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OŽIVENIE TRADÍCIÍ

SMELÝ POKUS O VZKRIESENIE  
HRNČIARSTVA NA GEMERI

H
rnčiarstvo má naozaj dlhú tradíciu, veď 
podľa archívnych materiálov vieme, že  s 
nádobami z pálenej hliny sa obchodovalo 

už v 17. storočí.  Výskyt kvalitnej hrnčiarskej hli-
ny podmienil na Gemeri veľký rozvoj hrnčiarstva 
a hrnčiarske výrobky z Gemera boli známe v celom 
Uhorsku. V niektorých gemerských obciach sa hrn-
čiarske dielne zachovali až do polovice 20. storočia. 
 
V priebehu druhej polovice 19. storočia nastal po-
stupný úpadok hrnčiarskeho remesla, ku ktorému 
došlo v dôsledku rozvoja mechanizovanej výroby 
keramiky a uplatňovania nových materiálov. Žiaľ, 
Gemer nebol výnimkou. Starí majstri vymreli a 
vzácne ložiská hrnčiarskej hliny osireli. 
 
Jedným z cieľov Domu tradičnej kultúry Geme-
ra je oživiť toto ťažké, ale neskutočne inšpirujúce 
remeslo. Zriadili sme preto hrnčiarsku dielňu s 
kapacitou pre 10 osôb. Dielňa je vybavená najmo-
dernejšou technológiou, aby sme proces výroby 
keramiky mohli realizovať za čo najpriaznivejších 
a najbezpečnejších podmienok. Vzhľadom k tomu, 
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Gemer bol v minulosti nesmierne bohatý na rôzne druhy ľudového remesla  
a výroby – prekvitalo hrnčiarstvo, gubárstvo, čipkárstvo, zvonkárstvo, tkáčstvo, 
kožušníctvo či výroba z dreva a z prírodných pletív. 
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že našu cieľovú skupinu tvoria záujemcovia od 
predškolského veku až po seniorov, našu ponuku 
prispôsobujeme nielen kalendárnym sviatkom, ale 
aj rôznej vekovej skupine. U detí je dôležité, aby sa 
hravou formou zoznámili s hlinou a so základmi 
modelovania. Práca s hlinou je vynikajúca metóda 
na rozvíjanie zručností a kreativity a my sa vždy 
tešíme, keď otvárame poklop vypaľovacej pece a 
vidíme hotové výrobky! 

Pre dospelých organizujeme kurzy hrnčiarstva, o 
ktoré je vždy veľký záujem. Momentálne opätovne 
beží základný kurz a v novom roku pokračujeme v 
organizovaní kurzov pre pokročilých a mierne po-
kročilých. Pre veľký záujem plánujeme v jarných 
mesiacoch otvoriť aj špeciálny kurz točenia na kru-
hu. 

Úspešný bol náš letný hrnčiarsky tábor pre deti, ale 
aj letné rodinné stredy, kedy sme ponúkali spoloč-
né tvorivé aktivity pre deti a ich rodičov. 

Počas ročnej prevádzky našej hrnčiarskej dielne sa 
v nej vymenilo niekoľko sto záujemcov – malých aj 
veľkých hrnčiarov. Okrem získania teoretických a 

3.12.  Podoby tanca
Metodické	stretnutie	choreografov	a	vedúcich	folklórnych	kolektívov	a	škola	tanca	pre	jednotlivcov.

6. - 8. 12. Vianočné prekvapenie
Hrnčiarske	a	textilné	výrobky,	vianočné	dekorácie,	ozdoby	na	stromček,	tvorivé	dielne	pre	žiakov.

9.12. Tradičné Vianoce
Výroba	tradičných	vianočných	dekorácií	z	prírodných	materiálov,	tvorivá	dielňa	pre	dospelých.

14.12. U nás taká obyčaj
Vianočný	folklórny	večer	spojený	s	krstom	knihy	Ihlou	a	niťou	pri	prameni	Slanej	a	medailónom	
osobnosti	Gemera	s	Jurajom	Kováčom.
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praktických skúseností z oblasti výroby keramiky 
si od nás odniesli aj vlastnoručne vyrobené úžit-
kové a dekoratívne predmety. Objavujú sa medzi 
nimi naozajstné talenty a my smelo dúfame, že náš 
pokus o vzkriesenie hrnčiarstva na Gemeri má nie-
len zmyslel, ale aj nádejných pokračovateľov. 

Helena Novotna



