OPERACIJA ARTEHGAL
Brezplačna 40-urna usposabljanja za samostojno
ustvarjanje na področju keramike, kovaštva,
pletenja in polstenja volne, digitalne kulture,
obdelovanja lesa, izdelave cvetja iz papirja,
naravnega tiska... pripadajo petim sklopom
usposabljanj (Zemlja, Kovaštvo, Živali, Digitalna
kultura, Rastline) operacije ARTEHGAL, ki se
izvaja v okviru javnega razpisa Ministrstva za
kulturo za izbor operacij za večjo socialno
vključenost pripadnikov ranljivih družbenih
skupin na področju kulture v okviru Evropskega
socialnega sklada v letih 2018-2019.
KOMU SO NAMENJENA USPOSABLJANJA?
Usposabljanja so namenjena pripadnicam in
pripadnikom manjšinskih etničnih skupnosti*
ter invalidom, ki že delajo, ali želijo delati na
teh področjih, ali poglobiti svoje kompetence,
izboljšati svoje zaposlitvene možnosti, pričeti
novo ali razširiti obstoječo dejavnost.

Vodilni partner:

Projektni partnerji: Zveza MINK Tolmin

Kulturno turistično društvo
Lokovec

*manjšinske etnične skupnosti (pripadniki italijanske in madžarske
narodne skupnosti, romske skupnosti, narodnih skupnosti, opredeljenih
v Deklaraciji Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti
pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji - Albanci,
Bošnjaki, Črnogorci, Hrvati, Makedonci in Srbi), nemško govoreče
etnične skupine v Sloveniji, različne manjšinske etnične skupnosti ter
priseljenci.

Usposabljanja potekajo do novembra 2019.
INFORMACIJE
FB/Artehgal
www.artehgal.si
info@artehgal.si
+386 41 996 414

POTENCIAL,
Inštitut za revitalizacijo
podeželja, Lokovec

AŽMURK,
zavod za razvoj
kulturnih dejavnosti ranljivih
skupin, Nova Gorica

Operacijo ARTEHGAL sofinancirata Republika Slovenija in Evropska
unija iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si). Izvaja se v
okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike
v obdobju 2014–2020, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje,
vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter
izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa
v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v
zdravju.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO

Usposabljanje nas vodi od klobčiča volne do
končnega izdelka – tudi s pomočjo ponovne
uporabe. Pletenje ponovno osvaja vse generacije,
iz pozabe se vrača tudi filcanje. S to tehniko, ki nudi
številne ustvarjalne možnosti, lahko izdelujemo
torbe, preproge, igrače, odeje, ogrinjala, šale in
še marsikaj – poleg tega pa ima delo z volno tudi
pomirjujoč in protistresni učinek.

FOTOGRAFIJA IN VIDEO - SKLOP DIGITALNA KULTURA
Namen delavnice je pridobitev kompetenc za delo z digitalnimi pripomočki, predvsem za zajem in
obdelavo slik in videa. Spoznavamo sodobno fotografsko in snemalno opremo in programe, pa tudi
različne načine uporabe slikovnih gradiv v sodobnih digitalnih izdelkih.
KOVAŠTVO - SKLOP KOVINA
Namen usposabljanja je pridobitev kompetenc
za izdelavo oziroma restavriranje kovaških
izdelkov. Kot surovine uporabljamo železo za
kovanje, kovaške izdelke, potrebne restavriranja,
ter les (ročaji za orodje). Program poudarja
revitalizacijo tehniških predmetov, zato kot
nesnovno kulturno dediščino v čim večji možni
meri vključuje tradicionalna lokalna znanja in
načine obdelave materialov.

Fotografije: Arhiv ARTEHGAL

PLETENJE IN POLSTENJE VOLNE - SKLOP
ŽIVALI

KERAMIKA - SKLOP ZEMLJA
Namen usposabljanja je spoznavanje osnovnih
tehnik obdelovanja gline: oblikovanje iz polnega
volumna, gradnja s kačicami, oblikovanje z
valjanimi ploščami ter sušenje in žganje izdelkov.
V vsaki tehniki se izdela vsaj en predmet in se ga
okrasi z različnimi prijemi: aplikacija, perforacija,
“sgrafitto”, “mishima”, “engoba”, poliranje...
S tehnikami in oblikami se spogledujemo z
bogato etnološko in arheološko dediščino
Posočja in Goriške.

OBLIKOVANJE LESA IN IZDELAVA OKRASNIH PREDMETOV IZ PAPIRJA - SKLOP RASTLINE
Namen usposabljanja je pridobitev veščin za izdelavo v vsakdanjem življenju uporabnih lesenih
predmetov kot so žlice, zajemalke, posode... Do unikatnih izdelkov iz češnjevega, lipovega in
bukovega lesa nam pomaga bogata mizarska tradicija na Goriškem.
Brez papirja si danes ne znamo predstavljati življenja. Papir lahko ponovno uporabimo za uporabne
predmete kot so košarice, torbice, voščilnice... Do današnjih dni se je ohranila tudi veščina izdelovanja
cvetja iz papirja.

