
263

Etnolog 24 (2014)

NOVE PRIDOBITVE
NEW ACQUISITIONS

DONACIJA IZDELKOV LON^ARSKEGA MOJSTRA 
FRANCA KREM@ARJA IZ GMAJNICE PRI KOMENDI 

SLOVENSKEMU ETNOGRAFSKEMU MUZEJU
Andrej Dular

Med zbirkami {tevilnih obrtnih dejavnosti v Slovenskem etnografskem muzeju 
po {tevilu predmetov zagotovo najbolj izstopa zbirka lon~arskih izdelkov. Zasluge za 
to imajo nekdanji kustosi in kustodinje Slovenskega etnografskega muzeja, ki so med 
svetovnima vojnama in zlasti v drugi polovici 20. stoletja na terenu neutrudno zbirali 
lon~enino pomembnih lon~arskih proizvajalcev in tudi uporabnikov pri nas. Tako se 
je starej{i lon~enini, ki jo je ob osamosvojitvi Slovenski etnografski muzej pridobil od 
Narodnega muzeja, skozi leta nabrala obse`na zbirka izdelkov pode`elskih kme~kih 
lon~arjev. Bistvo zbiralne politike je bilo, da se je `e uporabljenim in iz kme~kih ali 
mestnih gospodinjstev za muzej pridobljenim glinenim izdelkom pridru`ila kopica 
novih, {e ne rabljenih izdelkov pode`elskih lon~arjev. To je bila lon~enina, ki ni 
govorila le o uporabnikih, temve~ tudi o izdelovalcih glinenih izdelkov, o tehni~nem 
in likovno oblikovnem znanju pa tudi o pestrosti oblik in uporabnosti. Tovrstni 
dvovrstni zbiralni usmeritvi poizku{amo slediti tudi v dana{njem ~asu. 

    
Lon~arski izdelki, del Krem`arjeve donacije Slovenskemu etnografskemu muzeju leta 2014  

(Foto: Andrej Dular)

Tudi zaradi pomanjkanja finan~nih sredstev je danes zbiranje predmetov 
za muzejske zbirke omejeno na odkupe posameznih primerkov. Zato so donacije 
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tista oblika pridobivanja in dopolnjevanja obstoje~ih muzejskih zbirk, ki je najbolj 
za`elena. Slovenski etnografski muzej je bil v letu 2014 dele`en prav posebne 
donacije. Lon~arski mojster Franc Krem`ar iz Gmajnice pri Komendi je muzeju 
podaril 44 kosov lon~enine, ki jo je leta 2014 izdelal v svoji lon~arski delavnici. 
Predmeti predstavljajo skorajda celotno kolekcijo lon~arjeve sodobne proizvodnje, 
ki temelji na tradiciji komendske lon~arske obrti. 

Krem`ar izhaja iz rodu lon~arjev, saj je glineno posodje v Gmajnici izdeloval 
`e njegov ded. Z lon~arstvom sta se ukvarjala tudi njegova mama in o~e. Po drugi 
svetovni vojni sta se star{a leta 1948 zaposlila v Lon~arski produktivni zadrugi 
Komenda, o~e pa je lon~aril tudi doma. Sin Franc je tako odra{~al v ustvarjalnem 
lon~arskem okolju, ki ga je v najstni{kih letih usmerilo na njegovo poklicno 
`ivljenjsko pot. Leta 1970 se je tudi sam zaposlil v lon~arskem podjetju Komenda. 
V u~ni dobi je spoznal vse pomembne faze in skrivnosti lon~arskega dela ter vrste 
lon~arskih izdelkov, zna~ilnih za starej{e komendsko lon~arstvo. Leta 1985 je 
zapustil podjetje in postal samostojni lon~arski obrtnik. Tako se je zanj za~elo 
obdobje obrtnega izpopolnjevanja, ustvarjalnega iskanja novih poti in dejavnega 
dela v stanovskem zdru`enju obrtnikov. Odli~no obvladanje lon~arskih ve{~in se 
je odrazilo tudi v kakovosti in prepoznavnosti njegovih izdelkov. Leta 1987, po 
komaj dveh letih samostojnega dela, je pripravil v galeriji ljubljanskega podjetja 
Slovenijales svojo prvo samostojno razstavo lon~arskih izdelkov. Od takrat je 
razstavljal svoje izdelke na {tevilnih sejmih in razstavah doma in v tujini. Leta 
1988 mu je obrtna zbornica Slovenije podelila naziv mojstra doma~e obrti, na 
razstavi doma~e in umetnostne obrti v Slovenj Gradcu pa je isto leto prejel tudi 
posebno priznanje za kakovost svojih izdelkov.

