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Občasna razstava 
KOPTSKE TKANINE IZ ZBIRKE NARODNEGA MUZEJA SLOVENIJE 
Na ogled od 10. oktobra 2019 do 24. maja 2020 v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova 
 
Med najstarejši tekstil v zbirkah Narodnega muzeja Slovenije sodijo slikovite tkanine, ki so jih 
med 3. in 10. stoletjem našega štetja stkali Kopti, krščansko prebivalstva Egipta. Izdelane so 
iz lanu in volne, zanje pa so značilne žive barve. So eden najizrazitejših segmentov koptske 
umetnosti. Poleg fragmentov oblačil so se ohranili predvsem deli zastorov, pregrinjal in 
blazin. Koptske tkanine so dočakale današnje dni zahvaljujoč običaju, da so umrle pokopavali 
oblečene oziroma pokrite z blagom, ki v grobnicah in grobovih zaradi suhega podnebja ni 
propadlo. 
 
Narodni muzej Slovenije že od leta 1890 hrani zbirko 53 koptskih tkanin, ki sodi med bolje 
ohranjene tovrstne zbirke v Evropi. V muzeju smo zbirko koptskih tkanin strokovno obdelali z 
najsodobnejšimi znanstvenimi tehnikami in metodami ter jo ovrednotili. V obliki razstave in 
razstavnega kataloga jo prvič strnjeno predstavljamo slovenski javnosti.  
 
Koptske tkanine pa so vir navdiha tudi za sodobne ustvarjalce. Spremljajoča razstava 

sodobnih tekstilnih in oblačilnih interpretacij KOPTI.TEX je nastala pod okriljem Katedre za 

oblikovanje tekstilij in oblačil, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, in je 

rezultat večmesečnega dela študentk in študentov v okviru predmetov Oblikovanje tekstilij, 

Oblikovanje oblačil in Razvoj oblikovanja.  

Ob razstavi bosta izšla katalog in vodnik.  
V muzeju pripravljajo tudi bogat spremljevalni program (vodeni ogledi razstave, predavanja, 
delavnice za odrasle, otroke in šolske skupine). 
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VSEBINA RAZSTAVE  
 
Kopti 
Kopti so etnično-verska manjšina v Egiptu in največja krščanska skupnost na Bližnjem vzhodu. 
Beseda izvira iz grške Αίγυπτoς (Aigyptos) v pomenu Egipt. Arabci so jo prevzeli kot Qibt ali 
Qubt za oznako prebivalcev Egipta, ko so ga osvojili, pa samo še za egiptovske kristjane 
(monofizite). Koptska cerkev se je od vzhodne Cerkve odcepila v 5. stoletju, predvsem zaradi 
dogmatičnih razlogov. Kopti so potomci starih Egipčanov, ki niso niti po arabskem (641) niti po 
turškem (1517) zavzetju prevzeli islama, temveč so ostali kristjani. Ocenjujejo, da jih danes v 
Egiptu živi okoli 15–18 milijonov, v diaspori pa od 1,5 do 2 milijona. Načeluje jim aleksandrijski 
patriarh, ki ga Kopti imenujejo tudi papež. Krščanska koptska pravoslavna škofija je 
registrirana tudi v Sloveniji. 
 
Zbiranje koptskih tkanin v 19. stoletju 
Kot redkost so koptske tkanine prinašali v Evropo že v 17. stoletju. Iz časa Napoleonovega 
pohoda v Egipt (1798–1801) hranijo več koptskih tkanin v Egipčanskem muzeju v Torinu, prava 
zbirateljska mrzlica pa se je pojavila v drugi polovici 19. stoletja. Eden izmed vodilnih 
zbirateljev je bil dr. Franz Bock, nemški teolog, arheolog in umetnostni zgodovinar (1823–
1899). Med letoma 1886 in 1887 je bival v Egiptu in tam pridobil zavidljivo zbirko koptskih 
tkanin. 
V skladu s tedanjo prakso so kopači in preprodajalci koptska oblačila in mrtvaške prte pogosto 
razrezali na več kosov. Ohranili so predvsem okrašene dele, ostanke lanenega platna, ki nanje 
niso naredili posebnega vtisa, pa so večinoma zavrgli. Tako so ustvarili več primerkov, ki so jih 
nato lahko prodali več kupcem, zbirateljem in muzejem. Razen v redkih primerih je zato večina 
koptskih tkanin ohranjena le fragmentarno, sorodni kosi ali celo deli istega oblačila pa so 
včasih v različnih muzejskih zbirkah. 
 
