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Milí přátelé keraMiky,

docela to uteklo a jsou tu zase prázdniny. Zajedeme si do amerického 
Vancouveru na návštěvu keramičky kim Murton, její tlusté kočky 
v pruhovaných teplákách, roztodivné obludy, hlavy a masky jsou pro 
její tvorbu plnou humoru a vtipu typické. Do letního čísla jsme pro 
Vás připravili řadu zajímavých nápadů. S dětmi vyrobíme keramický 
autoportrét nebo lodičku se sklem. když jsme u toho letního ces-
tování, děti z liberce vytvořily domečky inspirované romantickou 
provance. pro zkušenější keramiky máme nápad na výrobu brože 
pálené technikou raku, točený cedník na umývání ovoce, designovou 
točenou čajovou soupravu nebo šperk z rozbitého talířku. posíláte 
nám spoustu nápadů do soutěže Zahradní keramika, z čehož máme  
radost a všechny výrobky v časopise postupně zveřejníme. přejeme 
Vám krásné léto a hodně inspirace pro Vaše tvoření. Hlíně zdar.

Michala Šmikmátorová
šéfredaktorka
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MaloVané kacHličky
AuTOR, FOTO  / REDAKcE
Originální malované kachličky si snadno vytvoříte i doma nebo ve škole, družině nebo výtvarném 
kroužku. Kachličky použijeme klasické bílé glazované, na nich barvy nejlépe vyniknou. Před malováním 
je třeba kachle dobře umýt a odmastit horkou vodou s jarem. K malování na keramické kachle použijeme 
barvy na keramiku a porcelán. Zde je několik možností, výrobci v dnešní době nabízejí celou řadu barev 
na keramiku, některé je třeba vypalovat v troubě, některé jen nechat dobře uschnout a poté se dají, stejně 
jako vypálené kachle, omývat. Pokud se nám podaří ve výtvarných potřebách zakoupit barvy bez výpalu, 
máme o starost méně.
Barvy nanášíme měkkým čistým štětcem. Barvy lze libovolně kombinovat, míchat mezi sebou. Na kachle 
malujeme konkrétní obrázky nebo si můžeme jen tak hrát s barvami, zapouštět je do sebe, tvořit puntíky, 
špejlí míchat barvy podle fantazie přímo na kachli, vytvářet abstraktní motivy. Když máme kachličky 
pomalované, necháme barvy zaschnout minimálně 12 hodin, barvy by na dotek neměly vůbec lepit. 
Nyní je třeba naše kachle vypálit v troubě. K tomu se nejlépe hodí elektrická trouba, na které si přesně 
navolíme teplotu výpalu. u plynové trouby můžeme teplotu jen odhadovat. Kachle umístíme na plech 
nebo přímo na kovovou mřížku v troubě. 

Návod na vypalování je vždy uve-
den na lahvičce s barvou. Každý 
výrobce uvádí trochu jiné údaje 
o teplotě a době výpalu, takže je 
třeba návod pozorně přečíst. co je 
pro všechny barvy společné je to, že 
malovaný výrobek vkládáme vždy 
do studené trouby a teprve po-
tom nastavíme teplotu a necháme 
pozvolna zahřívat. Pokud bychom 
výrobky vložili do horké trouby, 
barvy by se příliš rychle zahřály 
a začaly by „bublat“. Po vypálení 
barev necháme výrobky v troubě 
do zchladnutí. 
Nyní se nám otevírá prostor pro 
kreativitu a fantazii, zbývá vymys- 
let, co uděláme s hotovými kach- 
ličkami. Nabízí se možnost obložit 
jimi umývací koutek v naší dílně 
nebo učebně. Další možností je 
jednotlivé kachlíky zarámovat do 
dřevěných rámečků a použít jako 
obrázky na zeď. Pokud přilepíme 

na spodní stranu tenkou vrstvu korku, máme originální podložku pod hrnec nebo svíčky. Z malovaných 
kachlí různých velikostí vytvoříme snadno i mozaikový obraz do dřevěného bílého rámu. 
hodně zábavy při tvoření! 
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oBluDy a oBluDky kiM Murton
AuTOR / REDAKcE, FOTO / KIM MuRTON

