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Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) vykonáva a podporuje aktivity vedúce k zachovaniu a rozvíjaniu 
tradičných remesiel a ľudovej umeleckej výroby v súčasných podmienkach. Riadi Regionálne centrá remesiel, 
vykonáva múzejnú, dokumentačnú, výstavnú a edičnú činnosť. Vzájomnou spoluprácou s výrobcami a dizajnérmi 
trvale podnecuje vznik nových diel. Viac o aktivitách ÚĽUV: www.uluv.sk. 

 
 

 

 

       TLAČOVÁ SPRÁVA k výstave: 23. 2. 2017 

Majstri ľudovej umeleckej výroby z východného Slovenska 

Galéria ÚĽUV v Tatranskej Lomnici pozýva na novú výstavu 

 
Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) vo svojej galérii v Tatranskej Lomnici otvára novú 
výstavu, ktorá prezentuje originalitu, tvorivosť a remeselnú zručnosť ľudí na východnom Slovensku. 
Prostredníctvom ukážok z tvorby ôsmich súčasných majstrov ľudovej umeleckej výroby môžu 
návštevníci obdivovať majstrovskú prácu v drevorezbe, kováčstve, tkaní na krosnách, klobúčníctve, 
ale aj vo výrobe minikrojovaných bábik. Výstavu Majstri ľudovej umeleckej výroby z východného 
Slovenska nájdete v Galérii ÚĽUV v Tatranskej Lomnici od 3. marca do 17. mája 2017.  
 
Výstava Majstri ľudovej umeleckej výroby z východného Slovenska predstavuje osem remeselných 
osobností, ktorí nadväzujú na bohatú tradíciu ručnej výroby v tejto časti Slovenska. Návštevníci 
výstavy môžu obdivovať nielen samotné výrobky, ale spoznajú aj príbehy majstrov, odkiaľ pochádzajú, 
aké je ich zameranie, či obľúbené techniky výroby. Sprievodné texty obohacuje videozáznam, ktorý 
zachytáva výrobcov priamo pri ich práci. „Za každým výrobkom sú hodiny a často aj dni práce človeka, 
jeho vedomosti, skúsenosti, zručnosti, no výrobca často ostáva v anonymite. Našim cieľom je preto 
spojiť výrobok s výrobcom a priblížiť tak návštevníkom ľudovoumeleckú tvorbu cez konkrétnych ľudí,“ 
hovorí Martin Mešša, vystavovateľ a kurátor výstavy.  

Majster ľudovej umeleckej výroby, to je čestný titul, ktorý udeľuje ÚĽUV od roku 1959 vybraným 
výrobcom za ich individuálne zásluhy pri uchovávaní unikátnych prejavov v oblasti ľudovej umeleckej 
výroby a tradičných remesiel. Od roku 2014 titul udeľuje spoločne s Ministerstvom kultúry SR. 
Význam ocenenia pre výrobcov možno pripodobniť k dôležitosti   historického titulu Majster cechu. Aj 
v období fungovania cechov len tí najzručnejší, najskúsenejší tovariši, ktorí dokázali vyrobiť tzv. 
majstrovský kus, sa mohli stať majstrami. 
 

Vystavujúci majstri ľudovej umeleckej výroby:  

Juliana Boboňková – výroba miniatúrnych krojovaných bábik 

Cyril Horák – výroba kovaných príveskov, vešiakov, svietnikov, príborov, krížov a plastík 

Peter Kovalík – výroba ľudových klobúkov z rôznych regiónov Slovenska 

Ján Krajčí – vyrezávanie sakrálnych sôch, betlehemov, ale aj črpákov 

Martin Mešša – vyrezávanie mangľovacích a pracích piestov technikou reliéfu 

Ján Sakala – vyrezávanie sôch so sakrálnou tematikou 

Igor Toder – výroba mís, korýtok, lyžíc, naberačiek archaickou korytárskou technikou dlabania do 
dreva 

Mária Tomisová – tkanie obrusov, prestieraní, plachiet na krosnách, využívajúc pritom rôzne tradičné 
techniky tkania 

 
 
GALÉRIA ÚĽUV Tatranská Lomnica č.36 

Otváracie hodiny: Ut. – Pia.: 10:00 – 16:00, So.: 9:00 – 15:00 


