Poročilo o delu Društva keramikov in lončarjev
od marca 2010 do marca 2011
Organizacija. Društvo ima sedaj 119 članov . Vsak mesec so srečanja v prostorih JSKD na
Beethovnovi. Za srečanje je razpisana tema. Delavnica, ogled videa, posvet, poročilo. Poleg tega se
pogovorimo o aktualnih novicah, razpisih, knjigah, razstavah..
Vsak mesec po srečanju z glasilom Gnetilda obvestimo vse člane o vsem, kar vemo.

Razstave.
Naša letna razstava “ Keramika v Magistratu” v Zgodovinskem atriju Mestne hiše je bila cel julij in
avgust. Obisk je izjemen. Vsako sredo v času razstave od 17h do 19h naši člani vodijo delavnice z
različnimi temami.Vsem vodjem delavnic zahvala. Zahvala tudi Boštjanu Dobovšku, ki nam za vse
delavnice podari glino. Lani je razstavljalo 65 članov. Razstavo spremlja barvni katalog z
reprodukcijami in z uvodnim tekstom umetnostne zgodovinarke Anamarije Stibilj Šajn.

Samostojne razstave naših članov
Največja je bila razstava naše zaslužne predsednice Dragice Čadež Lapajne v Kostanjevici na Krki
ob njenem jubileju. Pospremljena je bila z monografijo.
Razstavljala je še na razstavi v Galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranju “Izzivi v keramiki”.
Poleti so odkrili njen kip “Pogumnim ženskam”.
Marja Prelovšek je razstavljala v Mestni knjižnici v Ljubljani. Marjeta Baša v NLB v Trnovem.
Majda Jager Schlosser v prostorih Muzeja novejše zgodovine v Celju. Marja Prelovšek v NLB. Eva
Cajnko v Brežicah v Mladinskem centru.
Ivan Skubin je razstavljal v Idriji. In jeseni še v Tolminu.
Lučka Šićarov je imela odmevno razstavo na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani.
Keramika – barva “ na DSLU Ana Cajnko, Nuša Lapajne.
Fructus Ignis v Piranu: Marica Švagelj, Danica Žbontar,
V Izoli je razstavljala Ana Haberman.
Lučka Šičarov je razstavljala v Desetnici v Kranju.
Vesna Vidrih je razstavljala v Ajdovščini.
Maja Jurišić je razstavljala v NLB Trnovo.
Doroteja Grager v galeriji Jožeta Mazovca.

Skupinske razstave
Tatjana Gomboc Jerman, in Ivan Skubin sta razstavljala v Gornjem Milanovcu v Srbiji.
Na Danskem na European Ceramic Contextu sta razstavljali Ines Kovačič in Nika Stupica.
Na mednarodni razstavi v majdanpeku je na razstavi “umetnost v miniaturi” razstavljala Marjeta
Baša.
Naši člani so sodelovali na razstavah Kluba keramikov Kanal in Majolike iz Slovenske Bistrice.
Na tradicionalni razstavi v maju na Obirski nas je sodelovalo veliko.
Na viškem salonu sta razstavljali Dragica Čadež in Ksenja Makarovič.
Skupina Keramikov “Gambate” iz Velenja je imela razstavo v maju in konec leta svojo “veliko
formo”.
Na Inštitutu Jožef Stefan sta razstavljali Danica Žbontar in Ksenja Makarovič.
Na razstavi V-oglje 2010 so razstavljali Danica Žbontar, Ivan Skubin in Iva Skubin.
Na Lončarskem festivalu, ki je bil na Metelkovi so naši uspešno razstavljali, tekmovali, zmagovali
in prodajali.

Na EX-temporu v Piranu se je prebilo skozi selekcijo 6 naših članov:Mojca Rudolf, Vesna Vidrih,
Barbara Podlesnik (velika odkupna nagrada), Nika Stupica, Nataša Sedej in Ivan Skubin
Na razstavi v Črnučah na “Obliki predmeta” so razstavljali Stanka Zalar, Marja Prelovšek, Veronika
Zidar, Marjeta Baša, Doroteja Grager, Andreja Tomori in Irena Kramer.
V Slovenski Bistrici na razstavi “Izkopanine 3010” razstavljajo:Dragica Čadež, Viola Grgasović,
Danica Žbontar, Stanka Janžič, Marina Lipar, Nika Stupica, Ana Cajnko, Eva Nina Cajnko, Marja
Prelovšek, Ljubica Zgonec Zorko, Viktorija Meh, Irena Kramer in Miljanka Simšič.

Delavnice in izobraževanje
V juniju smo imeli na Ilovi Gori dvodnevno delavnico raznih zanimivih pek, vrtenje, oblikovanje,
druženje. Udeležilo se je je 25 članic in članov DKL.
Konec junija smo sodelovali pri črni peki na Goričkem v kraju Grad, ki jo je vodil Štefan Zelko.

Strokovne ekskurzije.
Bili smo na tridnevni ekskurziji na Bienalu keramike v Vallourisu na Azurni obali in si ogledali
tudi ostale razstave.
Decembra smo bili v Varaždinu na razstavi “Kao igračka”.

Ostale dejavnosti.
Skrbimo za strokovno knjižnico.
Naši člani učijo keramiko na osnovnih in specialnih tečajih vse starostne skupine.
Sodelujemo pri projektih, ki jih organizirajo drugi.
Javljamo se na razpise za pridobitev sredstev (JSKD, JSKD Ljubljana, letos tudi kandidiramo na
evropska sredstva.
Našo internetno stran smo zanemarili, pa bomo uredili.

Zahvala
zahvaljujem se vsem članicam in članom, ki vestno naredijo, kar se zmenimo. Predvsem pa vsem,
ki prispevate svoj delež, da je naše društvo tako prijetno, kot je.
V Ljubljani, 2. 3. 2011
Predsednica Društva keramikov in lončarjev
Miljanka Simšič

Okvirno in delno finančno poročilo:
Ob koncu leta, 31. 12.2010 smo imeli na računu 1220 € in v blagajni 55 €.
V letu 2010 smo dobili za katalog 800 € od JSKD in 1965 € za ostale dejavnosti.
Natisnili smo katalog in organizirali vse dejavnosti, vendar smo bili pri porabi izjemno skromni. Od
leta 2009 smo imeli še za 900 € neporavnanih računov, ker smo imeli veliko izdatkov. Vse smo
poravnali.
Torej smo poslovali dobro. Sedaj je na našem računu 1247,68 €.

