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ZA ČLANE MREŽE ROKODELCEV
SRCA SLOVENIJE

V želji po čim večji prepoznavnosti članov Mreže
rokodelcev Srca Slovenije na spletno stran vnašamo zgodbe
rokodelcev. Nekatere si že lahko preberete na naslovu
http://www.srce‐slovenije.si/index.php?i=2681. Če želite
tudi vi svojo zgodbo deliti z nami, pišite na
renata.jancar@razvoj.si!

PRILOŽNOSTI ZA PREDSTAVITVE
IN OGLEDE
Historial 2015 v soboto, 20. junija na Mestnem trgu v Škofji
Loki. Več informacij: rokodelskicenter@skofja‐loka.com
34. festival idrijske čipke od 19. – 21. junija v Idriji. Več
informacij: http://www.festivalidrijskecipke.si/si/

PREDSTAVITEV ROKODELCEV V
ARBORETUMU VOLČJI POTOK

V vikendu, ko je večina proslavljala praznik dela, smo bili
predstavniki Srca Slovenije in člani Rokodelske mreže Srca
Slovenije še kako delovni. Cel podaljšan vikend se je
namreč razstavljalo v Arboretumu Volčji potok. Tam smo
imeli postavljen svoj šotor, ‘’Atrij Srca Slovenije’’, ter kar 8
stojnic, na katerih so se tekom treh razstavnih dni menjali
številni rokodelci – predstavilo se je namreč kar 18 društev
in posameznikov! Predvsem najmlajši so bili očarani nad
dinozavri in so se rade volje poveselili z baloni Srca
Slovenije, ki so jih brezplačno dobili pri atriju. Za starejše pa
so bili paša za oči predvsem nastopi mažoretk ob spremljavi
harmonikarskega orkestra ter drugih spremljevalnih
dejavnosti, ki so obiskovalce vabile v smer naših stojnic.

Poletna muzejska noč 20. Junija na Dvorcu Strmol,
Rogatec. Več informacij: http://www.muzejska‐noc.si/
Mihaelov sejem bo potekal 26. in 27. septembra 2015 v
Mengšu. Do 10. junija 2015 se je potrebno prijaviti na javni
poziv za najem stojnic in prodajnih prostorov. Prijava in
dodatne informacije: mihaelov.sejem@gmail.com ali na
naslovu Kulturno društvo Mihaelov sejem, Slovenska cesta
28, 1234 Mengeš.

Za vsebino je odgovoren Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. Projekt Mreža rokodelcev Srca Slovenije sofinancira Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije.

OBRAZI NAŠIH ROKODELCEV:
HINKO CELESTINA
Lesene sklede iz Srca Slovenije v
državah po vsem svetu
Hinko Celestina, mojster za unikatne lesene izdelke, je
prepričan, da bi težko našli državo, kjer ne bi domovala
kakšna njegova ročno izstružena lesena skleda. Več let je
svoje izdelke namreč prodajal na stojnici na Bledu, ki ga
obiskujejo gostje iz vsega sveta. Ker so sklede takšne, da je
etnolog Janez Bogataj ob pogledu nanje dejal le »Kapo
dol!«, iskrivemu mojstru ni težko verjeti.
Hinko Celestina, ki sklede izdeluje že več kot 30 let, svoje
unikate izdeluje iz drevesnih debel, ki se pred obdelavo
sušijo najmanj pet let. Les ročno izstruži v obliko vsakič
drugačne sklede. Po finem ročnem brušenju sklede
premaže z lakom ali z olivnim oljem. Na tak način najde pot
v kuhinjo marsikatero drevo, ki pade na posestvu njegove
kmetije Pr' Dolšk v Dolah pri Litiji. Pri izdelavi skled je
njegov prepoznavni način dela ta, da v dno sklede zvrta štiri
manjše luknjice, ki služijo za boljši oprijem sklede med
obdelavo. Luknjice na koncu zapolni. Njegov postopek
izdelave skled je pritegnil pozornost mojstrov iz vse
Slovenije in mnogi so se učili od njega. Kakšno delovno
skrivnost obdrži tudi zase, saj meni, da je lepo, če ljudje
sami odkrivajo različne možnosti in načine obdelave lesa,
sicer pa je svoja znanja rad širil tudi na mlajše – zlasti na
srečanjih po osnovnih šolah.

Mojster unikatnih lesenih skled je že vse življenje povezan z
lesom. Že s 17 leti se je zaposlil v lesni industriji v Litiji, po
služenju vojaščine pa je bil les stalnica njegovih ustvarjalnih
hobijev. Izdeloval je miniaturne replike kozolcev, za katere
ima tudi certifikat. Ustvarjalni mojster se je lotil tudi
gobelinov, slik iz semen in slame in raziskoval različne
pristope k ročno izdelanim predmetom. Nekatere njegove
predmete s svojo ustvarjalnostjo obogati tudi žena, ki v
lesene predmete vžge kakšen simbol, risbo ali besedilo.

Hinko Celestina
Dobovica 14, 1273 Dole pri Litiji
T: 01 897 22 15, 051 360 742

DODATNE INFORMACIJE
Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o., Kidričeva cesta 1, 1270 Litija
T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si, W: www.razvoj.si, W: www.srce‐slovenije.si

