Tworzymy nastroje

Tu sięGarnki
toczy!
i życie
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Marta Florkowska rozkręca koło japońskie, które Paweł Szymański
specjalnie dla niej zrekonstruował i wykonał. Koło jest przenośne.
Garncarze zabierają je ze sobą na wyjazdowe warsztaty.
W jednym z nich sama brałam udział i „własnoręcznie”, pod okiem
Marty, sprawdziłam jak działa. Marta i Paweł jako jedyni w Polsce
uczą toczenia na takim kole.

Miejsce, jakich już
nie ma. Urzeka,
zaciekawia, przenosi
w nowe terytoria.
Do swojego domu
i pracowni
na Mazurach zaprosili
nas garncarze Marta
i Paweł, strażnicy
zapomnianego
rzemiosła. Wizyta
w Kamionku Wielkim
kształci, wycisza
i napawa
optymizmem.
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W małym domku
po lewej jest pracownia. Wystarczą trzy
kroki przez podwórze
i garncarze są już
w domu. W wyremontowanej przez Pawła
chałupie mieszkali
dawniej robotnicy
z pobliskiej cegielni

T

rzy kilometry od Kamionka, nad
Mamrami Marta i Paweł znaleźli
szczątki naczyń wytoczonych w
XVIII wieku przez hugenockich
garncarzy. Dotykali dłońmi starych skorup
chłonąc przekaz, jaki pozostawili im dawni
mistrzowie. Tam znaleźli swoje garncarskie
korzenie, bo ani w jej ani w jego rodzinie żaden
z przodków nie uprawiał tego rzemiosła. Dla
obojga kontekst historyczny i kulturowy miejsca, w którym się tworzy jest bardzo istotny.
Ważny jest człowiek, jego historia. Paweł swojego mistrza znalazł na Litwie. Bardzo szybko
sam zaczął uczyć tej zapomnianej sztuki. Marta
pierwsze garncarskie kroki stawiała właśnie
pod jego okiem. Dziś obydwoje prowadzą w
Kamionku Wielkim warsztaty. Paweł uczy budowania pieców opalanych drewnem i toczenia
naczyń na kołach tradycyjnych. Marty specjalność to koło japońskie. – Najważniejsze jest
samo tworzenie, a nie naczynie, które powstaje.
Radość daje zdobywanie nowej umiejętności
– uważa Paweł. Uczniowie potwierdzają.
Nasze ręce zmęczone stukaniem w klawisze

komputera, tęsknią za kontaktem z naturalną
materią. Dotyk wilgotnej gliny daje takie doznanie. Toczenie jest czynnością psychofizyczną,
która wymaga odpowiedniego nastawienia,
przyjaznego klimatu. Marcie i Pawłowi udało
się wyczarować w Kamionku szczególną aurę,
która sprawia, że adepci garncarstwa garną się
do nich. Paweł mówi o warsztatowiczach, że są
w wieku poszukującym – 30-40 lat. Ustawieni
w życiu, materialnie zabezpieczeni, chcą odnaleźć (i tu odnajdują) nowe emocje, wiedzę,
zdolności. Niedługo uczestnicy warsztatów
będą mogli u Marty i Pawła nie tylko pracować,
ale także mieszkać. Na stryszku nad pracownią
przygotowują ascetyczny pokoik dla gości,
sprzyjający skupieniu, z żywym ogniem płonącym w kominie. Główny mebel ma stanowić
koło japońskie. Uczniowie będą na nim toczyli,
a potem – spali na macie, położonej na skrzyni
koła. Garncarz nie wychodzi do biura na osiem
godzin. Nie może mieszkać z dala od swojego
warsztatu. Proces wymaga bycia blisko. Tuż
obok. Chęć tworzenia może przyjść znienacka
– w środku nocy, albo o świcie.
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Wszystko jest
tu prawdziwe,
nie udawane,
proste i szczere

Czarna ceramika to rzadkość. Paweł sam nauczył się, jak ją
wytwarzać. Przy wypale pierwszych naczyń używał sęków
z trzystuletnich sosen. Cały piec smoliście czarnej ceramiki
uzyskał dopiero po czterech latach prób i błędów.

Ural pies garncarski. Trąca nosem „wiłki”, narzędzia które służą
do wyjmowania gorących garnków z pieca.
Radełka, patyczki i pędzelki służą do obrabiania naczynia,
gdy już zejdzie z koła. Przydatne, choć jak usłyszałam od Pawła,
najlepszym narzędziem garncarza są jego dłonie.
Większości narzędzi nie da się kupić, trzeba je zrobić. Marta
i Paweł uczą swoich warsztatowiczów, jak je wykonać.
Gmerki Mistrzowie sygnują nimi swoje naczynia. Podpisy
umieszczają na dnie naczynia, u nasady ucha lub na spodzie
pokrywki.
Wrota pracowni stoją otworem, dla
wszystkich chętnych, którzy chcą zgłębić
tajniki garncarstwa. Marta prowadzi warsztaty
z toczenia na kole japońskim, Paweł na
tradycyjnym. Obydwoje uczyli się rzemiosła od
wschodnich nauczycieli. On, z wykształcenia
leśnik, terminował u litewskiego mistrza. Ona,
wschodoznawca i kulturoznawca Europy
Środkowo-Wschodniej, u niego podczas
warsztatów.
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Dla garncarza
dom i pracownia stanowią
jedność. Praca
stapia się z
życiem

Paweł toczy dzban
skupiony, choć obserwuje
go kilka osób (z naszej ekipy)
i oko obiektywu. Zanim sam
zaczął tworzyć naczynia
odbył kilka podróży do korzeni
garncarstwa. Najwięcej
czerpie z tradycji litewskiej.
Niestety mazurska glina nie
jest tak lekka jak litewska, ale
Paweł znalazł na nią sposób
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Nieszkliwione naczynia w roli donic. Brak szkliwa powoduje,
że chłoną zapachy. Przechowają woń ziemi. Posadzone w nich
begonie Marta kupiła do domu, ale bardzo malowniczo wyglądają
przed oknami pracowni. Glinę do wyrobu naczyń garncarze
kopią sami. Paweł odtworzył dawny proces jej pozyskiwania.
Własnoręcznie wykonał wszystkie cztery piece, jakie są w
pracowni. Dla jakości wypalanej w nich ceramiki ma znaczenie
nie tylko konstrukcja pieca, ale także rodzaj stosowanego drewna.
Istotne jest, gdzie rosły sosny, których szczapy trafiają do ognia.
Wiejskie sagany poniżej żarna. Służą jedynie do ozdoby. Kot
????? bardzo wdzięcznie nam pozował.
Marta i Paweł na stryszku Teoretycznie tam właśnie mieszkają,
ale chętniej niż pod dachem domu śpią w pracowni, przy
buzującym piecu. Klimat, jaki stworzyli w Kamionku Wielkim
wypływa z nich samych, z ich pogody ducha, zapału, ciekawości
ludzi, otwartości. Swoim gościom, uczestnikom warsztatów,
starają się przekazać maksimum wiedzy o całym procesie
powstawania ceramiki, o przygotowywaniu gliny, toczeniu,
suszeniu, wypale, zdobieniu, polerowaniu... Zajmująco opowiadają
o garncarstwie, które, to się czuje, jest ich prawdziwą pasją.
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