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O DVEH [TUDENTSKIH RAZSTAVAH
V SLOVENSKEM ETNOGRAFSKEM MUZEJU

Janja @agar

Ovratnik – okras ali funkcija?1
Razstava {tudentov 2. letnika Katedre za tekstilije in obla~ila, Visoka {ola
za dizajn v Ljubljani SEM, 11. 4.–7. 5. 2013
Razstava z naslovom Ovratnik – okras ali funkcija? je predstavila rezultate
naloge, ki so jo pri predmetu Sodobna moda pod mentorstvom Tanje Devetak
izpeljali {tudentje 2. letnika Katedre za tekstilije in obla~ila na Visoki {oli za dizajn,
pridru`eni ~lanici Univerze na Primorskem. Med {tudenti so sodelovali: Admir
Kapi}, Kaja Polajnar, Maxi Tav~ar, Teja Jegli~, Mirela Muri~, Evgenija Zafirovska,
Valerija Rimele, Nina ^ehovin in Hana Hees Pavlinc. Oblikovali so avtorske
kreacije ovratnikov, {tudijsko opredmetene iz bele tkanine, ki je poudarila zamisel.
Osnova za njihovo konstrukcijsko izpeljavo je bil sraj~ni dvodelni ovratnik, svojo
zasnovo pa so gradili na razumevanju obla~ilnega oziroma dekorativnega pomena
ovratnika in poznavanju zgodovine obla~enja oz. razvojnih oblik ovratnika. Iz
tega je zrasla cela paleta oblikovnih, vsebinskih in tehni~nih mo`nosti za sodobne
izvedbe tega obla~ilnega dodatka.
Predmetne kreacije so izpostavili v vitrinah, prostor pa razgibali z vise~imi
panoji, pritrjenimi na vise~e obe{alnike. Na panojih so {tudentje svojo zamisel
ovratnika tudi ubesedili in mu dodali pojasnila o tem, kje se je napajala njihova
ideja. Mentorica skupine Tanja Devetak je prevzela grafi~no podobo razstave, poleg
tega pa je za muzejske obiskovalce pripravila {e stenski “~asovni trak”modnega
razvoja ovratnikov v risbi in besedi, s katerim je sku{ala pojasniti modno razvojnost
in spremenljivost izbranega obla~ilnega elementa oz. dodatka.
Ker je bila {tudentska razstava v prostorih Slovenskega etnografskega muzeja,
se je zdela to primerna prilo`nost za predstavitev nekaterih predmetov iz tekstilne
zbirke na{ega muzeja, ki bi sicer imeli le malo mo`nosti za javno predstavitev. Da
je bilo to sploh mogo~e izpeljati, je bilo to manj{o zbirko pred tem treba urediti,
izbrati najprimernej{e kose in jih restavrirati. Med obla~ilnimi dodatki v tekstilni
zbirki SEM se je ohranilo prek petdeset in ve~ samostojnih ovratnikov in z njimi
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povezanih predmetov (npr. plastronov, naprsnih nabornic, {katel za shranjevanje
ovratnikov ipd.). Ve~inoma izvirajo iz druge polovice 19. in iz 20. stoletja. Zbiranje
ovratnikov za muzejski fundus ni potekalo na~rtno, ampak slu~ajno, fragmentarno.
Izbrane muzejske ovratnike smo razstavili v dveh vitrinah ob zadnji steni
razstavnega prostora. Povednost ohranjene skupine muzealij bi mo~no pove~ala
{tudijska vklju~itev ve~jega {tevila obla~il, pri katerih so ovratniki sestavni element.
Zato smo razstavljenim predmetom dodali {e nekaj fotografiranih obla~il iz zbirke.
Tak{no razstavljanje muzejskega gradiva je eden od mo`nih na~inov, kako vklju~iti
muzejsko dedi{~ino v spoznavne in u~ne procese sodobnih modnih oblikovalcev.
Vendar pa je bilo sobivanje sodobnih {tudijskih kreacij in muzejske dedi{~ine v tem
primeru lahko pou~no le za obiskovalce muzeja. Razstavljeno gradivo in védenje
384 o njem namre~ ni bilo predhodni vir navdiha {tudentom tekstilnega oblikovanja.
Njihov {tudijski program ni predvidel spoznavanja stvarnih in materialnih oblik
muzejske dedi{~ine, pa~ pa le modne smernice in zgodovino mode, ki jo povzemajo
kostumografske ugotovitve. @al, kajti tudi skozi oblike muzejskih ovratnikov je mogo~e
opazovati obla~ilne modne smernice, {e bolj zgovorni so kot pri~evalci osebne izbire
in izdelave, rabe in pomenov. Ne nazadnje jih lahko razumemo tudi kot opredmetenje
dru`benega pojmovanja lepega, uglednega, urejenega in primernega. To pa so –
poleg oblike – tisti pomembni vidiki, ki jih pri implementiranju dedi{~ine v sodobno
oblikovanje, ponudbo in izbiro vsekakor velja poznati in upo{tevati.

