

SPREMLJEVALNA RAZSTAVA IV. MEDNARODNEGA TRIENALA KERAMIKE UNICUM

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

DRAGICA ČADEŽ , 
TIHOŽITJE
EVA PETERSON LENASSI, 
VRT
HANIBAL SALVARO, 
VARTUNIA
NATAŠA SEDEJ,
NEKAJ SVETEGA

Odprtje:
30. junij 2018, ob 18h

Kje:
Kreativna šola keramike Magija 
gline, Podkraj 104, Hrušica 

Urnik:
vsak dan, 24 ur;  
30. juij -15. oktober 2018

Zavod Zajtrk v Glinokopu IV. MEDNARODNI TRIENALE 

KERAMIKE UNICUM 18



EVA PETERSON 
LENASSI
Eva Peterson Lenassi je rojena leta 1959 v Kopru. Študirala je 
kiparstvo na Likovni akademiji v Ljubljani in diplomirala leta 
1985. V letih 1995 - 99 je nadaljevala študij na Indiana University 
v Bloomingtonu (Indiana, ZDA) kot izredna študentka keramike 
pri prof. Johnu Goodhardtu in prof.Timu Matherju. Sedaj živi in 
ustvarja v Ljubljani kot samozaposlena v kulturi. V Slovenskem 
etnografskem muzeju v Ljubljani vodi lončarski atelje, kjer ustvarja, 
poučuje in sodeluje v različnih umetniških projektih. Razstavljala 
je doma in v tujini na selektivnih razstavah v ZDA, Grčiji, Srbiji in 
Republiki Koreji.

Naslov dela: Ženski princip: Vrt

Dimenzije: 6m x 1m x 0,1m

Tehnika in material: ročno oblikovana, 
žgana in glazirana glina

Leto nastanka: 2018
Delo Vrt je nastalo kot varianta preprog s skupnim 
naslovom Ženski princip, pri katerem se izpostavlja 
ritmično nizanje manjših elementov v monumentalno 
celoto.Posamezni objekti so po obliki nekakšni 
abstrahirani cvetovi, ki so nastali v procesu 
koncentriranega ponavljanja sorodnih si intervencij v 
določenem ritmu, pri čemer je pomembna natančno 
izbrana trdota gline in nemoten proces stiskanja. 
Tako nastali objekti so križanec med kipom in posodo, 
nekakšen vmesnik med kiparsko in lončarsko formo in 
se spogledujejo s hipnostjo še mehke gline. Ustvarjalni 
proces se razširi v fazo postavljanja skulpture, ki sedaj 
deluje kot organizem: postavitev cvetov v celoto je 
stvar sprotnega navdiha in svobodne odločitve avtorja, 
kar pomeni, da lahko pri vsaki novi postavitvi ponovno 
izbere gostoto in obliko celote.



NATAŠA SEDEJ

Nataša Sedej se je rodila leta 1960 v Postojni. 1985 je končala 
študij primerjalne književnosti in slovenščine na filozofski fakulteti 
v Ljubljani. Od leta 1990 ustvarja v keramiki. Redno se uvršča na 
mednarodne selektivne razstave doma in po svetu: v Srbiji, Črni 
gori, Hrvaški, Bosni, Romuniji, Avstriji, Nemčiji, Koreji, Španiji, 
Franciji, Italiji, Argentini, Peruju, Egiptu, Portugalski. Za svoja dela je 
prejela več nagrad in priznanj.  Njena dela so na ogled v muzejskih 
in galerijskih zbirkah doma in v tujini (v Sloveniji, Koreji, Španiji, 
Romuniji, Argentini, Peruju). 

Vodi Kreativno šolo keramike in projekt forma viva Magija gline. 

Kot samostojna ustvarjalka v kulturi  živi in ustvarja v Postojni in 
Hrušici.

Naslov dela: Nekaj svetega

Dimenzije: segment - 21 x 25 x 4 cm

Tehnika in material: bela glina, steklo, žica

Leto nastanka: 2018
Kot je rekel Jim Morrison v nekem intervjuju. 

»Podcenjuješ občinstvo. Misliš, da hočejo samo dva 
avta in hišo?« 
»Ja.«
»Motiš se.«
»Ja?!?« 
»Hočejo nekaj svetega.«

V resnici hočemo prav to. Nekaj kar nas presega, 
navdihuje, preobrazi; nekaj pred čemer umolknemo - 
radostno, ponižno in hvaležno.

