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ČIPKA

Ko se je po obdobju težkega srednjeveškega kolorita, v renesansi,
začelo iskanje nove lepote v enostavnosti in čistoči beline, se je rodila
tudi čipka, kakršno v različnih izpeljankah poznamo tudi danes.
Čeravno predstavlja izdelava čipke odklon od enega izmed osnovnih
renesančnih sporočil - enostavnosti - pa je njena krhka, elegantna in
filigransko dodelana oblika popoln odraz tako imenovane
„nove lepote“. Preplet tisočerih drobnih belih niti, ki tvorijo čipko, se
vsebinsko marsikdaj navezuje ali zgleduje po teksturah, vzorcih in
oblikah iz narave. Kot fotografski motiv čipka vsekako ni enostavna.
Njeno krhkost, lepoto in eleganco lahko fotograf, ki ne razume
njenega bistva, kaj hitro degradira na nivo preprostega rokodelskega
izdelka. Če bi kot fotograf čipki v naravi moral poiskati njeno zrcalno
podobo, bi se zagotovo odločil za pajčevino. Pajčevina, še posebej
tista okrašena s tisočerimi kapljicami jutranje rose, ki so se ujele
v ponavljajoč in strogo načrtovan vzorec iz tanke prosojne niti,
je zelo zahteven fotografski motiv in hkrati najboljši približek čipki,
ki še danes, od renesanse dalje iz roda v rod nastaja pod izurjenimi
prsti marljivih in predanih čipkaric.

                                                                             Tomo Jeseničnik
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Jubilejna razstava črnjanskih kleklajric nas bo z letošnjo temo
popeljala v same začetke klekljanja na svetu. Z rekonstrukcijami
nekaterih oblik renesančne čipke bodo predstavile izbor čipk,
izdelanih po najstarejših ohranjenih tiskanih vzorcih za klekljano
čipko na svetu. Leta 1557 je namreč v Benetkah izšla danes manj
poznana knjiga čipkarskih vzorcev z naslovom  Le Pompe (Razkošje).
Beneški trgovci so jo skupaj s čipkami in tehnikami izdelave čipk
kmalu prenesli v Švico in od tam dalje po Evropi. Zato veljajo danes
Benetke za enega najstarejših poznanih centrov izdelave čipk v
zgodovini, od koder se je ključno širil vpliv tudi na razvoj idrijske
čipke. Poskus rekonstrukcije renesančnih čipk je odpiral sicer nekaj
dilem, a je bil zaradi podobnosti s sodobno idrijsko čipko mogoč.
S tem je razstava črnjanskih klekljaric dobila nove izjemno zanimive
razsežnosti, saj prikazuje renesančno čipko v sodobnem kontekstu
in funkcionalnosti.

                                                                       Dr. Tomaž Simetinger
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