Zbirka koptskih tkanin v Narodnem muzeju Slovenije 
Med najstarejši ohranjeni tekstil v zbirkah Narodnega muzeja Slovenije sodijo slikovite 
tkanine, ki so delo Koptov. Deželni muzej za Kranjsko jih je leta 1890 na pobudo kustosa 
Alfonza Müllnerja kupil od slikarja Karla Blumauerja iz Linza, ta pa je zbirko pridobil od 
vodilnega zbiratelja koptskih tkanin v tistem času, dr. Franza Bocka.  
V dopisu Deželnemu odboru je Müllner zapisal:  
"Visoki deželni odbor! Slikar Blumauer v Linzu je podpisanemu zbirko 52 starih tkanin iz 5., 6. 
ino 7. stoletja ponudil za 260 fl. Reči so najdene v zakopanih razvalinah neke tovarne za tkanje 
v zgornjem Egiptu, katero je slavno znani dr. Bock izkopal. Priloženo pismo Blumauerja ino 
zaznamek poslanih reči razjasnita razmere natančnejši. Podpisano vodstvo se usoja visokemu 
deželnemu odboru gorko priporočati, da to lepo in zelo zanimivo zbirko kupiti blagovoli. Zbirka 
ni samo kinč muzeja po svoji krasoti in redkosti temveč praktičnega pomena za obertno šolo. 
Müllner."  
 
Akhmim, antični Panopolis 
Nasproti mesta Sohag, na vzhodnem bregu reke Nil, stoji mesto Akhmim, antični Panopolis. 
Ime izvira iz egipčanske besede khent-min in koptske khmim oziroma shmin ter je povezano s 
staroegipčanskim bogom plodnosti Minom, ki so ga Grki istovetili s Panom. Mnogi še delujoči 
samostani v okolici mesta pričajo o močni koptski skupnosti, ki na tem območju živi že od 
antike. Kontinuirana poselitev mesta onemogoča arheološka izkopavanja, zato najdbe s tega 
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območja izvirajo predvsem iz neposeljenih, s peskom prekritih obrobij puščav v okolici, kjer so 
bile nekdaj nekropole, mesta mrtvih. Med številnimi najdbami, ki izvirajo iz okolice Akhmima, 
imajo posebno mesto koptske tkanine. Panopolis je bil, kot poroča zgodovinar Strabon, že v 
faraonskih časih pomembno središče tekstilne proizvodnje, ta tradicija pa se je od rimskega in 
bizantinskega obdobja v tem delu Egipta ohranila do danes. Še posebej bogate najdbe tkanin 
izvirajo iz nekropole al-Hawawis južno od samostana Deir al-Shohada (Deir al-Wastani). 
 
Sveta družina v deželi ob Nilu 
Po svetopisemskem izročilu je Egipt dežela, kamor se je pred Herodovimi preganjanji zatekla 
Sveta družina in kjer je Jezus preživel prva leta življenja. V Matejevem evangeliju v zvezi s tem 
beremo: "Ko so [sveti trije kralji] odšli, se je Gospodov angel prikazal Jožefu v sanjah in rekel: 
'Vstani, vzemi dete in njegovo mater in béži v Egipt! Bodi tam, dokler ti ne povem; Herod bo 
namreč iskal dete, da bi ga umoril.' Vstal je, ponoči vzel dete in njegovo mater ter se umaknil 
v Egipt. Tam je bil do Herodove smrti, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku: 'Iz 
Egipta sem poklical svojega sina.'" (Mt 2,13–15.) Četudi evangelij o potovanju Svete družine 
ne navaja podrobnejših podatkov, pa je poznejše koptsko izročilo glede tega veliko izčrpnejše. 
V stoletjih se je tako izoblikoval njihov podroben itinerarij po Egiptu in postal pomemben vidik 
koptske identitete. Na krajih na območju Nilove delte, današnjega Kaira in srednjega Egipta, 
ki so povezani s potovanjem Svete družine, danes stojijo številna romarska središča, cerkve in 
samostani. 
 
