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Zavod V-oglje kot Center keramike deluje 
na področju izobraževanja, izdelovanja, 
promocije in organizacije prireditev 
na področju keramike. Organizacija 
Mednarodnega simpozija umetniške 
keramike je tradicionalen dogodek in 
naslednje leto bomo imeli prvo večjo 
obletnico, desetletnico delovanja. Vključno 
z zadnjim simpozijem umetniške keramike 
(2014) smo gostili 98 umetnikov in gostov 
iz kar 27 držav. Vse ovire na poti smo 
vzeli za izziv in način, da izboljšamo naše 
delovanje. Ponosni smo, da smo bili leta 
2011 sprejeti v International Academy 
of Ceramic, v elitno svetovno stanovsko 
združenje.
Deveti Simpozij umetniške keramike 
V -oglje je za nami. Razstava v Muzeju 
občine Šenčur je zaključno dejanje, kjer 
prikazujemo novonastala dela udeležencev 
in gostov simpozija. Sodelovali so : 
Theodora Chorafas, Aziz Baha Orken, 
Jindra Viková, Doris Becker, Lučka 
Šičarov, Niko Zupan, Barba Štembergar 
Zupan in gostje simpozija: Rolando 
Giovannini, Roman Planko, Zlatica 
Becci, Vladimir Leben, Biserka Komac, 
Ivan Skubin, Urška Aljančič, Majda Jager 
Schloser in najmlajša, likovno nadarjena 
Lenča Belehar. Likovno kritiko je tudi letos 
prispeval ddr. Damir Globočnik. Njegovo 
sledenje razvoja in delovanja Zavoda 
V-oglje je za nas dragoceno.  Simpozij 
bogati že tradicionalno sodelovanje s 
podjetjem Livartis d.o.o., kjer si vsak 
udeleženc simpozija lahko izdela manjše 
delo v bronu. Letošnji katalog bogatijo 
vrhunske fotografije portretov umetnikov 
in ostale fotografije, ki so delo  izjemne 
Katje Bidovec in Arneja Hodaliča.
Tudi letošnje štirinajstdnevno druženje v 

V-og lje  2014 prijetnem kreativnem vzdušju je pustilo 
veliko novih znanj in prijateljskih vezi. 
Čudovito je živeti življenje, ki nam daje 
možnost ustvarjanja. Iskanje novega, 
izvirnega, osebno izpovednega, je vodilo 
avtorskega oblikovanja. Vsako leto 
zapored pa se nam potrjuje dejstvo, da 
je potrebno dobro poznavanje dela z 
osnovnim materialom- glino, saj le dobro 
obrtno znanje daje možnost za nadaljnje 
raziskovanje oblikovanja in dekoriranja 
gline oziroma keramike kot končnega 
izdelka. Naši izdelki so predstavljeni v 
Muzeju občine Šenčur, po eno delo pa 
se bo vključilo v stalno zbirko umetniške 
keramike našega muzeja, ki je še vedno 
edina tovrstna zbirka v Sloveniji.
Letos smo izbor 80 izdelkov 40 avtorjev iz 
zbirke Zavoda V-oglje predstavili na večji 
razstavi v Keramikmuseumu Westewrwald 
v Höhr Grenzhausnu v Nemčiji,  naslednje 
leto pa ob naši desetletnici delovanja 
pripravljamo razstavo v Keramik 
Museumu Berlin.  Tam pripravljamo 
otvoritev, ki bo ob slovenskem kulturnem 
prazniku. Prikazali bomo del naše zbirke 
in na dodatni razstavi v istem muzeju tudi 
aktualno slovensko moderno keramiko. 
Vključili bomo tudi nekaj del nastalih na 
letošnjem simpoziju V-oglje, saj nas ob 
pogledih na nova dela še vedno grejejo 
lepi spomini. In če zaključim z mislijo 
meni neznanega avtorja, povem vse, kar 
običajno čutimo udeleženci simpozija: 
“ Ne jokaj zato, ker se je končalo, veseli se 
zato, ker se je zgodilo.”

Barba Štembergar Zupan
vodja Zavoda V-oglje


