
Ogledi:
V četrtek, 16. in petek, 17. junija med 17. in 19. uro.
V soboto, 18. in nedeljo, 19. junija med 9. in 18. uro.

Od ponedeljka, 20. 6. do petka, 24. 6. med 17. in 19. uro. 

RAZSTAVA
LIKOVNO DRUŠTVO CINOBER IDRIJA 

NASLIKANE 
ČIPKARSKE ZGODBE

Razstavo bo predstavil Nande Rupnik
Kulturni program bodo izvedli gojenci 

Glasbene šole Idrija
Vabljeni na odprtje razstave

v sredo, 15. junija 2022 ob 19. uri



Idrija, Junij 2022

40. FESTIVAL IDRIJSKE ČIPKE 2022

NASLIKANE ČIPKARSKE ZGODBE

Likovno društvo Cinober Idrija skuša zadnjih 12 let s 
svojimi likovnimi razstavami na čipkarske teme popestriti 
programsko ponudbo vsakoletnih Festivalov Idrijske čipke. 
Vsako leto poudarke vsebin naših razstav usmerimo na 
različne vidike lokalne čipkarske tematike.
To izpričujejo že sami naslovi naših preteklih predstavitev 
od prvega: KLIKLERCE, KLIKLNI, ŠPICE, ki je še bolj splošno 
obravnaval čipkarsko tematiko, pa razstave z naslovom: 
KOT PAJKOVA MREŽA SPLETENE SO IDRIJSKE ČIPKE na 
kateri smo se na likovni način posvetili lepoti in prefinjenosti 
ročno klekljani idrijski čipki, pa razstava MICKA, HANCA, 
TUNČKA PRIDTE PAPAUDNE BAMA KLIKLELE, ki je 
hotela opozoriti na vse klekljarice, ki s svojimi veščinam, 
natančnostjo in vztrajnostjo, osebno s svojimi spretnimi 
rokami čipko konkretno izdelajo, pa so kljub temu velikokrat 
v javnosti prezrte in postavljene v ozadje. Zanimiva je bila 
razstava, ki je skušala skozi likovno govorico opozoriti na 
desetletja dolgo prenašanje in prepletanje klekljarskega 
znanja med generacijami. Na razstavljenih delih je bilo 
vidno kako se je marsikatera klekljarica prvih tehnik naučila 
v otroštvu od svojih mam, babic, tet ali sosed in so svoje 
klekljarsko znanje pozneje nadgradile še v čipkarski šoli pod 
ostrim očesom mentoric.
Skratka vse dosedanje likovne razstave ob vsakoletnem 
čipkarskem prazniku so hotele biti poklon mašim ženam 
in dekletom in mojstrovinam, ki prihajajo izpod njihovih 
spretnih prstov.
Ob tej priliki, likovniki čestitamo vsem našim marljivim 
klekljaricam ob njihovem čipkarskem prazniku. Občudujemo 
vaše delo, ter vam želimo veliko lepih trenutkov ob 
ustvarjanju novih čipk pa tudi zasluženega priznanja za vaš 
trud, prizadevnost in vztrajanje.
Likovnikom pa želimo, da bi v teh dneh čipkarskega praznika, 
na ulicah Idrije našli navdih za nov slikarski čipkarski izziv. 

Na razstavi sodelujejo:
ANA BALANTIČ, SILVESTER BAJC, PETER GLIHA, 

DANILO JEREB, URŠKA JURIČ, VERA KOSTANJŠEK, 
LANA MOHORIČ, TASHA PRIMOŽIČ, DRAGA POLJANŠEK, 
NANDE RUPNIK, JERNEJA SMOLNIKAR, SLAVICA URŠIČ, 

ZLATICA VODOPIJA.