Krščanstvo v Egiptu 
Egipt je bila ena prvih dežel, ki je sprejela krščansko vero. Evzebij iz Cezareje v delu "Cerkvena 
zgodovina" poroča, da je koptsko Cerkev v Aleksandriji sredi 1. st. n. št. ustanovil evangelist 
Marko, zato ga Kopti častijo kot prvega patriarha koptske Cerkve. Pred letom 200 je o 
krščanstvu v Egiptu malo znanega, domnevno pa se je nova vera najprej razširila med močno 
judovsko skupnostjo v Aleksandriji, ki je bila takrat eno najpomembnejših kulturnih središč 
antičnega sveta. Iz svetovljanske Aleksandrije je krščanstvo v prvih stoletjih našega štetja 
postopno prodiralo v druga urbana središča in ruralna območja Spodnjega in Zgornjega Egipta. 
Pokristjanjevanje Egipta pomeni eno največjih prelomnic v bogati, večtisočletni zgodovini 
dežele ob Nilu. Velik udarec je krščanstvo doživelo leta 641, ko je arabski vojskovodja Amr Ibn 
al-As osvojil Egipt in v deželo uvedel novo vero. Po hitri islamizaciji Egipta v naslednjih stoletjih 
so Kopti postali manjšina in začeli postopno namesto koptščine uporabljati arabski jezik in 
pisavo. 
 
Preganjanja kristjanov in doba mučencev 
Prva stoletja krščanstva v Egiptu so zelo zaznamovala silovita preganjanja kristjanov. Ta so se 
v zavest Koptov zarezala tako globoko, da koptski koledar svoje štetje začne z začetkom 
vladanja cesarja Dioklecijana leta 284, pod čigar oblastjo so bila preganjanja najhujša. Eden 
najbolj priljubljenih koptskih svetnikov iz tega obdobja je bil sveti Mina, nekdanji rimski vojak, 
ki so ga zaradi njegove krščanske vere mučili. Ko so njegovo truplo prinesli nazaj v Egipt, so se 
po legendi kamele v karavani, ki je prenašala njegovo truplo, sredi puščave same od sebe 
ustavile, zato so ga na tistem mestu pokopali. Na domnevni lokaciji njegovega groba, približno 
50 km jugozahodno od Aleksandrije, se je že v pozni antiki razvilo pomembno romarsko 
središče z mogočnim cerkvenim in samostanskim kompleksom. O priljubljenosti tega 
romarskega kraja pričajo številni spominki, ki so jih antični obiskovalci odnesli s seboj v 
domovino. Tudi arheološka zbirka Narodnega muzeja Slovenije hrani nekaj primerkov majhnih 
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glinenih ampul, v katerih so romarji prenašali blagoslovljeno olje ali vodo. Na njih vidimo 
upodobitev svetega Mine v položaju molivca (orans), oblečenega v uniformo rimskega vojaka, 
k čigar nogam se z vsake strani sklanja po ena kamela. 
 
Puščavništvo 
Po izročilu se puščavniška tradicija začne s sv. Antonom (ok. 251–356). Njegovo življenjsko pot 
je kmalu po njegovi smrti opisal tedanji aleksandrijski patriarh sv. Atanazij (ok. 296/8–373). Sv. 
Anton se je za puščavniško življenje navdušil že v mladih letih, ko je nekoč med branjem 
evangelija v cerkvi zaslišal odlomek: "Če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj 
ubogim in imel boš zaklad v nebesih. Nato pridi in hôdi za menoj! " (Mt 19,21). Sv. Anton, ki so 
ga te besede nagovorile, se je odpovedal vsemu imetju in se umaknil v bližnjo puščavo. Sprva 
si je zatočišče našel v opuščeni grobnici nedaleč od Nila, pozneje pa se je umikal vse globlje v 
puščavo in preostanek življenja preživel na gori Kolzim (Gora sv. Antona). Pod vznožjem te 
gore danes stoji Samostan sv. Antona. Atanazijev opis življenja tega velikega puščavnika je 
spodbudil na tisoče mladih, da so se po zgledu sv. Antona odločili za puščavniško življenje. Iz 
tega prvega vala navdušenja se je razvilo močno asketsko gibanje in v naslednjih stoletjih v 
puščave Egipta zvabilo množice iskalcev Boga. Duhovna modrost puščavskih očetov se je 
ohranila v zbirki t. i. modrostnih izrekov oziroma apoftegem. Mnogi od teh izrekov opisujejo 
notranje boje puščavnikov z demoni, slabimi mislimi, poželenji in predstavami, ki so se jim 
menihi postavljali po robu s telesno in duhovno askezo. 
 
