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VSEBINA RAZSTAVE  
 
Na povabilo Narodnega muzeja Slovenije v Ljubljani, ki hrani zbirko koptskih tkanin, so na 
Katedri za oblikovanje oblačil in tekstilij, pod okriljem predmetov Oblikovanje tekstilij, 
Oblikovanje oblačil in Razvoj oblikovanja snovali in izdelali vrsto sodobnih tekstilnih in 
oblačilnih interpretacij, navdihnjenih iz te bogate, a mnogim neznane kulturne dediščine. 
 
Tekstilije prvih egipčanskih kristjanov, Koptov, so se v peščenih grobovih ohranile do 
današnjega časa. Najditelji so jih po koščkih prodajali vsem, tudi mnogim zasebnim 
zbirateljem, ki so iz teh tekstilnih delčkov sklepali o življenju ljudstva, ki z izjemnim 
kulturnim izročilom še danes navdušuje različne raziskovalce. Fragmentarnost ohranjenega 
materiala vpliva na likovni vtis in celotno dojemanje koptske kulture. Na tkaninah 
nenavadnih oblik včasih le s težavo prepoznamo intarzije okrnjenih medaljonov in frizov, v 
katerih se zrcalijo mojstrsko abstrahirani portreti, vzorci iz rastlinske ali živalske motivike in 
različne geometrijske mreže. Bili so mojstri tkanja in vezenja. Oblačila in dekorativne 
tekstilije so ob robovih in še posebej na vogalih okrasili z umetelnimi vstavki iz tapiserije. 
 
Pri oblačilih so vratni izrez dodatno poudarili s tkano obrobo, h kateri so prislonili še 
vertikalna trakova, ki sta potekala vzdolž telesa in nakazovala njegovo pokončnost. Telo je 
namreč bilo skrito za precej široko tuniko, narejeno iz enega samega kosa blaga. Ročno 
narejene tkanine niso želeli uničiti s krojenjem, zato so jo preprosto le prepognili čez telo. 
Edini rez vanjo je bila le odprtina za glavo na sredini tkanine. Te dragocene rjuhe so 
uporabljali za oblačila in v prostorih, kjer so bile tekstilije pomemben del notranje opreme. 
Likovne postavitve medaljonov, trakov in frizov na površini tkanine so bile pravokotne in 
simetrične, saj tudi pri tkanju osnovne niti potekajo vzdolžno, votkovne niti pa prečno nanje. 
 
Imeli so velik smisel za likovno komponiranje in tudi barve jim niso bile tuje, a stoletja v 
pesku zakopane tkanine je narava preoblikovala in obarvala po svoje. Vrnila jih je nazaj 
v surovo stanje naravnih vlaken in jim nadela žlahtno patino, ki je navdušila študente. 
Nekateri so z risanjem, slikanjem in lastnimi poskusnimi tehnikami podoživljali občutke, 
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ki so jih prevzeli ob gledanju in študiju zgodovinskega gradiva koptskih tekstilij, na 
različne načine so starali papir in tekstil, druge pa je bolj pritegnil bogat svet koptske 
figuralike in ornamentike. Svoje zamisli so izvedli s sodobnimi izvedbenimi tekstilnimi 
tehnikami in orodji: tkali so z elektronskimi žakarskimi statvami, tiskali z digitalnim 
tiskalnikom in izrezovali z laserskim rezalnikom. 
 
V nekajmesečnem oblikovalskem procesu so se študentje drugega letnika individualno in 
svojstveno poglobili v različne ponujene vizualne iztočnice iz arheološkega arhiva Narodnega 
muzeja Slovenije, ki so jim dodali še raziskavo krajine, arhitekture, verskih običajev ter 
stanje koptske kulture danes. Rezultat intenzivnega dela je preko dvajset oblikovalskih in 
umetniških objektov ter skupinska Tekstilna knjiga: v njej je morda najbolj zaznati ta 
značilni »koptski« preplet egipčanske, grško-rimske in krščanske kulture. 
 
Študentje magistrskega študija so razvili različne sodobne uporabne izdelke za dom: 
volnena odeja, vzorci preprog in fotelj, zvit iz širšega traka talne obloge. Nastali sta tudi dve 
umetniški tekstilni umestitvi v prostoru. Skupina tiskanih okrasnih zaves med seboj 
tvori zasebne medprostore, skozi katere se lahko sprehodimo. Votla stebra, narejena 
iz vezenih trakov, dajeta vtis monolitnosti, a njun obod je gibljiv in prosojen. Ko ga 
obiskovalka odgrne in vstopi vanj, se metaforično spremeni v kariatido. 
 
V oblačilnih interpretacijah so študentje drugega letnika izhajali iz enotnega izhodišča 
ovijanja (ang. Wrap Dress), povzetega po preprostosti kroja in načina oblačenja Koptov. 
Izziv je bil sodobna verzija oblačilnega kosa na temo ovijanja, vendar z vsebinsko podlago 
in novo zgodbo, izhajajoč iz predhodnih raziskav detajlov in osebnih refleksij koptske 
kulture. Nekateri so našli izhodišča v tehniki, drugi v estetiki. Avtorske in pogumne 
oblikovalske rešitve postanejo posebej zanimive v sodobnih in urbanih izvedbah, kot 
dialog starega in novega. Primeri naslovov kolekcij povzemajo zeitgeist, duha časa: 
T-kopt, Coptic Hipster, Baggy, Kopti Trops, Tanoute ... 
 
Študentje 3. letnika so imeli nalogo oblikovati prodajno kolekcijo majic na temo Koptov. 
Majice (ang. T-shirts) naj bi se prodajale ob razstavi v muzejskih trgovinah, zato 
so morali iskati ugodno razmerje med zahtevnostjo izvedbe in običajno (pre)nizko 
prodajno ceno tovrstnih majic, resno pa so se morali soočiti tudi z izzivom psihologije 
prodaje in prodajne cene glede na izbrano tehnologijo – povečini sitotisk ali neposredni 
digitalni tisk. 
 
Nastali T-shirti iščejo pripovedno historično zgodbo, skozi sodobno interpretacijo pa 
težijo k atraktivnosti in uporabnosti ter stremijo k zadovoljstvu obdarovanca. 
 
Najpomembnejša vrednota sodelovanja z Narodnim muzejem Slovenije so 
ustvarjalne interpretacije zgodovinskega izročila, s katerimi so ustvarjalci povezali antiko z 
današnjim življenjskim slogom. Neverjetna koptska kultura je bila revolucionarna za 
tisti čas. Danes se spremembe dogajajo vsak dan, toda volna in lan, skupaj z mnogimi 
drugimi novimi materiali, pa sta še vedno v uporabi. Oblikovalci rišejo neposredno v 
računalniške programe, njihova motivika je vse bolj kibernetska, življenje, se zdi, teče 
vse hitreje, a človeške vrednote ostajajo enake kot pred skoraj dva tisoč leti.  


