
Керамічне дерево
Студія сучасної української кераміки



Для початку створюємо пласт. Для 
цього кладемо на тканину 
невеликий шматочок глини і 
роздавлюємо його великими 
пальцями рук. Далі кладемо 
ближче до краю пласту, але на сам 
пласт новий шматочок і 
продовжуємо його роздавлювати 
до товщини близько п’яти 
міліметрів. 



Дуже важливо класти новий 
шматочок саме на пласт, а не 
скраю, щоб пласт був цільним, а не 
зробленим з маленьких шматочків. 
При висаханні глини виріб може 
розвалитися через це, або 
утворити непомітні вади, які 
проявляються після обпіку або в 
процесі використання: тріщини, 
деталі, що відпадуть та інше.



Пальцями розгладжуємо всі 
нерівності, які утворилися в процесі 
продавлювання пласту. Він має 
бути рівномірної товщини. Робити 
пласт з ідеально рівною стороною 
у цій роботі не потрібно, бо з країв 
будуть створені гілки та коріння.



Так виглядає пласт, з якого можна буде зробити дерево



Залежно від бажаної товщини 
стовбура відрізаємо зайве. 
Побачити діаметр стовбура можна 
помірявши. Для цього слід підняти 
пласт, обережно згорнути його 
трубочкою і подивитися на 
результат.



Рекомендована приблизно така товщина стовбура



Так виглядає 
стовбур



Ножем вирізаємо невеликий 
трикутник. До речі, майже будь-
який предмет, який ми 
використовуємо для 
розгладжування, замазування або 
надання глину певної форми 
називається “стек”.



Далі з цього ми утворимо 
коріння



З глини між двома вирізанними 
трикутниками формуємо корінець. 
Оскільки дерево доволі велике, 
коріння має бути міцним і мати 
змогу витримати дерево. Це не 
тільки логічно з точки зору природи 
– наш виріб має надійно стояти. 
Інакше воно буде падати і битися.



Нарізаємо залишки 
пласту. За потреби 
створюємо власний 
пласт.



Згортаємо нарізані 
трикутники. Краї 
дерева зволожуємо і 
примазуємо один до 
одного. Це буде гілля 
нашого дерева. 
Кількість гілок 
залежить від задуму та 
не має заважати 
дереву стояти.



Примазуємо гілки до стовбура



За бажанням можна 
вирізати або 
продавити предметом 
відповідної форми 
дупло. 



Далі беремо 
виделку і 
створюємо фактуру 
кори.





Ручкою вилки або іншим стеком 
легенько притискаємо кору виробу. 
Це робиться для того, щоб 
пригладити глину, що скаталась під 
час створення фактури виделкою. 
Саме через це глину частіше 
формують тисненням, а не 
малюванням на ній, як олівцем.



Оскільки наша студія кераміки 
спеціалізується на створенні речей, 
які не тільки гарні, але й практичні, 
то це дерево також не лише 
красиве. Його можна 
використовувати як підсвічник, 
підставку для прикрас(на його 
гілках зручно і стильно висять 
каблучки, браслети, намиста і 
ланцюжки) або вішати на нього 
ключи в прихожій.



Дерево готове!



Інші варіанти


