FESTIVAL IDRIJSKE ČIPKE
razpisuje
MEDNARODNI NATEČAJ KLEKLJANE ČIPKE ZA LETO 2020 PRELOŽEN NA LETO 2021
Tema natečaja: Idrijski ris
Idrijski ris je tista tehnika klekljanja idrijske čipke, ki je med klekljaricami širom sveta najbolj prepoznavna in
priljubljena.
Čipke, izdelane v tej tehniki, prepoznamo po ozkem klekljanem traku, ki vijuga po površini in zapolnjuje celoten
vzorec. Prazni prostori znotraj čipke so zapolnjeni z zankami ali preprostimi polnitvami, najpogosteje narejenimi
iz kitic. V notranjem delu vzorca klekljamo idrijski ris s petimi pari, na zunanji strani pa mu dodamo še šesti,
krajni par in tam postavljamo notranje postavke ali zunanje postavke z dvojnim sukanjem. Estetsko izdelan
idrijski ris ima dobro zategnjene niti in ustrezno posukane zanke.
Klekljanje čipke v tehniki idrijskega risa od klekljarice zahteva spoštovanje pravil izdelave. Tudi za natečajne
izdelke želimo, da so izdelani v skladu z osnovnimi zakonitostmi izdelave, ki veljajo za idrijski ris, hkrati pa si
želimo, da bi natečajni izdelki presegli njegove običajne namene uporabe in odražali različnosti pri dojemanju
idrijskega risa.
Čipka je transparentna in v tem je njena posebnost. Pogled nam pritegne razmerje med polnim in praznim;
zgolj s sukanjem, prepletanjem niti zgoraj-spodaj pa se nam odpirajo brezmejne ustvarjalne možnosti
ustvarjanja.
Idrijski ris omogoča številne možnosti izražanja pri oblikovanju vzorcev. Skladnost oblike, prava izbira
materialov in kombinacija z drugimi tehnikami klekljanja pa nam lahko prinesejo nove, izvirne rešitve.
Dovolite domišljiji, da svinčnik izriše originalen motiv v tehniki idrijskega risa, da roke začutijo mehkobo niti ter
da ustvarjalnost in znanje ustvarita čipko.

POGOJI ZA SODELOVANJE
· Na natečaju lahko sodelujejo vsi zainteresirani posamezniki ali skupine razen članov ocenjevalne
komisije. Člani ocenjevalne komisije lahko sodelujejo izven konkurence.
· Na natečaju lahko sodelujejo samo klekljane čipke, ki so bile izdelane namensko za natečaj in drugje še
niso bile predstavljene.
· Vsaj polovica natečajne čipke mora biti izdelana v tehniki idrijskega risa. Pomagate si lahko z opisanimi
postopki za klekljanje idrijskega risa, ki so objavljeni v publikaciji IDRIJSKA čipka. Idrijski ris in sukani ris.
Idrija Lace. Idrija narrow tape lace and double stitch. (2016). Idrija: Gimnazija Jurija Vege Idrija,
Čipkarska šola Idrija. ISBN 978-961-92660-6-9.
· Preostali del čipke je lahko izdelan v drugih tehnikah klekljanja.
· Vsak udeleženec ali skupina udeležencev lahko sodeluje z enim izdelkom, pri čemer je avtor lahko
eden ali pa je avtorjev več.
· Izdelek je lahko dvo- ali tridimenzionalen. Velikost izdelka naj ne presega 40 cm × 40 cm × 40 cm.
· Izdelek je lahko uokvirjen, vendar brez stekla. V kolikor je izdelek sestavljen iz več delov, priložite načrt
za sestavo in fotografijo sestavljenega izdelka s pravilno postavitvijo v prostoru.
· Pri izbiri materialov in barv ni omejitev.
· Prijavnina za posamezni izdelek v kategoriji A znaša 10 EUR, za izdelek v kategoriji B pa 20 EUR.
Vplačane prijavnine se ne vrača, tudi če vplačnik na natečaju z izdelkom ne sodeluje. Prijavnina se
plača na račun:
Imetnik računa: Gimnazija Jurija Vege Idrija
Naslov: Študentovska 16, SI-5280 Idrija, Slovenija
Banka: Banka Slovenije
Naslov banke: Slovenska 35, SI-1505 Ljubljana, Slovenija
IBAN: SI56011006030692957

