Barbora Šimková
Kežmarok, 2012

Tibor Kovács
odporúča 2

Poznanie generácií
čipkárok
BARBORA ŠIMKOVÁ
Cestou necestou 4
6–7

Ako natočíme
paličky rýchlejšie
9

TIBOR KOVÁCS ODPORÚČA

Zima nemala konca. Prekvapili hlavne dlhotrvajúce vysoké mrazy. Viem, že mnohí viac
paličkujú práve v tomto období, pretože nemôžu pracovať v záhradke či loziť sťa turisti
po prírode. Mnohí, podotýkam v rôznom veku,
surfujú po internete. Viem, je veľa tmy v zime
a svetlo paličkujúcim chýba. Naopak monitor počítača lákavo žiari celkom sám. Mňa to
vôbec nebaví. Naťukávať, čakať, hľadať. Mám
pocit, že strácam čas. Nemyslite si však, že sa
tak nedozviem o mnohých zaujímavých stránkach a čipkárskych experimentoch. O to sa postarajú iní. Od rôznych ľudí mi prichádzajú adresy stránok zo všetkých strán sveta, kde čosi
dotyčný objavil. Pre mňa s mojim prístupom
je to pomerne praktické. Dotyčný sa poteší zo
svojho objavu a podelí sa so mnou. Ja potom
bez hľadania jednoducho naťukám na odporúčanú adresu a môžem zhodnotiť, či sa mi to
páči alebo nie. Treba priznať, že niekedy to naozaj stojí za to a často je to inšpirujúce. Okrem
iného to ale znamená aj to, že strašne ľahko
odhalíte tých, ktorí kradnú niečie nápady. Pripúšťam, že niektoré môžu dostať rôzni ľudia
nezávisle od seba. Dá sa však pomerne ľahko
posúdiť, ktorý áno a ktorý nie. Prekvapuje ma
však, ak si niekto myslí, že bude prezentovať
(v susednej krajine) paličkovanie štvorcov jednotlivých klubov spájaných do pásov – pomenujme to rovno, našu Liptovskú cestu, za svoj
vlastný a navrhne to. Ešte to len kdesi doma
vyhlásil, už som o tom mala informácie. Čipkársky svet je veľmi malý a vynálezom internetu sa doslova scvrkol. Vráťme sa ale k jeho
vyslovene pozitívnym javom, stránkam o ktorých bola reč. Najčastejšie mi prichádzajú adresy od Tibora Kovácsa z Maďarska. Ten televízor vôbec nemá, k životu ho nepotrebuje, no
myslím, že pri počítači v tomto období strávi
veľa času. Pálku nazbieral v jeseni, koše uplietol v zime a teraz pomerne pravidelne ma zásobuje adresami zaujímavých výstav, či prác.
Mohli by sme zriadiť rubriku TIBOR KOVÁCS
ODPORÚČA.

Diela Cal Lane nadchli mňa. Predmety, ktoré normálne veselo prehliadam získali život, gracióznosť a v mojich očiach
zrazu vyskočili do výšav.

http://derekkinzettwiresculpture.
co.uk/index.html

http://federicocarbajal.
weebly.com/index.html

http://www.bistrapisancheva.com/index.
php?/bobbinlace/balkanstara-planina/

http://www.lokk.nl/gratispatronen/gratis_
patroon.php

http://blog.otherside.hu/csipke-a-lakasban/

www.imm.hu

http://www.artnet.com/artists/keysook
geum/

http://www.carolquarini.com/gallery.html

http://frenchantiques.blogspot.com/2010/07/
metal-lacework-of-sculptor-cal-lane.html