Zame je tudi umetnina nekaj svetega. Je energijsko 
polje, ki je in ni od tega sveta. Biva v več dimenzijah, 
povezuje nas z božanskim principom kreacije in 
prvobitno ustvarjalno silo, katere del smo tudi sami. 
Ko iščemo sveto, pravzaprav iščemo sami sebe. Svoje 
bistvo. Tisto, kar je v nas sveto.



DRAGICA ČADEŽ

Dragica Čadež Lapajne se je rodila leta 1940 v Ljubljani. Na 
Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani je študirala kiparstvo, 
kjer je leta 1965 končala tudi kiparsko specialko pri prof. Borisu 
Kalinu. Zaposlena je bila kot redna profesorica za kiparstvo na 
ljubljanski Pedagoški fakulteti. Od 1963 je sodelovala na številnih 
samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini. Je pobudnica 
za ustanovitev Mednarodnega trienala keramike UNICUM.

Kot kiparka dela večinoma v lesu, v zadnjem času tudi v bronu 
in keramiki. Za svoje delo je prejela več nagrad in priznanj, med 
drugimi tudi nagrado Prešernovega sklada za kiparstvo, naziv 
zaslužna profesorica za kiparstvo in je članica mednarodnega 
združenja za keramiko AIC. Njena dela se nahajajo v številnih 
javnih in zasebnih zbirkah. Leta 2010 je izšla njena monografija 
Zgodba o drevesu. Živi in dela v Ljubljani.

Naslov: Tihožitje

Dimenzije: segment - 26 x 62 x 42 cm

Tehnika in material: les, keramika

Leto nastanka: 2017/18
Gradivo, ki ga je avtorica izbrala za svojo novo kiparsko 
zgodbo, je kombinacija njej ljubih materialov - lesa in gline. 
Njena pomensko-vizualna izraznost temelji na naravnih 
oblikah, kot so kruh z odtisi rok in embalaža, združeni 
v premišljeno postavitev, kjer se posamezni segmenti 
smiselno sestavljajo v strnjen opus. 

Tihožitje predstavlja aktualno tematiko potrošniške 
družbe in zavedanje izgube osnovnih vrednot.

Foto: Jaka Erjavec



HANIBAL SALVARO

Hanibal Salvaro Hani je študiral na gradbeni fakultetu v Zagrebu, 
a se je leta 1958 popolnoma opredelil za svet likovne umetnosti, 
zahvaljujoč svoji sestri, kiparki Lidiji Salvaro. 

Razstavljal je na več kot 400 samostojnih in selektivnih razstavah  
v več kot 30 državah po vsem svetu. Njegova dela so v muzejih 
in zbirkah v ZDA, Japonski, Koreji, Italiji, Kanadi, Nemčiji, Egiptu, 
Avstraliji, Avstriji, Rusiji, Srbiji, Sloveniji, Argentini, Irski, Mehiki. 
Postavljena so v javnih prostorih (Valalta, Rovinj; Dom INA-e v 
Sisku, Starogradska vječnica v Zagrebu, Park skulptura v Jakovlju, 
Permanentni studio suvremene skulpture v Puski, skulptura Zlatni 
konj na Semnju avtomobilov Zagreb). Je tudi avtor več javnih 
instalacij in performansov (NAMA, Zagreb; Centar Kaptol, Zagreb, 
Sajam automobila Zagreb, HDLU, Zagreb; Narodni Muzej Ljubljana, 
reka Sava, Zagreb – Črno more, javni panoji po Zagrebu, WAM u 
Milanu in Lebdeći Vinkuran v Medulinu).

Je edini hrvaški umetnik, ki je bil dvakrat nagrajen v Faenzi (Italija). 
Je član Mednarodne akademije za keramiku (IAC) v Ženevi od leta 
1981.

Naslov dela: Vartunia

Dimenzije: segment – 52 cm x 19 cm

Tehnika in material: terakota, karton, akril

Leto nastanka: 2018
Moja instalacija se imenuje Vartunia in jo sestavlja od 
10 do 30 elementov. Število segmentov bom določil 
v trenutku realizacije. To je kot ljubezen, a te se, če je 
prava, ne da načrtovati. 