Meništvo 
Največji prispevek koptske Cerkve krščanstvu je gotovo meništvo. V Egiptu se je razvilo tako 
rekoč sočasno s pojavom puščavništva. Prve samostane je v prvi polovici 4. stoletja na območju 
Zgornjega Egipta v krajih Tabennisi, Pbow in Chenoboskion ustanovil nekdanji rimski vojak in 
poznejši svetnik Pahomij (ok. 292–348). V nasprotju s samotarskimi puščavniki so Pahomijevi 
menihi po vzoru rimskih vojaških taborov prebivali v dobro organiziranih skupnostih, ki so jih 
urejali natančni predpisi, zbrani v t. i. pravilu oziroma reguli. Pahomij zato velja za utemeljitelja 
cenobitskega meništva (iz gr. koinòs bíos, skupno življenje), ki se je kot model meniškega 
življenja hitro razširilo po Egiptu, od tam pa se kmalu uveljavilo tudi po Evropi. Z meništvom je 
tesno povezana tudi koptska književnost. Največje zasluge za preporod koptske literarne 
ustvarjalnosti ima zlasti sv. Šenute iz Atripe (ok. 350–466), karizmatični opat znamenitega 
Belega samostana, ki je kot prvi prepoznal simbolno-kulturni pomen uporabe avtohtonega 
koptskega jezika za cerkvene namene. Šenute je pisal v sahidijskem dialektu, jeziku lokalnega 
prebivalstva Zgornjega Egipta, in s svojimi številnimi pridigami, pismi in teološkimi traktati 
koptsko literarno ustvarjalnost dvignil na raven tedanje grške in latinske patristične 
književnosti. 
 
Koptska umetnost 
Z izrazom "koptska umetnost" označujemo krščansko umetnost grško-rimskega in 
bizantinskega Egipta, katere začetki segajo v čas okrog leta 300 n. št. Velik del koptske 
umetnosti, za katero so značilni močni vplivi grške in staroegipčanske umetnosti, se je ohranil 
v samostanih in cerkvah. Izjema v tem pogledu so številni primerki koptskih tkanin, ki so bili 
večinoma najdeni v grobovih. Pomembna elementa arhitekturne umetnosti koptskih 
samostanov in cerkva sta stensko slikarstvo in arhitekturna plastika. Značilni primeri koptskega 
kiparstva so bogato okrašeni kamniti reliefi in kapitlji z geometričnimi in rastlinskimi vzorci, 
ohranjene pa so tudi številne lesene rezbarije. Za koptsko stensko slikarstvo je značilen odmik 



5 
 

od naturalističnega sloga: ljudje so upodobljeni ploskovito, z zelo stiliziranimi potezami, široko 
odprtimi očmi in debelimi obrobami. Najpogostejši motivi koptskega slikarstva so upodobitve 
Marije z Jezusom, svetnikov iz obdobja mučencev in velikih puščavskih očetov iz bogate 
zgodovine koptskega meništva. Največjo zbirko koptske umetnosti danes hranijo v Koptskem 
muzeju v Kairu. 
 