·

·

·
·

SWIFT: BSLJSI2X
Sklic: SI00 0020
Bančne stroške krije vplačnik.
Prijavnica (priloga 1) naj bo izpolnjena v slovenskem ali angleškem jeziku. Prijavnico izpolnite v celoti
in jo skupaj s kopijo potrdila o plačilu prijavnine pošljite po elektronski pošti na spodaj navedeni
naslov, kamor morata prispeti do 15. marca 2021.
Izdelek mora prispeti na spodaj navedeni poštni naslov do 15. maja 2021. Izdelku priložite ovojnico.
Na ovojnico napišite naziv izdelka. V ovojnico vstavite v celoti izpolnjeno prilogo 2 (v slovenskem ali
angleškem jeziku) s podatki o izdelku. Ovojnico zalepite.
Izdelki, ki bodo prispeli po 15. maju 2021, bodo vrnjeni pošiljatelju na njegove stroške.
Naslovi za pošiljanje:
Prilogo 1 (prijavnica) in kopijo o plačilu prijavnine pošljite na e-naslov: info@cipkarskasola.si
Izdelek in Prilogo 2 (podatki o izdelku) pošljite na poštni naslov:
Gimnazija Jurija Vege Idrija
Čipkarska šola Idrija
Prelovčeva 2
SI-5280 Idrija

TEKMOVALNE KATEGORIJE:
A – sodelujoči avtorji, rojeni leta 2002 ali pozneje.
B – sodelujoči avtorji, rojeni do vključno 2001.
MERILA ZA OCENJEVANJE
Ocenjevanje bo potekalo anonimno.
Izdelke bo ocenjevala tričlanska strokovna komisija, ki jo bodo sestavljali strokovnjaki s področja čipkarstva in
oblikovanja. Pri ocenjevanju bo komisija upoštevala naslednja merila:
· upoštevanje teme natečaja
· vsaj polovica čipke izdelana v tehniki idrijskega risa, na osnovi postopkov za izdelavo, opisanih v
publikaciji IDRIJSKA čipka. Idrijski ris in sukani ris. Idrija Lace. Idrija narrow tape lace and double stitch.
(2016). Idrija: Gimnazija Jurija Vege Idrija, Čipkarska šola Idrija. ISBN 978-961-92660-6-9
· ustreznost ostalim razpisnim pogojem
· izvirnost ideje
· kakovost izdelave
· raznolikost uporabljenih tehnik klekljanja
Strokovna komisija si pridržuje pravico do sprememb oz. nadgradnje navedenih meril ocenjevanja. Odločitev
strokovne komisije je dokončna.
OSTALA DOLOČILA
· Izdelki, prispeli na natečaj v skladu z razpisom, bodo razstavljeni v Idriji v času Festivala idrijske čipke,
junija 2021.
· Izdelki bodo v času razstave zavarovani.
· Izdelki bodo vrnjeni pošiljatelju v 60 dneh po zaprtju razstave.
· Pošiljatelj prevzema vso odgovornost in stroške pošiljanja izdelka v Idrijo.
· Vsak sodelujoči prejme potrdilo o sodelovanju na natečaju.
· Najboljši trije izdelki v vsaki kategoriji prejmejo priznanja za dosežke in praktične nagrade.
· Izdelek naj bo zapakiran tako, da embalaža omogoča večkratno odpiranje in zapiranje ter vračanje
izdelka pošiljatelju.
· Razpis natečaja je objavljen na spletni strani http://www.festivalidrijskecipke.si/

