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For 34. gang blev der afholdt kniplefestival i billedskønne
Idrija i Slovenien, hvor temaet var ”haute couture” med Idrija
kniplinger.

Det er tredje gang jeg besøger denne kniplefestival og hver gang
overrasker det mig hvor mangeartet og professionelt kniplekunsten
udøves i denne fantastiske by, der ligger klemt godt inde i de
naturskønne Slovenske alper.

At det er en Kniplefestival er foruden tvivl – men også
samtidig en folkefest i stor stil. Det ses tydelig i periferien af
boderne på den centrale plads. Her finder både boder med
lokale oste, pølser, og meget andet lokalt håndsarbejde – så
der er bestemt noget for en hver smag.

Knipling i Idrija er meget mere en ”bare” en hobby – det
er simpelthen en livsstil. Det blev mig fortalt af en ung
pige på turristkontoret, at da hun gik i børnehave fik man
2 valg – enten skulle man sove til middag – eller så skulle
man lære at kniple – så man kan næsten sige, at de har
fået knipling ind med modermælken. Hun sagde at stort
alle piger i Idrija knipler

Hele byen står bag denne specielle kniplefestival –
Udenfor den store lokale knipleskole viser de unge piger
deres færdigheder frem på de traditionelle runde
kniplepuder
.

Samtidig ses eksempler på utraditionelle kniplinger i
lige så utraditionelle materialer så som metal tråd.
Også på det lokale slot – ”Castle Gewerkenegg”
udstille der utallige og forskelligartede kniplinger.
Som et EU projekt har Idrija Kniple Skole lavet et
projekt hvor forskellige EU lande har lavet kniplinger til
beklædning – Danmark var desværre ikke
repræsenteret.
De specielle Idrija Kniplemønstre sælges i stor stil fra
de forskellige boder – sammen med mange andre
specialiteter fra den lokale kniplekunst.

Ud over at selve kniplefestivallen er rejsen værd alene, så
er naturen og kulturen en hel historie for sig selv.
Vi boede i Cerkno på Hotel Cerkno, som ligger ca. 30 min.
kørsel fra Idrija. Igen en kæmpe oplevelse hvor krop og sjæl
får tid til at slappe af og finde en helt speciel indre ro.

http://www.hotel-cerkno.si/en/index.html
http://festivalidrijskecipke.si/en

Vi glæder os til næste Idrija Kniplefestival
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