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Razstava sodobne tekstilne umetnosti in oblikovanja
v Galeriji Velenje in Razstavišču Gorenje
od 22. 12. 2011 - 24. 1. 2012
močniti.blogspot.com
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   Razstava Moč niti (maj 2010) v galeriji Ecomusée 
Textile de Haute-Alsace, Hussern Wesserling v Franciji, po-
daljšana zaradi velikega zanimanja do januarja 2011, je imena 
slovenskih umetnic in odličnost njihovega unikatnega teks-
tilnega oblikovanja ponovno, kot že večkrat doslej, ponesla 
po svetu. Sledile so številne nagrade in povabila ustvarjal-
kam, med drugim tudi na prestižno mednarodno selekci-
onirano razstavo sodobne tekstilne umetnosti Miniartextil 
Energheia 2011 Como, Milano, z gostovanji v Montrougeu, 
Parizu in v Benetkah (BelaBela in Anda Klančič); Les tapis 
volants Branderion, Francija (Eta Sadar Breznik); priznanje 
odličnosti 5. bienala vidnih sporočil Slovenije (Ksenija Ba-
raga); DMC l' art du fil, galerija muzeja Hussern Wesserling 
(Anda Klančič), povabilo v sekcijo Next, Ambiente Frankfurt 
2012 (BelaBela), Internationale Textilkunst Graz 2012, sa-
mostojna razstava (Eta Sadar Breznik) ... 

   Na pobudo direktorja Ecomusée Textil, Erica Jacoba, 
selektorki razstave Kseniji Baraga, predsednici unikatne sek-
cije Društva oblikovalcev Slovenije, ki je bil tudi pokrovitelj 
in organizator razstave, je bila za predstavitev v Franciji iz-
brana manjša, generacijsko raznolika skupina uveljavljenih 
ustvarjalk, ki se s tekstilnim oblikovanjem ukvarja na prepo-
znaven in samosvoj način, njihova dela pa likovno prestopajo 
meje unikatnega ter se razpredajo v sferah umetniškega. Na 
povabilo galerije Velenje, da bi se v Franciji predstavljena 
razstava Moč niti pokazala tudi slovenskemu občinstvu, in v 
sodelovanju z galerijo Gorenje, je nastala ideja, da se v obeh 
razstavnih ambientih predstavi dvoje prepletenih področij 
likovnega ustvarjanja avtoric; v galeriji Gorenje njihovi uni-



katni in uporabni izdelki ter v galeriji Velenje umetniški ek-
sponati v prostorsko obsežnejši postavitvi, kot smo jo lahko 
videli v galeriji tekstilnega muzeja v Franciji. 

     Ksenija Baraga, Eta Sadar Breznik, Anda Klančič ter 
Jana Mršnik in Vesna Štih (blagovna znamka BelaBela) so 
na tehnièni in inspirativni ravni ustvarjanja povezane med 
seboj z uporabo istega izraznega sredstva - niti.  Odmik od 
te opazimo le pri BelaBeli, ki je poleg fascinacije z vlaknom, 
v svojem opusu uvedla tudi sodobnemu času ekvivalenten 
element prosojnih fluidnih telesc polipropilena - tega pa je, 
izhajajoč iz narave, razvijala v smislu njenega 'koncepta' na-
stajanja življenja, kjer se osnovni delec, molekula, fraktalno 
povečuje v razmerju od tisoč do milijon krat - in jim hote, 
s prepletanjem, vdahnila strukturne in teksturne lastnosti 
lahkotnosti tekstila. Pa vendar ostaja nit med ustvarjalkami 
tista vez in rdeča nit, četudi drobna in tancena, ki preplete-
na in povezana z zankami, stopnjuje svojo izrazno moč. Po 
kozmični teoriji strun naj bi bilo tudi vesolje sestavljeno iz 
majhnih, enorazsežnih niti - strun, ki nihajo v enajst dimenzi-
onalnem prostoru. V treh običajnih prostorskih dimenzijah, 
kot tudi v četrti, časovni, nam je doživljanje znano. Kaj pa 
pri preostalih sedmih, še nedefiniranih in nepredstavljivo 
majhnih dimenzijah? Morda prav od tam prihaja navdih pa 
simboli, arhetipi in zvenenje umetniških del kot 'partitur-
nih' postavitev, ki so jih ustvarjalke resonančno 'zanihale' 
v prostoru galerije sebi, obiskovalcem in glasbeniku Ladu 
Jakši v navdih. Eta Sadar Breznik skozi drzna, a lahkotna in 
breztežna valovanja monumentalnih Letečih preprog, kakor 
tudi preko svečanih tkanin, uporabnih izdelkov - ekspona-

