Melnās (slāpētās uguns) keramikas meistarklase
WP T 1 ; A T 1.4 ; D T 1.4.1

DIENAS KĀRTĪBA
Norises laiks:
Adrese:
Vadītāji:

2021.gada 13.-15.septembris
BALTĀ MĀJA, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Bauskas novads, LV-3921
Laura Matilde Ikerte, māksliniece
Normunds Jērums, vēstures speciālists

Mērķauditorija:

Amatnieki, tūrisma pakalpojuma sniedzēji, kopā 10 dalībnieki

Mērķis:

palielināt izpratni par baltu tautu materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma
nozīmi, veicināt izveidotā starptautiskā kultūras maršruta “Baltu ceļš”
atpazīstamību un attīstību.

UZMANĪBU!!!

pasākuma apmeklētājiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments,
COVID-19 derīgs sertifikāts, QR kods, kas apliecina, ka dalībnieks ir
pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu pret COVID-19, pārslimojis COVID-19
pēdējo sešu mēnešu laikā vai ir derīgs negatīvs COVID-19 analīžu
rezultāts, kas veikts pēdējo 48 stundu laikā
Meistarklases dalībniekiem tiek nodrošinātas naktsmītnes (1-vietīgi un
2-vietīgi numuriņi) un ēdināšana.

PIETEIKŠANĀS:

13.09.2021.

tālr. 29150388, e-pasts: laura.arente@rundale.lv

1. diena

10:00

Ierašanās, iepazīšanās

10:15
12:15
13:15

Teorētiskā daļa un stāsti par vēsturi, precizējot par keramiku un tās attīstību
Pusdienas
Praktiskā nodarbība ar mālu
– bļodiņas darināšana lipināšanas tehnikā
– paaugstināta trauka vai poda darināšana
– rotāšanas tehniku paraugu izpēte un analīze
– praktiskā pielietošana uz jaunradītajiem traukiem
Pauze

15:30
16:00

Praktiskā nodarbība ar mālu
Trauka rekonstrukcija pēc vēsturiskā parauga

17:15
17:30
18:00

Dienas izvērtēšana
1.dienas noslēgums
Vakariņas
Pasākums tiek organizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2014–2020 projekta Nr. LLI-447 “Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš”
atpazīstamības veicināšana” ietvaros
IZZINI BALTUS LLI-447

14.09.2021.
10:00
11:00

12:15
13:15

15:30
16:00

17:15
17:30
18:00

15.09.2021.

2. diena
Teorētiskā daļa
Stāsts par apdedzināšanas tehnoloģijas īpatnībām un iespējām
Praktiskā daļa
Trauka apstrāde – virskārtas pulēšanas tehnika, kas nodrošina trauku ūdens
necaurlaidīgumu un sagatavo tos lietošanai ikdienā
Pusdienas
Teorētiskā daļa
Trauka specifikācija, kas nodrošina to izmantošanu ikdienā, apstākļos, kad bija tikai
ugunskuri
Zvirgzdu sagatavošana māla papildināšanai, lai no tā izgatavotu ugunsdrošu trauku.
Pauze
Praktiskā daļa
Zvirgzdu sagatavošana māla papildināšanai - tehnikas izmēģināšana
Lielformāta poda izgatavošanas iesākšana
Dienas izvērtēšana
2.dienas noslēgums
Vakariņas

3. diena

15:30

Praktiskā daļa
Lielformāta poda izgatavošana (turpinājums)
Pusdienas
Praktiskā daļa
Trauku pēcapstrāde
Pauze

16:00

Mežotnes pilskalna apskate, arheoloģiskie izrakumi

17:15

Dienas izvērtēšana

17:30

3.dienas noslēgums

10:00
12:15
13:15

Pasākums tiek organizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2014–2020 projekta Nr. LLI-447 “Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš”
atpazīstamības veicināšana” ietvaros
IZZINI BALTUS LLI-447