Poznoantične tkanine 
Poimenovanje "koptske tkanine" pravzaprav označuje fragmente tekstilij iz daljšega obdobja, 
ki se razteza od grško-rimske dobe vse do časa še po arabskemu zavzetju Egipta, torej obdobje 
od 3. do 10. stoletja. 
Tkanine, ki jih hrani Narodni muzej Slovenije, so bile odkrite med izkopavanji v egipčanskih 
nekropolah, ki so potekala v 19. stoletju, in verjetno izvirajo iz nekropole v Akhmimu 
(Panopolis). Fragmenti oblek in okrasja, stkanega v tehniki tapiserije, so bili izrezani z oblek in 
mrtvaških prtov, ki so prekrivali telesa pokojnikov in so jih spremljali v onostranstvo. 
Kadar je pokojnik pripadal določeni eliti, so bila lahko oblačila izdelana prav za ta pogrebni 
namen. Pogosteje pa je bil ta pokopan v najlepši opravi, kar jih je premogel v času življenja in 
ki je izražala njegov družbeni položaj. Plašči, šali in tudi zastori ali zavese so bili znova 
uporabljeni kot mrtvaški prti.  
Tako ti fragmenti tkanin pričajo ne le o pogrebnih običajih, temveč tudi o razvoju načina 
oblačenja v Egiptu ob koncu antike, pa tudi o tem, kako so člani gospodinjstva tkanine 
uporabljali doma.  
Tunike in šali (ali himation), ki so jih nosili tako moški kot tudi ženske in otroci, so izdelani iz 
lanenega platna, stkanega na vertikalnih statvah, ki mu je dodano okrasje, stkano v tehniki 
tapiserije: vzdolž života (clavus), v višini kolen in na ramenih (orbiculus, tabula), na obrobi 
rokavov (manica) ali na spodnjem robu tunike (segmenta). 
 
Tehnika tapiserije 
Okrasje, stkano v tehniki tapiserije, je izdelano iz osnovnih niti iz barvno neobdelanega lanu 
(ki torej ni bil barvan ali beljen) in votkovnih niti iz barvane volne. Tehnika tapiserije tkalcu 
omogoča veliko tehnične svobode, saj lahko s posebnimi postopki izdela kompleksne motive. 
Postopki so:  
– oblikovanje krožnih oblik, 
– oblikovanje rež, 
– tesno prileganje barvnih ploskev, 
– izmenjavanje barv, 
– leteča igla, niti lahko ustvarjajo izbokline ali zavoje. 
Ti postopki omogočajo izris motivov, ki zbujajo vtis lahkotnosti. Med uporabljenimi barvami 
najdemo rastlinska barvila, kot so indigo (modra), brošč (rdeča) in katanec (rumena). 
"Škrlatne" odtenke je mogoče dobiti z mešanjem teh pigmentov. Postopki, ki dajejo tak 
rezultat, so veliko cenejši od uporabe pravega purpura, tj. pigmenta, ki so ga poznali v Egiptu 
v antiki in so ga pridobivali iz vrste morskega polža (murex), vendar je kljub vsemu veljal za 
luksuzen izdelek in je torej mogoče njegovo uporabo potrditi le redko. 
 
Tunike 
Tunika je bila poglavitni kos poznoantične garderobe, nosili pa so jo moški, ženske in otroci. 
Izdelana je bila iz lanenega platna (ki je bilo najpogosteje barvno neobdelano) v obliki črke T, 
na katerem najdemo v tehniki tapiserije stkano okrasje iz volne.  
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Odprtina za vrat je bila lahko preprosta zareza v blagu, lahko pa je bila tudi nekoliko razširjena 
ali zaokrožena. Lahko (ne pa nujno) je bila obrobljena z okrasno progo, stkano v tehniki 
tapiserije. Dolžina tunik se je lahko glede na model sicer precej razlikovala, vendar so se ta 
oblačila navadno končala pod koleni. Rokavi so bili lahko (odvisno od modela) kratki ali dolgi, 
lahko so bili speti skupaj ali pa so bili to le rokavni izrezi, izoblikovani zgolj iz padajočega blaga 
tunike. 
Nekakšna protiutež preprostosti kroja so dekorativnimi elementi na oblačilu. Okrasje 
najpogosteje sestavljajo clavi, dolgi, v tehniki tapiserije stkani pasovi vzdolž prsi in hrbta, ki jih 
včasih lahko podaljšuje sigillum, vrsta okroglega ali suličastega medaljona. Mesta na ramenih 
in kolenih so navadno okrašena z okrasnim elementom, stkanim v tehniki tapiserije, ki je lahko 
okrogel (orbiculus) ali kvadraten (tabula). Redkeje so na teh mestih našiti okraski v obliki 
osmerokrake zvezde. Rokavi pa so lahko okrašeni z enojnimi ali dvojnimi širokimi okrasnimi 
trakovi. 
Ikonografski repertoar je bogat, raznovrsten in mnogoterih oblik: poleg geometričnih motivov 
po zgledu grško-rimskih mozaikov sta slavljeni še rastlinsko in živalsko kraljestvo, in sicer z 
upodobitvami trtnih vitic – najprej povsem naturalističnih, nato pa vse bolj stiliziranih – in 
živali, povezanih z lovom (zajci, psi) ali Nilom (ribe, ptice, race). V stoletjih se je razvijala 
večbarvnost, spreminjala pa se je tudi upodobitev človeka, saj se je od mitoloških prizorov 
(dvanajst Heraklejevih del) preusmerila k svetopisemskim vsebinam (dogodki iz življenja 
apostolov, Kristusa ipd.).  
 