Kim Murton je keramička na volné noze žijící v americkém Vancouveru, kam se přestěhovala 
z východního pobřeží Spojených států, kde se narodila a prožila dětství a mládí. Po střední škole 
a nezávislých výtvarných a keramických studiích v Bostonu pracovala ve filmové animaci, kde 
stříhala a lepila filmy, kreslila ilustrace a dělala asistentku, kde bylo třeba. Od animace se vrá-
tila ke keramice asi před dvaceti lety. Nyní přebíhá ze své keramické dílny k počítači, kde kreslí  
a navrhuje vlastní grafiky. Od každého půl. Své grafiky také používá jako motivy malované na své 
točené talíře a hrnky, kterým tak dává nezaměnitelný rukopis.
 Její specialitou jsou abstraktní sochy zvířecí i lidské, nejrůznější obludy, obludky a příšerky, plas-
tiky, sošky paraguayských tanečnic, vlnících se v rytmu polky s vázou na hlavě, hlavy s několika 
tvářemi, tlusté vousaté kočky, nosaté cukřenky, šklebící se skřeti s šesti pažemi a podobně. Barvy, 
povrch a hmota jsou pro Kim Murton nejdůležitější aspekty její práce, okořeněné samozřejmě 
humorem jí vlastním a vtipem, bez kterého nedokáže žít. 
Keramiku tvoří z nejoblíbenější terakotové hlíny červenohnědé barvy, která obsahuje hodně jem-
ného šamotu, nelepí se a je krásně tvárná. Tato hmota jí umožňuje tvořit výrobky velkých rozměrů 
a zároveň si hrát s jemnými detaily. Téměř nikdy v peci nepraskne, má skvělé vlastnosti, které 
oceňuje při jejím zpracování a tvoření velkých dutých soch. hotové vypálené výrobky mohou 
být umístěny venku, třeba jako zahradní dekorace. Výrobky Kim Murton poznáte podle jemného 

a veselého zdobení engobami a glazurami 
přírodních barev a jemných pastelových 
tónů, celkové čistoty dekoru, výjimečné 
osobitosti a originality. Pro malování na 
červenou hlínu je často třeba dvou vrstev 
barvy, Kim mnohdy ráda nechává část 
výrobku bez glazury, aby vynikla ta úžasná 
hlína, ze které je výrobek stvořen. 
Kim s oblibou tvoří sochy a plastiky velkých 
rozměrů. Typické jsou pro ni menší okrouhlé 
hlavy a masky, sošky fantazijních zvířat, 
plastiky lidí i příšer, totemy se zvířecími hla-
vami, ale i talíře s jejími ručně malovanými 
humornými kresbami, všechno má vtip  
a jasný originální rukopis. Zdobení je velmi 
pestré, občas jakoby komiksového ražení, 
zvláště na hrncích, podšálcích a talířích. 
Inspiraci pro své tvoření čerpá mimo jiné  
i z předkolumbovské a mexické keramiky, to 
vše spojte se zálibou v historii, moderní ani-
maci, grafice a komiksu a vyjde Vám z toho 
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socha se třemi hlavami, rybíma 
očima a rohem jednorožce, tlus- 
tá kočka v pruhovaných teplá- 
kách, nosatá cukřenka s vypou- 
lenýma očima, kombinace ježka 
a tlustého naštvaného kocou-
ra s množstvím zapíchaných 
hřebíků místo bodlin, tři vy- 
záblé jezdkyně na obří zubaté 
šestinohé rybě, nebo si před- 
stavte, jak asi vypadá smějící se 
čtyřnohá socha s názvem Mí- 
chaná vejce. Ještě Vám to fan-
tazie zvládá?  
A kdy má Kim Murton nejví- 
ce na pilno? Když jí přivezou 
zásilku nové hlíny. Objedná- 
vá si ji totiž po tisícikilovém 
balení, takže když přijde nová 
zásoba, má v dílně pěkně těsno 
a je třeba ji začít zpracovávat, 
jinak se tam nehne. Naštěstí, 
jak sama říká, se její výrobky 
dobře prodávají, je o ně zájem, 
a když se do toho pustí, jde jí 
práce rychle od ruky, takže hlí-
na začne rychle mizet. Sochy  
a plastiky Kim Murton najdete 
v mnoha obchodech a muzeích 
po celých Státech, včetně pár 
prestižních galerií. Často také 
vystavuje své výrobky na samo-
statných či kolektivních výs- 
tavách. Samozřejmě také na- 
bízí své zboží na internetu, bez 
toho by to dnes asi ani nešlo. 
Více o autorce najdete na jejím 
blogu www.kimmurton.blog-
spot.com, kde je také spousta 
starších, ale i nových fotografií  
z pracovního procesu, výstav 
a projektů. určitě to stojí za 
zhlédnutí. 

www.kimmurton.blogspot.com
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keraMická raku Brož 
AuTOR, FOTO / REDAKcE

www.artkeramika.cz/jankuj



Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné verze je možné v elektronickém obchodě společnosti 
eReading.

http://www.ereading.cz/