Franc Krem`ar je svoje lon~arsko obrtno znanje nadgrajeval in dopolnjeval 
tudi s sodelovanjem z arhitektom Matja`em Deuom in oblikovalcem Oskarjem 
Kogojem. Njune oblikovalske zamisli je uspe{no pretvarjal v enkratne lon~arske 
uporabne in okrasne umetnine. Pri svojem delu tudi danes sodeluje z etnologi ter 
uporabniki in kupci svojih izdelkov. 

Lon~arsko znanje je Krem`ar posredoval {olski mladini in odraslim 
na {tevilnih lon~arskih delavnicah in te~ajih. Pri tem se je nenehno tudi sam 
izpopolnjeval v skrivnostih lon~arskega in kerami~arskega dela. K temu so ga 
spodbujale novosti v lon~arski tehnologiji in tudi zahteve tr`i{~a, ki se mu je moral, 
~e je hotel pre`iveti svojo dru`ino, nenehno prilagajati. Zato je v svojo lon~arsko 
kolekcijo uvajal uporabne izdelke, prilagojene zahtevam sodobnega ~asa, ali pa je 
starim formam spreminjal obliko, okras in namembnost. Vse to ga je zaznamovalo 
kot tradiciji naklonjenega in v sodobnost odprtega lon~arskega mojstra in mu 
tudi prineslo {tevilna priznanja. Med njimi je tudi zlata vitica, najvi{je priznanje 
Obrtne zbornice Slovenije, ki se podeljuje za vrhunske `ivljenjske dose`ke na tem 
rokodelskem podro~ju. 
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Donacija izdelkov lon~arskega mojstra Franca Krem`arja iz Gmajnice pri Komendi SEM

Lon~arski mojster Franc Krem`ar v svoji delavnici v Gmajnicah pri Komendi leta 2014 
(Foto: Andrej Dular)

Donacija lon~arskega mojstra Franca Kram`arja predstavlja v zadnjih nekaj 
letih najpomembnej{o obogatitev obrtnih zbirk Slovenskega etnografskega muzeja. 
Njene vrednosti ne moremo meriti le po {tevilu darovanih predmetov, ampak 
predvsem po njihovi pri~evalnosti. Krem`arjevi lon~arski izdelki, ki jih je ustvaril 
v letu 2014, nam dajejo vpogled v sodobne razvojne poti komendskega lon~arstva 
in ka`ejo na povezavo z lon~arsko tradicijo teh krajev. S svojimi rokodelskimi 
sposobnostmi in smislom za oblikovanje in kra{enje gline je Krem`ar posegel 
tudi na podro~je umetnostnega, unikatnega lon~arskega izraza. Vendar se njegovo 
rokodelsko mojstrstvo ka`e prav v poustvarjanju in nadgrajevanju tradicionalnih 
oblik komendske lon~enine, ki jo je dobro spoznal ̀ e v otro{tvu. Poti~nice, peka~i, 
kro`niki, latvice, lon~ki in skodelice, vr~i in majolike ter {tevilni drugi lon~arski 
predmeti so bili v preteklosti osnovni proizvodi lon~arjev v Komendi, Podbor{tu, 
Gmajnici, Mlaki, na Gori, na Kri`u in {e kje. Tovrstna lon~enina je tudi danes 
“`elezni repertoar” Krem`arjeve lon~arske delavnice v Gmajnici in po njej ljudje 
tudi najbolj povpra{ujejo. To izpri~uje, da so lon~arski izdelki tudi v ~asu teflonske, 
steklene, kerami~ne, kovinske in druge kuhinjske posode za kuhanje, pe~enje 
in shranjevanje razli~ne hrane nadvse uporabni in celo modni v na{ih sodobnih 
gospodinjstvih. Odlikuje jih predvsem njihova uporabnost, v likovno-estetskem 
pogledu pa tradicionalna in preizku{ena forma in svojevrsten okras.
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Franc Krem`ar krasi peka~ na lon~arskem vretenu (Foto: Andrej Dular)


