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Čarokruhy
Bohatosť slovenského ľudového 
ornamentu sa priam núka ako inšpirácia 
pre tvorivé duše. Jeho násobením či 
opakovaním sme voľne vytvárali nové 
formy a tvary v kruhovom prevedení. 
Niekedy sme naopak použili pôvodnú 
centrálnu kompozíciu.

Kolo má od nepamäti magickú silu.  
Čarokruhy vychádzajúce z folklóru a to 
vo forme populárnych antistresových 
omaľovánok to umocňujú. Každý si vie 
nájsť svoju na mape 25-tich kultúrnych 
regiónov Slovenska.

„Čo človeka robí šťastným, 
robí ho aj bohatým.“
slovenské príslovie

The richness of Slovakian folk ornament is 
a great inspirational source for creative souls. 
We have created new forms and shapes in 
circular compositions through copying and 
repeating designs from old textiles. In some 
cases, we have also used the original centric 
composition.

Throughout history wheels have symbolized 
a magical power. Mandalas in form of popular 
anti-stress coloring books are an example of 
this. Everyone can choose the favorite one from 
the map of 25 cultural regions of Slovakia.







Inšpiračné pramene:

Krojáreň a požičovňa Domu ľudového tanca Košice 
Kysucké múzeum v Čadci
Podunajské múzeum v Komárne
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote
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