Cestou necestou
V roku 1994 som zanechala matematiku a začala
učiť odbor umelecká čipkárka. Pôvodom môjho nadšenia
boli dve návštevy Belgicka.
Mala som možnosť vidieť krajinu, kde čipka v porovnaní so
Slovenskom žila naplno. Pretože som to neustále omieľala, aké to tam bolo perfektné,
začali sme s riaditeľom vtedajšej školy Petrom Kostelníkom
vážne uvažovať o organizácii
podobného festivalu, aký som
videla v cudzine. Na Slovensku čipka len prežívala. Žiadne informácie, netušili sme,
v ktorom regióne ešte niekto
žije, čo tradičnú čipku ovláda. Neostávala iná možnosť,
ako sadnúť do auta a pekne
sa previezť po jednotlivých regiónoch. Stredné a západné Slovensko sme
zvládli na dvakrát. O východnom sme už čosi
vedeli. Putovali sme podľa mapy a knihy Slovenská čipka. Nepoznali sme presné adresy,
len sme sa skúšali pýtať. V dedinách nás domáci posielali k tetuškám, ktoré boli známe
svojimi čipkami. Tie nás zvyčajne privítali,
často sa čudujúc, čo je predmetom nášho
záujmu. Radi nám poukazovali čo všetko doma mali. Mnohé bolo už dávno stratené. Predsa však uchovávali niečo zo svojich prác alebo dedičstva. Takto sme získali
predstavu, ako to u nás s čipkou vlastne vyzerá. Bola to hrôza. Nikto sa o ňu veľmi nezaujímal a dedičstvo často končilo v smetiach.
Čipka ako tak žila len v málo regiónoch, kde
bola tradícia kedysi bohatá. V nasledujúcom
roku sme zorganizovali prvý slovenský festival. Prišli čipkárky, ktoré sme pred rokom
navštívili. Nie všetky, niektoré pre vysoký vek
sa ne cestu nepodujali. O ďalšie dva roky sa
ich počet opäť znížil. Čo nás veľmi prekvapilo bol fakt, že sa vôbec navzájom nepoznali ani o sebe nevedeli. Informácie boli v tom
čase na bode mrazu. Pozitívnym efektom festivalu, aj ďalších, ktoré nasledovali bolo, že
sa slovesná čipkárska spoločnosť začala rozrastať. Vznikali kluby dokonca aj na takých
miestach, kde pôvodne žiadna tradícia nebola. Takto sa nám asi podarilo zasiahnuť do

opätovného rozvoja čipkárstva na Slovensku,
aj keď treba povedať, že tento krát ma iný
charakter. Čipkárky sa neživia tvorbou čipiek,
je to skôr záľuba. Môžu sa zúčastňovať výstav, navštevovať zaujímavé čipkárske akcie.
Vlastne tvorivo oddychujú. Mnohokrát sa rodinná dovolenka orientuje na destinácie, kde
je možné vidieť aj tradičné čipkárske miesto.
Ak nestačia financie, cestujú po internete a
poznávajú všetko nové, či staronové. Takže
je bežné, že poznáme práce ľudí, s ktorými
sme sa nikdy nestretli. Vieme však, kde žijú a
čo nové práve vytvorili. Neprešlo ani tak veľa
rokov, situácia, sa ale celkom zmenila. Čipky,
ktoré boli vyrobené pred pár rokmi získavajú na cene. A rada by som verila, že by sa
už dnes nevyhádzali staré textílie ako nepotrebný odpad. Pred sedemnástimi rokmi som
videla v Slovenskom Grobe úžasné kútne
plachty. Majiteľka si ich veľmi cenila. Neopovážila som sa opýtať koľko by stáli. Myslela
som, že nemám šancu. Akosi však zmizli. Kúpila som si čipôčku od Ruženy Minarovičovej.
Chcela za ňu sedemdesiat korún. To sa mi
zdalo primálo. Bolo na nej veľa práce. Vraj to
stačí. Aspoň tú mám. Tak ak máte chuť, urobte si ju. Neviem, či existujú nasledovníci čipkárok zo Slovenského Grobu. Ja o nich neviem. Takže si ju asi nekúpite.
JF
Foto: Peter Kostelník