tov za posebne, pa tudi za vsakdanje pravljične priložnosti. 
Ustvarjalkino prepletanje umetniškega in uporabnega prši 
v galerijski prostor kot čaroben esprit. V ambient galerije 
igrivo umeščene transparentne Leteče preproge pa kot po-
krajine, po katerih potujemo, odpirajo prostor navdiha in 
ga istočasno tudi likovno dinamizirajo. Dodatno razsežnost 
daje razpihanim zračnim tokovom tkanin tudi osvetlitev in 
spreminjajoča se dinamika svetlobe in sence. Struktura in 
tekstura linij, materiala, gostote, barv, detajlov pa poustvarja 
živo sliko, kiparsko instalacijo ter vabi v prostor, v katerega se 
zateèemo, po katerem se sprehajamo, v katerega se ogrne-
mo in s katerim se pokrijemo. Skozi 'labirinte tišine' nas med 
zvenenji niti in strun vodi Ariadnina nit Ete Sadar Breznik 
dalje; v abstraktno krajino življenjskih poti, k metaforam in 
osebnim poetikam Stez I in III Ande Klančič. Izpostavljenost 
najelementarnejše prvine - niti, preko osebne rokopisne li-
nije z risbo v prostoru, odvzame tekstilu vsakršno težo. V 
Prosojnem zidu, barierah življenja pa gre ustvarjalka še dlje 
in v dematerializaciji stene, ometa, pokaže fineso teksture 
in strukture njegove 'prosojne' opečnate gradnje. Simbolika 
tega obrata, nevtralne površine zidu, ki služi običajno le za 
ozadje umetninam, izpostavi in ozavesti pozabljeno veljavo 
nosilca v prostoru. Prenesen pomen pa sporoča tudi triptih 
V objemu sreče, narejen iz niti skorje tiste palme, ki je ume-
tnici leta in leta šelestela pred oknom domače hiše. Kako 
vdahniti življenje zavrženemu in 'neuporabnemu', ozavestiti 
poti (Steze I, III), opozoriti na življenje pozabljenega (Pro-
sojni zid), so le namigi, ki jim je vredno slediti, kakor tudi 
pulzirati v ubranem valovanju Ujetih valov (šali) in Ujetega 



vala (avtorska izpeljanka in nadgradnja tehnike zračne čipke 
pri srebrnem nakitu).

    Tudi v projektih in delih Ksenije Baraga zvenijo strune, 
vsemogoče tekstilne niti, kakor tudi raznovrstne žice, celo 
slama in laks. Ustvarjalka jih vriše, vpleta, vozla in formira v 
svoje, večinoma trodimenzionalne likovne forme pa tudi v 
uporabna in ekstravagantna pokrivala - samostojne kiparske 
objekte. Leta 1981 je umetnica z inovativnim načinom ple-
tenja razstavila tradicionalno enosmerno pleteno površino, 
da si je s tem omogočila svobodnejšo, slikarstvu podobno 
metodo grajenja kompozicije s potezo, barvo in teksturo, ter 
začela plesti iz večih centrov v različne smeri. Na ta način ji 
je uspelo doseči svobodno gradnjo tridimenzionalnega ko-
laža in mešanje različnih struktur in tekstur, ki v klasičnem 
sosledju pletenja ni bil mogoč. Četudi so to strategijo (žal 
nezaščiteno s patentom) pred leti prevzeli in za svoje potrebe 
razvijali drugi ter na njej zgradili  prepoznavno in uspešno 
blagovno znamko oblačil, akademska slikarka izzive - obleči 
se v sliko ali si nadeti kiparsko formo, ju odvzeti galerijski 
steni in dobesedno udejaniti - prav zaradi slikarske izkušnje 
razume drugače od zgolj klasičnih modnih oblikovalcev. 

