
ŠOLA ALKIMIJE USTVARJALNOSTI 

 
UVODNA USTVARJALNICA 

Beseda v gibanju 
22. maj 2022, od 10. do 16. ure 

 

1. sklop, od 10.00 do 13.00: 
 

ALKIMIJA BESED 

 Kratko spoznavanje prek besed in gibov. 

 Vpeljevanje v globlji pomen besede in njene uporabe z vidika zgodovine, različnih 
narodov in uporabe različnih praks – umetnosti, šamanizma, magije … Moč besede v 
sodobnosti. 

 Vpliv besede na ustvarjanje stvarnosti z vidika kvantne fizike. 
Vaja: priklic stanja – povezovanje besede in telesnega občutja. 

 Umetnost kot alkimija. Pisateljski alkimistični laboratorij. 
 

ZGODBE, KI SI JIH PRIPOVEDUJEMO 
Vaja: Zgodbarski krog 

 Vpliv besed na oblikovanje našega notranjega in zunanjega življenja. Besede, ki jih 
pogosto uporabljamo, zgodbe, ki si jih govorimo in jim verjamemo. Umetnost 
pripovedništva. 

 Pripovedovanje zgodb v etru, koncipiranje, snovanje. 
 

ARHETIPI 

 Arhetipske besede in podobe, ki oblikujejo našo stvarnost. Koliko se jih zavedamo, jih 
uporabljamo in jih prepoznavamo pri drugih. 

 Arhetipi kot izhodišče za pisanje ter oblikovanje protagonistov v svojih delih. 
Vaja: Izrazi svoj arhetip 

 

TURŠKA MALICA 
Sprostitev, blage vaje 
 

2. sklop, od 14. do 16. ure 

 

Proces pisanja: 

»Rada bi ljudem pokazala ladje na morjih.« 

Nina Kokelj bo v ustvarjalnem delu ustvarjalnice izhajala iz svoje žive – v našem prostoru 
edinstvene – izkušnje literarnega ustvarjanja v tandemih in timih. Igralec, notranja 
oblikovalka, šivilja, filozofinja, trener karateja … so postali Ninini soavtorji. Avtorji in avtorice.  
V proces skupnega pisanja bomo vstopili tudi na naši ustvarjalnici; je radost, je pogovor, 
smeh, morda subtilno približevanje, zbliževanje, odkrivanje lastnih podob v notranjih 



ogledalih, medsebojno odkrivanje ter odkrivanje sveta, v vsej lepoti besede. Vzdušje za 
tokratno kolektivno pisavo bomo ustvarili tudi z zgodbami o zgodbah, arhetipih, inspiraciji. 
Niansah hrepenenja. Pisanje povezuje. 
 

Na delavnici z vami ustvarjamo: 

AJŠA KARAALI (1995) je doma je iz Turčije, kjer je kot profesionalna športnica – plavalka 
(monofin) – leta 2012 osvojila prvo mesto in svojo deželo zastopala na svetovnem 
mladinskem prvenstvu v Gradcu. Od leta 2017 živi v Ljubljani, je absolventka Višje strokovne 
šole za kozmetiko in velnes. Izvaja redno vadbo v naravi, jogo za čuječnost in vodno aerobiko 
za starejše. Aktivna je kot zagovornica zdravja in zdravega načina življenja; piše članke in 
blog, na Facebooku (Velnes Doma, Velnes AJŠA) in na svoji strani velnesajsa.si objavlja 
intervjuje s poznavalci različnih področij velnesa. V sodelovanju s strokovnjaki pripravlja 
poučne in prijetne velneške delavnice. 
 
LUNA J. ŠRIBAR (1981) je avtorica romana Starinarnice (Mladinska knjiga, 2018), leta 2020 
pa je izdala zbirko kratkih zgodb Konstrukt, d. b. o. (Litera). Njen prvi mladinski roman 
Grizolda in Maček je bil lani nominiran za nagrado modra ptica in izide maja letos. Za svoje 
kratke zgodbe in eseje, objavljene v različnih literarnih revijah, je prejela več nagrad. Lani je 
kot najmlajša prejemnica doslej prejela nagrado mira, ki jo podeljuje ženski odbor 
Slovenskega centra PEN za izjemne dosežke na področju literarnega ustvarjanja in celostno 
osebnostno držo. Avtorica je doktorica antropologije, med letoma 2005 in 2019 je delala 
večinoma v nevladnem sektorju za organizacijo Kralji ulice, ki deluje na področju 
brezdomstva. Več o njenem delu na: www.lunajsribar.com    
 
NINA KOKELJ (1972) je večkrat nagrajena avtorica petih romanov: Milovanje (zanj je prejela 
nagrado za najboljši prvenec ter bila kot ›najmlajša Kresnička‹ nominirana za nagrado 
kresnik), Sviloprejka, Poletje s klovnom, Slamnata dežela, Piši mi, ko ti bo najlepše ter 
mladinskega romana Sibidusovo kukalo. Izdala je tudi mnogo slikanic. Za knjigo Deček na 
belem oblaku je na mednarodnem sejmu otroške in mladinske literature v Bologni prejela 
ugleden naziv White Raven. Dela oz. odlomki Nine Kokelj so prevedeni v angleščino, 
albanščino, makedonščino, srbščino, češčino … in objavljeni v tujih literarnih revijah. Bila je 
gostja več festivalov in javnih branj po Evropi ter na Kitajskem. Kot pisateljica se druži z 
otroki in mladimi v vrtcih, šolah, bolnišnicah, knjižnicah, parkih. 
Njeno literaturo lucidnega magičnega realizma prepleta vezivo dobrote, bratske ljubezni, 
erotike in simpatije; junaki drhtijo v etru, kot bi plesali v ritmu pesmi Cesarie Evore. Nina je 
publicistka, scenaristka ter (so)organizatorka javnih dogodkov in festivalov. 
 

Cena za celodnevno delavnico: 100 evrov  
POSEBNA PONUDBA: 50-odstotni popust za UVODNO DELAVNICO ŠOLE ALKIMIJE 
USTVARJALNOSTI 
Cena: 50 evrov 
 
Prijave in več informacij na: alkimija.ustvarjalnosti@gmail.com in na tel. 040 797 325 (Nina 
Kokelj) 
Vabljeni in vabljene, da se prijavite do 19. maja 2022. 
 

https://www.facebook.com/Velnes-DOMA-102873278057448
https://www.facebook.com/wanderingaisha
https://velnesajsa.si/
http://www.lunajsribar.com/
mailto:alkimija.ustvarjalnosti@gmail.com

