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Výstava Ornamenty v koži 
 

(kurátorka: Mgr. Michaela Škodová) 

 
Koža je jedným z najstarších materiálov, ktoré človek používa 

podnes. Vďaka svojim jedinečným vlastnostiam, ktoré sú späté s jej 
prírodným pôvodom, je koža veľmi obľúbeným a vyhľadávaným ma-
teriálom odnepamäti.  

Medzi základné vlastnosti a prednosti kože, ktorými ostatné 
materiály predstihuje, patria pevnosť, odolnosť proti opotrebovaniu 
alebo zrazeniu a pružnosť. Vďaka nim si koža roky udržiava medzi 
ostatnými materiálmi svoj post nenahraditeľnosti a nenapodobiteľ-
nosti.  
 

 
 
V ľudovej kultúre sa kože a kožušiny využívali na výrobu, 

kožuchov, opaskov, čiapok, remeňov, krpcov, čižiem, pastierskych 
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a poľovníckych káps, vrecúšok na tabak, konských postrojov, bičov, 
kulačov, rôznych púzdier a mieškov, ale aj hudobných nástrojov.  
 

 
 
Pre ľudové remeslo je typická komplexnosť spracovania od zák-
ladnej suroviny po finálny výrobok, vrátane výzdoby. Na dedinách 
sa mu venovali často len ako sezónnej práci popri hlavnom zdroji 
obživy – poľnohospodárstve. Remeslá, ktoré spracúvali kožu, patrili 
k najnamáhavejším, technologicky najnáročnejším, avšak najchu-
dobnejším. Nové výrobky boli drahé, opravy boli pracné a ne-
výnosné a s rozšírením obuvníckeho a kožiarskeho priemyslu nas-
tával postupný úpadok tradičného domáckeho remesla. 

V súčasnosti sa však opäť nájdu výrobcovia, ktorým koža „za-
voňala“ a znovuobjavili jej čaro a neobmedzené možnosti. 

Zámerom výstavy Ornamenty v koži je predstaviť kožu ako 
materiál, rôzne možnosti jej spracovania, s akcentom na výrobu 
rôznych odevných súčiastok či doplnkov. 
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Vystavené budú zbierkové predmety z fondov Novohradského mú-
zea a galérie v Lučenci a Gemersko-malohontského múzea v Ri-
mavskej Sobote, ktoré poskytnú prierez výsledkov kožuspracu-
júcich remesiel v regióne Novohrad a Gemer-Malohont. 

 

Výstavu Ornamenty v koži pripravilo:  
Novohradské múzeum a galéria v spolupráci  

s Gemersko-malohontským múzeom v Rimavskej Sobote,  
Novohradským osvetovým strediskom v rámci Festivalu ľudovej kultúry  

– stretnutia mladých folkloristov Koliesko 2018 
Zodpovedná: Mária Ambrušová 

Kurátorka: Mgr. Michaela Škodová,  
Výtvarné riešenie výstavy: Jaroslava Hatvaniová 

Tlač: NOS Lučenec 
Rok: 2018 