     Avtorska izpoved in raziskovanje brez omejitev sta 
značilna za umetniška dela ter unikatne izdelke, pri ustvar-
janju uporabnih in unikatnih predmetov  pa je potrebno 
upoštevati tudi funkcionalnost in v primeru, da gre za indu-
strijski izdelek, še zakonitosti ter proces industrijske izdelave. 
Ustvarjati oboje, prepletati in preplesti med seboj uporab-
no, unikatno in umetniško ter poleg tega težiti tudi k temu, 
da uporabni predmeti postanejo prave umetnine, je izziv, ki 

so ga ustvarjalke sprejele in ponotranjile. Njihovi izvirni in 
tudi nagrajeni oblikovalski dosežki so na prodaj in na ogled 
v galeriji Gorenje, posamezni primeri pa bodo razstavljeni 
tudi v okviru razstave ObLike, Društva oblikovalcev Slove-
nije, januarja 2012 v Cankarjevem domu v Ljubljani. Kako 
pomembno funkcijo ima oblikovanje, se že od nekdaj dobro 
zaveda tudi gostitelj oblikovalskega dela razstave, podjetje 
Gorenje.

    Jana Mršnik in Vesna Štih (blagovna znamka Bela-
Bela) ne prisegata zgolj na belino, prosojnost, svetlobo in 
luč - četudi morda ta v zadnjem obdobju prevladuje - pa 
naj gre za tekstilne izdelke in projekte ali fluidna telesca iz 
polipropilena, enostavna za vzdrževanje in recikliranje. Spo-
sobnost slednjih, modularnost, omogoča namreč uporabni-
ku, da sam sestavi izdelek po svojih željah in navdihu ter ob 
tem ohranja še spomin na tradicionalne ročne spretnosti. A 
BelaBelin svetlobni tekstilni tuš Rastoče svetlobe žarkov, ki 
se širijo od komaj slutenega svetlobnega vira navzven, „kot 
subtilen vesoljni prah, sipek oblak ali skrivnostno telo znotraj 
telesa”, je kot iniciacija, meditativen esprit, ki s svojo priso-
tnostjo in simboliko zagotovo odstira tudi tančice enajstdi-
menzionalnega prostora, resonira zvenenje njegovih niti in 
strun, kakor tudi mikroambientov onstran prostora in časa. 
Sprehodimo se skozenj!

 
Nuša Podgornik, umetnostna kritičarka



Listje, detajl, 2006, 
oblikovanje vzorca, industrijsko pletenje, volna, 
kašmir,  fotografija: Ana Baraga

V sožitju s svetlobo, 1991, 
detajl tapiserije, pletenje, kvačkanje, laks, plastika, moher, 
viskoza, rafija, 122 x 198 cm, fotografija: Dragan Arrigler
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Zavesa/stena 1 ∞, 2007
modularna zavesa, polipropilen, industrijski 
izsek + ročno sestavljanje, fotografija: Franci Virant

Rastoča svetloba, 2010
modularni tekstilno svetlobni objekt v prostoru, organca iz 
poliestra, ročni 3D sitotisk na organco, fotografija: BelaBela



Leteče preproge, 2009
razstava v galeriji Kresija, ročno tkanje, viskoza, sintetika, 
kovinske žice, filc, fotografija: Blaž Zupančič

Nosljivi dodatki, 2011
klobuček, filcanje, volna, viskoza, sintetika, 
fotografija: Blaž Zupančič
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V objemu sreče II (ž), 2007
mešane tehnike, palmina skorja, sintetika, žica, 
120 x 35 x 40 cm, fotografija: Anda Klančič

Ujeti val 19, 2004
izrazna ovratnica, izpeljanka zračne čipke, srebro, 
kovinske niti, 35 x 2 x 2 cm, fotografija: Anda Klančič
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Ksenija Baraga, BelaBela - Jana Mršnik & Vesna Štih, 
Eta Sadar Breznik, Anda Klančič

Katalog izdala: Galerija Velenje
Organizacija in postavitev razstave: avtorice
Besedilo: Nuša Podgornik
Oblikovanje: Ana Baraga
Fotografija: Dragan Arrigler, BelaBela, Anda Klančič, 
Janez Pukšič, Franci Virant, Blaž Zupančič
Lektura: Bojana Kovačič Zemljič
Tisk: Marinšek & Marinšek
Naklada: 300 izvodov 

Ljubljana, december 2011

www.mocniti.blogspot.com

podpornik Belo Bele:
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