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Razstavo postavila: Alenka Venišnik, lik.pedag. 
   

 

ZEMLJA 
 

 Razstava je postavljena na ogled dne 22.4.2021  

avla Upravne enote Brežice  
V počastitev  22.4.  –  Svetovni  dan Zemlje 

 
 

 

Razstavo je pripravila vodja keramične sekcije Alenka Venišnik, lik.pedagoginja: 

»22. 4. – svetovni dan Zemlje, že 50. po vrsti, s katerim opozarjamo na ranljivost in enkratnost našega planeta. Tudi člani DLB 

obeležujemo ta dan z novo instalacijo, s katero želimo poudariti pomen tega dne in opozoriti na skrajno neodgovorno ravnanje ljudi do 

našega planeta. Vse preveč smo neodgovorni, lahkomiselni, egoistični, konec koncev vandali glede na to, kako ravnamo z našo najbližjo 

okolico. 

Osnovna oblika naše instalacije je okrogla plošča različnih velikosti, ki simbolično ponazarja Zemljo; na ploščah pa so različni likovno 

intervencijski posegi v različnih tehnikah (biskvit žganje, alternativno žganje v jami, obvara, saggar, buchero, …). Poudarek je na 

materialu – glini, ki je že v osnovi vrsta zemlje in naravni material, kar smo želeli tudi poudariti. Vsaka plošča je obojestransko in 

drugače obdelana. Na njih so različni odtisi – teksture naravnih materialov kot so kamen, pesek, školjke, zemlja, les, voda… Poleg 

odtisov so tudi risbe, slike, podobe, reliefi, ki kot manjši detajli spominjajo na poglede v naravo od blizu. 

Med ploščami so tudi primeri »onesnaženja«, s katerimi želimo pokazati razliko med estetsko lepim izdelkom in izdelkom, ki na nek 

način kaže na tiste kupe smeti, ki jih ljudje tako brezbrižno mečejo povsod. 

Vsaka plošča je planet zase – tako različno smo razmišljali člani keramične sekcije Društva likovnikov Brežice.« 

 

    RAZSTAVLJAJO  
         KERAMIČNA SEKCIJA  

 

MIJA BAŠKOVČ 
BRANKA BENJE 
KRISTINA BEVC 
MAJA GRAMC 

JAN PETELINC 
JOŽICA PETRIŠIČ 
OLGA PILTAVER 

MIHAELA PREVEJŠEK 

OLGA ROŽMAN 
ALENKA VENIŠNIK 
ZLATKA VUČINIĆ 

 

Razstava je na ogled 
ob delavnikih med 8. in 18. uro. 

ob upoštevanju COVID-19 ukrepov. 

 
Ustvarjalni od 1964. 

 

Razstavo omogočili 
Upravna enota  Brežice, 

Občina Brežice in  Skala d.o.o.  
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