Vsaka od sedmih {tudentskih kreacij je bila razstavljena v posebni vitrini, s tem je dobil vidik oblike in
ustvarjalne ideje poudarjeno obele`je. (Foto: Janja @agar)
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Pogled na razstavni prostor: razgibano ume{~eni panoji s predstavitvijo {tudentskih kreacij v sliki in
besedi; v ozadju je vidna muzejska predstavitev ovratnikov iz zbirke SEM. (Foto: Janja @agar)

Spominjam se ... Prazniki – spomin in navdih2
Razstava podiplomskih {tudentov za oblikovanje tekstilij in obla~il na
Oddelku za tekstilstvo, Naravoslovnotehni{ka fakulteta v Ljubljani, v
sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem (SEM, 9. 5.–25. 8. 2013)
V letu 2013 smo v SEM gostili {e eno razstavo {tudentov tekstilnega
oblikovanja, a ta je od za~etka temeljila na ideji o sodelovanju med podiplomskimi
{tudenti oblikovanja tekstilij in obla~il z Naravoslovnotehni{ke fakultete v Ljubljani
(mentorica Marija Jenko) in Slovenskim etnografskim muzejem (muzejski mentorici
Sonja Kogej Rus in Janja @agar). Za {tudente naj bi sodelovanje z muzejem nudilo
eno od mo`nih poti razmisleka o dedi{~ini, za muzej pa dragoceno prilo`nost
vklju~evanja v izobra`evalni proces.
Izhodi{~e za {tudentsko delo so bila tista sporo~ila muzejske stalne razstave
Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta, ki so opredeljevala zgodovino, dedi{~ino in
spomin kot konstruirane predstave o preteklem, podvr`ene raznolikim selekcijam
in neobjektivnim presojam. Prav zato nobena materialna forma dedi{~ine ne more
biti nevpra{ljiva danost; razmi{ljati velja tudi/ali predvsem o tem, kako dedi{~ina
nastaja in kako pogojeni in relativni so njeni pomeni.
2
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Trajni obrazstavni program na{e stalne razstave nosi naslov Moje `ivljenje,
moj svet. Gre za ciklus manj{ih avtorskih razstav obiskovalcev, ki temeljijo na
njihovih osebnih spominih in izbranih predmetih3. Ker je tematika praznikov in
praznovanj kot rde~a nit pre`emala delovanje SEM v jubilejnem letu 2013, se je
vsebinski okvir {tudentske razstave ponudil sam od sebe. Skozi muzejske pogovore
in razmi{ljanja so ve~pomenskost prazni~nega {tudentje/avtorji razpoznali v svojih
`ivljenjskih zgodbah, svojem dru`inskem in lokalnem okolju. In jih izrabili kot
navdih za u~enje, kako poiskati in opredmetiti svojo izku{njo dedi{~ine (osebne,
skupne in tudi muzejske) in z njo spodbujati druge. Da bi s tem gradili svojo
ustvarjalnost in svoje poslanstvo v svetu.
Razstavo s skupnim naslovom Spominjam se ... (in podnaslovom Prazniki

386 – spomin in navdih) je sestavljalo sedem manj{ih razstavic; njihovi avtorji so bili
Andreja Kragelnik, Peter Movrin, Sanija Reja, Karmen Sedelj{ak, Nina Toma`in,
Nika Torkar in Tja{a @galin. Sedem intimnih zgodb o do`ivljanju in spominjanju,
zgodb o praznikih, zaznamovanih z radostmi, nostalgijo, ~arobnostjo, pa tudi z
bole~ino, strahom in grozo. Avtorji so glede na svoj poseben odnos izbrali razli~ne
formalne in manj formalne praznike: od praznovanja rojstnih dni do prazni~nih
dru`inskih obiskov, od vsakoletnega kresovanja, gregorjevega, miklav`evanja,
pustovanja do kolin. Svoja do`ivetja in spomine so ubesedili v osebno izpovednih
zgodbah na razstavnih panojih. Avtorske interpretacije praznovanj so na razstavi
za`ivele v razli~nih barvah, vzorcih, materialih, tehnikah in stilizacijah. Kreacije
v glavnem niso bile namenjene obla~ilni rabi, z izjemo pustnega kostuma. Z
obe{enimi tekstilijami, papirnatimi pogrinjki, mehkimi blazinami s simbolnimi
potiski so ustvarjale pripovedne prostore. Dve pripovedi so dopolnjevali osebni ali
dru`inski predmeti, mdr. z usnjem oble~eni no`i, zavesa z v{ito klekljano ~ipko,
klekljarska bula, fotografije in filmski posnetki, glasba ...

Razstavo je zaokro`il samosvoje oblikovan vodnik po razstavi4, ki ga je v okviru
{tudijskih obveznosti oblikovala Helena Bo`i~ (pod mentorstvom Domna Frasa).
Upamo, da so {tudentje ob pogovorih in ob delu tudi sami spoznali, kako
zelo lahko temeljni razmisleki o dedi{~ini spodbudijo procese izobra`evanja in
oblikovalske ustvarjalnosti – sodobne interpretacije dedi{~ine.

3
O tem ve~ v: @agar, J.: Moje `ivljenje, moj svet : osebne razstave obiskovalcev. Etnolog 22/2012,
str. 243–254.
4
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Avtorice posameznih pripovednih stvaritev – sodobnih interpretacij osebne in skupne izku{nje praznika.
(Foto: Janja @agar)

Spomin na praznovanje rojstnih dni, na otro{ke prijateljice in na dva ro`na grma je dobil razstavno
podobo poslikanega papirnatega pogrinjka, skupaj z motivi iz shranjenih {olskih zvezkov na blazinah
(avtorica Karmen Sedelj{ek). (Foto: Janja @agar)