Paličkuje poctivo vypracovanú čipku v tradičných formách a technikách. Vďaka nej sú
rozkreslené tradičné čipky s technickým popisom. V roku 2005 vydala učebnicu Čipka na
Soľnej Bani.
Pod jej vedením vznikajú mnohé podujatia a výstavy. Vystavuje, predvádza svoju tvorbu nielen v Prešove ale aj v zahraničí.
Je hnacím motorom Soľnobanského čipkárskeho cechu, bez jej tvrdohlavosti by nevznikli mnohé úspešné pokusy v tejto technike.
Je tomu desať rokov, čo po prvýkrát v
priestoroch technického múzea v Solivare
otvárala ako prvá výstavu práve Barbora Šimková. Po tomto období veľkých zmien v živote
tejto čipkárky môžete od 19.5. do 30.6. 2012
vidieť jej tvorbu po desaťročnom odstupe. Vývoji 70 rokov života v prianí generácii čipkárok minulých aj budúcich.
Vlieva poznanie generáciám čipkárok.
Martina Konkoľová

Od 25.4.1942 uplynulo už 70 rokov,
dosť dlhá doba zo života človeka. Nie to
jednej ženy, ktorá väčšinu svojho života zasvätila azda svojej najväčšej láske - paličkovanej čipke. A to nie hocijakej ale tej zo
Soľnej Bane.
Narodená a vychovávaná v prostredí
tvorby, v prostredí žien jej rodiny. V záujme
o techniku spracovania ručnej tvorby textílií vzniká osobnosť s predpokladom na vedenie rozvoja a zachovania spleti nití soľnobanskej čipky.
V roku 2002 zakladá Soľnobanský
čipkársky cech. Ponúka možnosť výučby
„baňaskej“ čipky aj mimo komunitu soľnobančaniek. Zoznamuje a vychováva čipkárky tvoriace len určité obdobie aj celý
život. Jej žiakmi nie sú len malé dievčatá,
často aj staršie ženy. Vytrvalosť vo výučbe
mnoho generácii čipkárok, ktorým poskytla možnosť nakuknúť do čarovného sveta
niti baníckej čipky .
Spracúva tradičnú soľnobanskú paličkovanú čipku, ponúka ju vo vzoroch širokej čipkárskej verejnosti mimo regiónu aj
v zahraničí.
Architektúra v čipke Barbory Šimkovej je tvorená jednoduchými technikami,
väčšinou vypĺňa plochy „placenkom, polparom, ploštičkami, listečkami“, občas sa
vyskytne aj „strača laba“. Placenko je tvorené striedaním hustých a riedkych plôch.
Ľubovoľne krížených, točených a vrstvených na seba v tvare budov. Môžete pozorovať vypuklosť, tienenie, do popredia vystupujúce okná, hlavné detaily a zaujímavosti danej stavby. Tvary tvorené len troma
pármi prepletajúce plochy daného námetu s čo najmenším strihaním nití a použitím nití voľne visiacimi použitými v inej ploche. Vytváranie voľných plôch okien dverí
v štruktúre kameňa, tvoriaceho murivo
danej stavby, tvorba hradných útesov, skál
vystupujúcich pred očami laika.
Vytvára nový pohľad na čipku v jej charakteristickom poňatí tvorby architektúry východného Slovenska. Ako v spleti
nití nájsť ten správny postup v čo najjednoduchšom konečnom výbornom efekte.
Proces tvorby. Z potreby tvorivosti, trpezlivosti často pomocou použitia jednoduchých techník v komplikovanej hustote.
Stavby nevytvára detailne do podrobných, zložitých tvarov.
Budovy - kaštieľ vo veľkom Šariši, Šarišský hrad, komplex budov na ťažbu soli
zo Soľnej Bane, budovy z Prešova, Bardejova, Sabinova, hrady, zámky, kaštiele a
kostoly.
Vecičky tvorené na Veľkú noc a Vianoce, monštrancie, košíčky, číslice, písmenká aj zvončeky.
Z tradičných čipiek: veľkoplošné dečky,
tradičné tvorené pásikovou technikou,
rohy, čepce, košieľky, šperky, aplikácie na
šaty, kabelky, klobúky tvorené tradične aj
moderným spôsobom.
Už štvrtýkrát v roku 2011 organizovala
medzinárodný festival paličkovanej čipky –
jediné medzinárodné stretnutie čipkárok a
prívržencov čipky na Slovensku.
Z jej popudu Soľnobanský čipkársky
cech vytvára a publikuje pohľadnice, kalendáre, knihy aj upomienkové predmety,
organizuje výstavy aj súťaže. Vďaka jej vytrvalosti a zháňaniu prostriedkov v praktickom ponímaní veci dotiahne kompletný
projekt do konca.
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Okrem klbka nití a paličky si pripravíme vankúš na paličkovanie, špendlík a jednu
pomocnú niť. Pomocnú niť zavesíme na špendlík (obrázok číslo 2). Na paličku začneme
natáčať niť z klbka a poistíme ju slučkou (3, 4). Paličku uchopíme do ľavej ruky, pričom
pomocnú dvojitú pravou rukou natiahneme ponad ňu (5). Pomocnú niť otočíme okolo
paličky – v miestach, kde ju zvykneme držať (6). Pomocnú niť napneme ľavou rukou a
paličku vezmeme do ruky pravej. Paličku začneme posúvať smerom k vankúši a späť.
Držíme ju tak, aby nemohla zmeniť polohu, alebo z ruky vyskočiť, ale necháme ju
otáčať sa. Ak zistíte, že sa otáča do inej strany ako chcete, musíte pomocnú niť otočiť
okolo paličky opačným smerom, to znamená, viesť ju popod paličku zdola.
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Pre tých, ktorí radi cestujú
KRAJINA: ČESKO
KEDY: 18.5. 2012 14.00 - 19.00 19.5. 2012
10.00 - 16.00
KDE: ZŠ Curieových 2, Praha 1
KONTAKT: e-mail:info@palickovani.cz
internet:www.palickovani.cz, www.czechlace.eu

