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Csipkekészítés Horvátországban
Bevezetés
A csipkekészítésnek Horvátországban mára legalább három jellegzetes hagyománya maradt fenn,
központjai Pag, az Adria partján, Lepoglava Észak-Horvátországban és az azonos nevű dalmát
szigeten fekvő Hvar.
A pagi tűcsipkével eredetileg egyházi öltözékeket, abroszokat és ruhadíszítéseket készítettek. Az
eljárás során pókhálószerű alapot díszítenek geometrikus mintákkal. A készítés módját az idősebb
asszonyok adják tovább a fiataloknak, egész éves tanfolyamokon. A lepoglavai vert csipke orsókra
csévélt szálak összefonásával készül. A falusi vásárokban árusított csipkeszalagokat gyakran
alkalmazzák népviseletek díszítésére is. A csipkeverés művészetét a Lepoglavában évente
megrendezett Nemzetközi Csipkefesztivállal ünneplik. Az aloé-csipkét kizárólag a Hvar városában
élő bencés apácák készítik. Friss aloélevelek belsejéből nyerik a vékony, fehér szálakat, amelyeket
kartonpapír-alapon szőnek hálózatos mintává. Az így elkészült darabok Hvar jelképei. A csipkék
valamennyi változatát parasztasszonyok hozták és hozzák létre kiegészítő bevételi forrás gyanánt,
készítésük beépült egy-egy terület kultúrájába. Fontos részét képezik a hagyományos viseleteknek,
és egy élő kulturális örökség bizonyítékai.
Forrás:
http://szellemikulturalisorokseg.hu/index0.php?name=f52_reprezentativ_lista_horvat_csipke
Célok
A cél megismerni különböző kultúrákat és hagyományokat, azok fontosságát napjainkban;
összevetni a horvát és különböző más népek kultúráját és hagyományait.
Egy másik cél a szókincs gazdagítása; a nyelvi készségek fejlesztése – különösen az olvasási,
beszéd- és prezentációs készségeké.
Feladat
Dolgozzatok háromtagú csoportokban! Keressetek információkat Horvátország egy-egy területének
csipkekészítési stílusáról (Pag, Lepoglava, Hvar)! Készítsetek egy prezentációt/bemutatót a javasolt
témáról, vonjatok le következtetéseket és magyarázzátok el, miért fontos része a csipkekészítés a
horvát kultúrának és hagyományoknak! A prezentációk bemutatása után vessétek össze
jegyzeteiteket és beszéljétek meg a hasonlóságokat és különbségeket az egyes területek
csipkekészítésével kapcsolatosan!
Munkafolyamat
Keressetek megfelelő weboldalakat (a tanárotok segít majd nektek), melyek tartalmazzák a feladat
kivitelezéséhez szükséges információkat! Gyűjtsetek részletes adatokat az alábbiakról:
- a csipkekészítés folyamata;
- a csipkekészítéshez használt eszközök és anyagok;
- a csipkekészítés múltja;
- motívumok és minták;
- hol és mire használják a csipkét;
- csipkekészítés más európai országokban, hasonlóságok és különbségek;
- egyéb érdekességek.
Internetes források:
https://www.sonline.hu/kultura/hazai-kultura/a-horvat-es-a-magyar-csipkekeszites-oroksegerolnyilt-kiallitas-1385053/
https://croatia.hr/hu-HU/experiences/culture-et-patrimoine/csipkeveres-horvatorszagban

http://nemzetisegek.hu/repertorium/2019/01/beliv_13-15.pdf
http://szellemikulturalisorokseg.hu/index0.php?name=f52_reprezentativ_lista_horvat_csipke
https://ridikul.hu/cikk/2019/03/26/az-1002-ejszaka-csipkei/
https://www.zg-magyar.hr/wp-content/uploads/2019/04/Bilten-45_HU.pdf
Következtetés
Alapos kutatást végeztetek és sokat tanultatok a horvátországi csipkekészítésről. Megtapasztaltátok
az együttműködés előnyeit és hátrányait, sikerült közös döntéseket hoznotok. Összehasonlítottátok a
különböző hagyományokat, elmélkedtetek a kultúrák közötti hasonlóságokon és különbségeken. A
feladat arra késztetett, hogy elgondolkodjatok a hagyományok és a kultúra fontosságán.

