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FIGURKY
Keramické figurky z mnoh˘ch archeologick˘ch nálezÛ dokazují, Ïe je na‰i
dávní pﬁedkové vyrábûli dﬁív, neÏ uÏitkové nádoby. Nejcennûj‰ím majetkem
pravûk˘ch lovcÛ byly kromû zbraní amulety, zaji‰Èující úspûch pﬁi lovu. Tak asi
vznikly nejstar‰í primitivní figurky zvíﬁat, zhotovené z klÛ mamuta nebo právû
z pálené z hlíny. Kromû nich se dochovaly i figurky, zpodobÀující Ïenu jako
symbol rodu. Mezi nejznámûj‰í patﬁí Vûstonická Venu‰e, nalezená na jiÏní
Moravû pﬁi vykopávkách sídli‰tû pravûk˘ch lovcÛ mamutÛ. Ale ani pozdûji,
kdy se lidé nauãili vyrábût z hlíny hrnce, zásobnice a misky, nepﬁestali tvoﬁit
jednoduché figurky. Z egyptsk˘ch hrobÛ známe terakotové lidské postavy,
zvané ve‰ebty, které mûly podle m˘tÛ vykonávat posmrtnou sluÏbu zesnulému. Podobné figurky známe i z prostﬁední dal‰ích ran˘ch civilizací - z Mezopotámie, Fénicie a z antického ¤ecka. V pﬁedkﬁesÈansk˘ch dobách se z hlíny
ãasto zhotovovaly so‰ky, zpodobÀující pohanské bohy, jaké byly nalezeny
napﬁíklad severnû od nás u Polabsk˘ch SlovanÛ.
Malé figurky zvíﬁat nebo vojákÛ si v‰ak na hraní vyrábûly i samy dûti, a to
uÏ v dobách star˘ch KeltÛ nebo pozdûji ve stﬁedovûku. S tím, jak se lidé nauãili pracovat s jin˘mi materiály, v˘znam hlíny pro v˘robu figurek se postupnû
zmen‰oval. V ﬁemeslnick˘ch dílnách hrnãíﬁÛ se sice figurky vyrábûly, ale slouÏily pﬁeváÏnû jako hraãky nebo jednoduché suven˘ry. Velik˘m podnûtem
k tvorbû dokonal˘ch figurek, které zpodobÀovaly kaÏd˘ detail tûla i odûvu,
bylo zavedení v˘roby porcelánu v Evropû v 18. století. Porcelánové figurky se
staly velikou módou, a i kdyÏ byly draÏ‰í neÏ keramické, prodávaly se ve velikém mnoÏství. SlouÏily pﬁeváÏnû jako dekorace ‰lechtick˘ch a mû‰Èansk˘ch domácností. Teprve ve 20. století
se vrátila obliba modelování z hlíny a nejrÛznûj‰í so‰ky
a figurky se zaãaly objevovat v ateliérech v˘tvarníkÛ, právû tak jako v dílnách amatérÛ.

HLÍNA
Keramická hmota je mûkk˘ a plastick˘ materiál, kter˘ lze dobﬁe tvarovat. Jejím základem jsou jílovité hlíny, které vznikaly miliony let
postupn˘m zvûtráváním a rozpadem
hornin. Lehãí ãásteãky vyplavovala
voda a z tûchto naplavenin se pak
vytvoﬁila loÏiska, z nichÏ se dnes
suroviny tûÏí. To je v‰ak jen zaãátek
pﬁípravy pouÏitelné keramické hlíny,
kter˘ spoãívá v ãistûní, mísení s dal‰ími pﬁísadami a v peãlivém hnûtení.
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Dnes jsme této tûÏké práce u‰etﬁeni
a prÛmyslovû zpracovanou keramickou hmotu si mÛÏeme koupit ve
specializovan˘ch obchodech (prodejny v˘tvarn˘ch potﬁeb, existuje
i zásilkov˘ internetov˘ prodej).
Obvykle je zabalená tak, aby nevysychala a mÛÏeme ji bez dal‰ích pﬁíprav ihned pouÏít k práci.
Keramická hlína je nabízena
v mnoha druzích, z nichÏ nûkteré jsou
vhodné pro práci na hrnãíﬁském kru-

hu, jiné spí‰e pro v˘robu velk˘ch
kusÛ, dal‰í pro lití do forem apod. My
vyuÏijeme nejlépe hmotu, urãenou pro
modelování. NeÏ v‰ak budeme mít
vlastní zku‰enosti, je lep‰í vzít s sebou
na nákup odborníka, anebo se
poradit pﬁímo v prodejnû.
DÛleÏité je, abychom hlínu uchovávali stále vlhkou. Kromû igelitu, do
nûhoÏ ji balí v˘robci,
mÛÏeme pﬁidat je‰tû
namoãenou látku. Tak
nám vydrÏí velmi dlouho
v dobrém stavu a pﬁipravená k práci. Pokud hlína
vyschne tak, Ïe uÏ s ní nelze pracovat, rozmûlníme ji na
malé kousky, zalijeme vodou
a necháme rozmoãit. Hustou ka‰i

pak rozloÏíme na sádrovou desku,
posléze prohnûteme a mÛÏeme znovu pouÏít.
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GLAZURY A BARVÍTKA

Samotná vypálená keramická hlína
má mnoho pûkn˘ch pﬁírodních odstínÛ od svûtlé aÏ po tmavû hnûdou.
Proto se nûkteré v˘robky ponechávají v této pÛvodní barevnosti. Kromû
toho budeme v‰ak ãasto vyuÏívat i barevné plochy nebo detaily. K dispozici máme obrovskou
paletu barev a jejich odstínÛ
v nejrÛznûj‰ích podobách. Ve
specializovan˘ch obchodech lze
zakoupit rÛzné druhy glazur, barvítek a engob, z nichÏ kaÏd˘ se
hodí k trochu jinému úãelu a má
také svou techniku pouÏívání.
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Engoby (zvané také nástﬁepí)
pouÏíváme na nevypálenou hlínu.
V podobû husté ka‰e se naná‰ejí na
plochy nebo se jimi malují ornamenty, jako ﬁídká tekutina slouÏí k polévání nebo k namáãení. PrÛmyslov˘mi barvítky (neboli pigmenty), které
se vyrábûjí v ‰iroké ‰kále, se barví hlína, pﬁidávají se do glazur
a engob. Velmi jednoduché je malování speciálními pastely na pﬁeÏahl˘
stﬁep (barvy se pak fixují prÛhlednou glazurou).
Na plochy, které chce-

me jen zajímavû patinovat, budeme
pouÏívat oxidy (kysliãníky kovÛ).
Prodávají se v prá‰kovém stavu, ﬁedí
vodou a ‰tûtcem zatírají do syrového
nebo jiÏ pﬁeÏahlého stﬁepu. Vytvoﬁí
nepravidelné zabarvení spí‰e pﬁírodních odstínÛ.