Šali 
Poleg tunike je bilo v navadi še ovijanje v šal (ali himation). Nosili so ga čez ramena ali kot 
pokrivalo za glavo, hkrati pa so si vanj ovili še telo.  
Šal je bil pravokoten, velikih dimenzij in pogosto z resastim robom. Tudi tukaj najdemo okrasje, 
stkano v tehniki tapiserije: pogosto gre za zaporedje cvetov ali živalske motive. 
Primer druge vrste razporeditve okrasja je simetrična kompozicija. Gre za velike mandorle, 
okrašene z geometričnimi in rastlinskimi oblikami, včasih umeščene v središče simetrične 
kompozicije, ki vključuje še druge vrste okraskov. 
Drugi fragmenti iz zbirke vsebujejo okrasje, stkano v tehniki tapiserije in umeščeno na 
temeljno tkanino, obogateno z zankami. Oblačila, stkana v tej tehniki, so bila debelejša – in 
torej toplejša. Zato so ti elementi predstavljeni kot okrasje, ki je bilo morda nekdaj del plaščev, 
čeprav ni izključeno, da je šlo morda za odejo ali blago, ki se je uporabljalo za oba namena.  
 
Hišne tkanine 
Hišne tkanine, kot so zavese, zastori in prti, so bile okrašene z enakimi vzorci, stkanimi v tehniki 
tapiserije, kot kosi oblačil. O tem pričajo njihove upodobitve na mozaikih. Isto blago je bilo 
namreč lahko večnamensko: šal, ki so ga uporabili kot oblačilni dodatek, je bil tako lahko 
uporabljen tudi za pokrivanje kosa pohištva, včasih pa je bil kot mrtvaški prt ponovno 
uporabljen celo na pogrebu. 
Okrasje, stkano v tehniki tapiserije, podobno kot na šalih ustvarja centriran in simetričen 
vzorec, ki je lahko razporejen v progah, v obliki križa ali tako, da ustvarja prave kote … 
Fragmenti platna, stkanega v zankasti tehniki (v francoščini „bouclé“), so zaradi debeline in 
toplote, ki jo zagotavlja tako izdelano blago, pogosto opredeljeni kot odeje ali posteljna 
pregrinjala. 
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Opis stanja koptskih tkanin 
Fragmenti koptskih tkanin, ki smo jih sprejeli v konservatorsko-restavratorsko delavnico za 
tekstil Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož, so bili v preteklosti deli večjih tekstilij, kot so tunike, 
pokrivala, šali, pregrinjala, zastori in blazine. 
O klimatskih razmerah, ki so vplivale na spremembe in staranje koptskih tkanin, ni podatkov. 
Iz literature je zaslediti, da so bile že razstavljene. Na mnogih je zaslediti rjave madeže, ki so 
najverjetneje nastali zaradi delovanja mikroorganizmov, lahko pa so tudi ostanki natrona, ki 
so ga Kopti uporabljali pri pogrebnih ceremonijah in je bil ključna sestavina pri mumificiranju 
že v starem Egiptu. 
 
Stanje tkanin smo dokumentirali z digitalnim mikroskopom. Na nekaterih tkaninah smo 
zasledili poškodbe, ki so nastale zaradi delovanja rje. Nekdaj so bile na podlago pritrjene z 
žebljički ali bucikami, a so te z leti oksidirale. Tekstilna vlakna so izgubila precej prožnosti, zato 
so tkanine krhke, posledica več stoletij neugodnih klimatskih razmer s spremenljivimi 
temperaturami in relativno vlažnostjo zraka. Obarvanost lanenih tkanin v rjavkaste odtenke je 
povzročila fotooksidacija, saj so celulozna vlakna občutljiva za delovanje svetlobe in UV 
sevanja. 
 