30. Čipkársky
kongres
Nemeckého
čipkárskeho spolku
KRAJINA: NEMECKO

HERZLICH WILLKOMMEN
zum 30. Klöppelspitzen-Kongress
vom 13.04. - 15.04.2012 in
Annaberg-Buchholz

Duchesse Spitze

KEDY: 13. 4. 2012
– 15. 4. 2012
KDE: AnnabergBuchholz
KONTAKT:
e-mail:info@
deutscherkloeppelverband.de
internet:www.
deutscherkloeppelverband.de

Tageskarten
Freitag
Samstag
Sonntag
3-Tages-Karte:

Tageskarten sind hier erhältlich:
8,- €
13,- €
5,- €
23,- €

Haus des Gastes „Erzhammer“
Buchholzer Str. 2 (Hauptkasse)
Händlerhalle, Silberlandhalle
Talstr. 8-10

Exponate der
Hauptausstellung

Schnäppchenmarkt
Geführte Rundgänge
Ausstellung „Seminar- und Workshopergebnisse“
Rathaus, Markt 1
Freitag 14 Uhr, Samstag 10 Uhr und 14 Uhr
Ausstellung „Spitzen-Schnitte“
Manufaktur der Träume, Sonderausstellungsraum, Buchholzer Str. 2
Freitag 14 Uhr, Samstag 10 Uhr und 14 Uhr

Haus des Gastes „Erzhammer“, 1. Etage Kleiner Saal
Gut Erhaltenes rund ums Klöppeln preiswert einkaufen.

Schwarzes Brett

Haus des Gastes „Erzhammer“, Erdgeschoss
Hier finden Sie aktuelle Informationen rund um den
Kongress

Deutscher Klöppelverband e. V.
Schloss Zweibrüggen, Zweibrüggen 40, 52531 Übach-Palenberg, Fon +49 (0)2451-49985, Fax +49 (0)2451-49986
info@deutscher-kloeppelverband.de www.deutscher-kloeppelverband.de

2. Medzinárodný festival čipky - Pag 2011
KRAJINA: CHORVÁTSKO
KEDY: 18. 6. 2012 – 23.6.2012
KDE: PAG
KONTAKT: e-mail:nedjeljka.oros@zd.t-com.hr

SOĽNOBANSKÝ
ČIPKÁRSLY CECH
VÁS POZÝVA
na vernisáž
dvoch výstav
VYSTAVANÉ NIŤOU
alebo
BARBORA
ŠIMKOVÁ
jubiluje

NOC
alebo
Čo sme
za rok stihli
19. mája 2012
Slovenské technické
múzeum,
NKP Solivar,
Zborovská 2/A, Prešov
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