
Ana Azinovič > Na Poti

1. letnik BA
Dimenzije variirajo
Prosto pihano steklo

Delo predstavlja utrujene popotnike na poti. 
Nekateri se držijo skupaj, drugi so sami 
zase. Vsaka figura je unikatna in se na svoj 
način spopada s težavami na poti. Nekatere 
še vedno nadaljujejo v volji in upanju, 
medtem ko druge že omahujejo, tretje pa so 
že popolnoma onemogle.

Neža Mia Andlovic > Jata

1. letnik BA
40 x 35 x 10 cm
Vitraž v tehniki Tiffany

Migracija je pojav, ki pomeni spremembo bivališča, končni cilj 
potovanja ali let na boljše, kot to pomeni pri selitvi ptic. Značilno 
V formacijo jate ptic upodablja črno steklo; brezbarvno, pa daje 
videz zračnosti. Zbiranje ptic pred selitvijo predstavlja kaos med 
kosi stekla, manjkajoči deli pa ponazarjajo neugodno okolje, ki 
ptice pripravi na začetek potovanja.

Tesa Štihec > 
Dež ob potoku

1. letnik BA
14 x 14 x 30 cm
Oblikovanje stekla nad 
plamenom

Dež ob potoku 
ponuja mir, ki si ga v 
kaosu vsakdana ne 
znamo vzeti. 
Gledalec ima 
možnost, da se ob 
pogledu preda tihi 
glasbi in lesku stekla 
ter v tem pogledu 
najde sprostitev od 
dnevnih tegob.

Ena od razlag fuzije je združevanje 
elementov iz različnih področij v končni 
produkt. Gladko barvno steklo v 
kontrastu z grobo teksturirano keramiko 
tvorita podobo vodnega telesa, ki si ga 
lahko predstavljamo kot delček reke, 
jezera ali celo luže.

1. letnik BA
40 x 30 x 25 cm
Vitraž v tehniki Tiffany

Nina Prunk > Rečna fuzija

Meta Mramor > 
Martivino

Dodatno leto MA
90 x 65 cm
Pihano steklo v kalup

Martivino je združitev dveh 
kozarcev v enega. Njegova 
dvostranska uporaba 
omogoča serviranje različnih 
pijač - z ene strani martinija in 
z druge vina.

Živa Vaukan > 
Buba

1. letnik MA
25 x 8.5 x 8.5 cm
Pihano steklo v kalup

Buba je steklenica za 
vodo, ki jo je inspirirala 
buba metuljev monarhov. 
Ti so znani po dolgih 
sezonskih migracijah, ko 
letijo od hladnega vreme-
na proti toplejšemu. V 
steklenici je ujet trenutek 
mirovanja in varnosti, tik 
preden se iz bube razvije 
metulj, ki se poda na več 
tisoč kilometrov dolgo 
pot.

Nika Šantej > Dotik

Dodatno leto BA
Dimenzije variirajo

Prosto pihano steklo

Delo opisuje dotik dveh materij, ki se srečata v istem trenutku, ob 
istem času, na istem mestu, vendar le naključno. Ena materija 
sem jaz, druga pa so predmetna telesa, vsak s svojo zgodbo in 
pomenom. Ob dotiku se izrišejo novi spomini in porajajo 
vprašanja, na katere si ne moremo odgovoriti: Zakaj ravno jaz? 
Kako je to mogoče? Ali mi je namenjeno? Dotike spremljajo 

fotografije, ki izrišejo zgodbo povezano s predmetom.

Maruša Penič > 
Harmonična destrukcija

1. letnik BA
7 x 7 x 10 cm
Vroče oblikovanje stekla

Voda je življenjska sila, ki je nenehno v 
gibanju. Tako kot steklo, je čista in lepa. 
Poleg tega ima tudi destruktivno moč, ki se 
je velikokrat ne zavedamo ali pa jo celo 
podcenjujemo. Mojca Založnik > Dvojna 

sočasnost

1. letnik MA
6 x 6 x 30 cm
Pihano steklo v kalup

Forme so postavljene tako, da na obeh 
straneh zajemajo informacije. So kot 
nekakšna popolna odprtost, ki je poveza-
na z drugo stranjo in nanjo sovpliva. 

Špela Lemut > 
Iluzija sVOboDE

1. letnik BA
40 x 55 x15 cm

Prosto pihano steklo

Mehurčki stojijo; lahko 
bi leteli skozi veter in 
bili svobodni, ampak 
so obtičali na mehki 
mahovi površini in ne 
morejo oditi. Z enim 
napačnim premikom 
lahko počijo, a se 
vseeno mirno premi-
kajo in plešejo z 

vetrom.  

Mojca Založnik > Dvolomnost svetlobe

1. letnik MA
175 x 160 x 30 cm

Fusing

V postavitvi uporabim 5 steklenih plošč, na katerih so 
vgravirane linije dveh žarkov, ki po eni strani prehajata 
skozi stekleno prizmo, po drugi strani pa sta pod Thz 
virom. Na sredini je točka, kjer sta žarka povezana in 
se v perspektivnem pogledu bližata neskončnosti. Ta 
točka pa je simbolično presvetljena tudi s Thz virom in 
senzorjem, ki zaznava spekter svetlobe, ki pade izven 

vidnega.

Meta Mramor > Na zaslišanju
Dodatno leto MA

Dimenzije variirajo
Prosto pihano steklo

Devet osumljencev pod drobnogledom. Vsi lažejo, vendar le en 
je zagrešil zločin. Ugotoviš kateri?