Skoraj polovica koptskih tkanin je bila s škrobnim lepilom nalepljena na bombažno tkanino, 
nekatere so bile na podlago tudi prišite. Najbolj poškodovan fragment je imel dvojno podlago 
iz redko tkane bombažne tkanine, katere prvi sloj je bil v barvnem odtenku, ki se je ujemal z 
originalom. Ostanki škrobnega lepila na hrbtni strani preostalih koptskih tkanin potrjujejo, da 
so bile tudi te nekdaj zalepljene na nosilno podlago. 
Najpogosteje uporabljene vezave tkanja na koptskih tkaninah iz Narodnega muzeja Slovenije 
so vezava platno, mešani in vzdolžni rips. Vzorci, izdelani v tehniki tapiserije, so razmeroma 
dobro ohranjeni, le na nekaterih kosih je izpadel barvni votek iz volnene preje, ponekod pa je 
poškodovana tudi lanena osnovna nit. 
V vzorcih so različni odtenki rdeče barve, modri, rumeni, zeleni odtenki, rjavkasti odtenki od 
svetlo rjave do temne, skoraj črne barve, ki so dobljeni z rastlinskimi in živalskimi izvlečki. 
Čeprav so bili fragmenti v stoletjih izpostavljeni neugodnim razmeram, so se barve ohranile 
do danes. 
 
Postopek konserviranja 
S površine koptskih tkanin smo najprej odstranjevali delce umazanije, ki še ni prodrla med 
vlakna. S sesalcem z nastavljivim zračnim vlekom smo sesali lice tkanin in hrbtno stran. Barvni 
testi so pokazali dobre mokre obstojnosti barvil, zato smo se odločili za mokro čiščenje v 
deionizirani vodi z nevtralnim detergentom in za izpiranje v štirih kopelih. Voda ima poleg 
izrazitega učinka čiščenja tudi mehčalno lastnost, ki omogoči, da osnovne in votkovne niti 
poravnamo v prvotni položaj. Pri pranju smo si pomagali s folijo melinex iz poliestra. Mokri 
tkanini je dajala oporo pri pranju in izpiranju. Tako smo omogočili čim manjšo mehansko 
obremenitev celotne tkanine. 
V prvi kopeli smo odstranjevali od podlage z majhnimi lopaticami tiste tkanine, ki so bile na 
podlago prilepljene. Namakali smo jih v dveh pralnih kopelih, da smo preprečili ponovno 
posedanje umazanije in ostankov škrobnega lepila na površino tkanine. Z blagim mehanskim 
delovanjem celotne površine roke in majhnimi gobicami smo omogočili lažje odstranjevanje 
nečistoč. 
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Koptske tkanine smo po pranju v mokrem stanju uravnali na vodoravni površini in sušili pri 
sobni temperaturi. Mokre osnovne in votkovne niti smo poravnali v položaj, ki so ga imele niti 
pri tkanju, pri tem pa smo upoštevali krhkost tekstilnih vlaken, ki niso bila več dovolj prožna. 
Pri nekaterih tkaninah, pri katerih je votek izpadel in so bile osnovne niti razgaljene, smo 
uporabili entomološke bucike iz nerjavnega materiala; fiksirale so mokre prosto štrleče niti in 
s tem zagotovile ustrezen položaj tkanine pri sušenju. 
Za razstavljanje smo za vsak kos pripravili trislojne plošče iz polietilenskega jedra in 
aluminijske prevleke, jih prevlekli s kosmateno bombažno tkanino molton in bombažno 
tkanino, pobarvano v ustrezen odtenek, ki se ujema z originalom. Pri barvanju smo uporabili 
direktna barvila za barvanje celuloznih vlaken. Plošče z originali smo prekrili s 
polikarbonatnim steklom z UV zaščito in jih zmontirali v aluminijaste okvire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Za dodatne informacije: 
Petra Grom 
Narodni muzej Slovenije, odnosi z javnostmi 
T. 01/241 44 04; M. 051 253 781; E. petra.grom@nms.si, www.nms.si 
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