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N A V D I H A

Kako nadgraditi, poglabljati in izpopolnjevati
tradicionalne tehnike tkanja je Katarini Mrzelj, krajinski
arhitektki po izobrazbi, pomenilo takšen izziv, da se je
teoretično in praktično podala v raziskovanje tovrstnih
zakonitosti in odkrivanje drugačnih, nepoznanih in novih
možnosti. In ker jabolko ne pade daleč od drevesa – s tkanjem
se je profesionalno ukvarjala že njena mama, oblikovalka
Majda Mrzelj, statve pa je skrbno in študiozno načrtoval in
izdelal glede na dostopne razstavljene muzejske eksponate
Katarinin oče in Majdin soprog Peter Mrzelj – ni čudno, da
so statve v družini prevzele tisto simbolno funkcijo, kot
jo je imelo nekoč domače ognjišče; postale so osrednji
prostor druženja in konstruktivnih debat. Zdaj so statve del
Katarininega doma in njenega ateljeja; prostor navdiha,
ustvarjanja, veselja in dela. Oblikovalka Majda Mrzelj se
je medtem upokojila in prenehala z delom, s tkanjem na
samosvoj in eksperimentalen način pa je v povezovalnem
duhu današnjega s preteklimi časi pričela hči Katarina.
Četudi se opusa matere in hčere razlikujeta tako vsebinsko
kot slogovno – mama se je posvečala tapiseriji, hči pa se
navdušuje nad ustvarjanjem tkanin za povsem konkretna
oblačila – je obema skupno odlično poznavanje tehnike,
materialov in tkanja kot obrti. Koliko znanja in izkušenj je
‘skritih’ v oblačilih Katarine Mrzelj, znajo opaziti in ceniti
mnogi in marsikateri poznavalci tudi odkrito priznajo,
da ne vedo, kako ji je uspelo tehnično izpeljati to ali ono,
da ni prišlo do deformacije blaga, neželenih odstopanj ...
Glede na to, da blago izdela sama in ga ne kupi, mora biti to
učinkovito že samo po sebi, je prepričana ustvarjalka.

Če se je Katarina Mrzelj lani posvečala redkemu tkanju
(gradacija od prosojnega tkanja, predstavljenega na levi
strani te zloženke, k bolj gostemu in podloženemu tkanju),
jo letos navdihujejo prehodi, ki se jih z industrijskim
tkanjem ne da doseči in jih lahko ustvari le spretna roka.
Pomladno-poletno kolekcijo si je zamislila v naravnih
materialih (lan, bombaž, viskoza) in svoje stranke razveselila
tudi s praktičnostjo vzdrževanja in pranja oblačil v pralnem
stroju, kljub relativno visoki vsebnosti lanu. Odločila se je,
da tokrat poudarka na barvi ne bo, in da bo želene tonske
akcente dosegala s teksturo. Umirjeni toni bež barve, nekaj
črne, srebrna in zlata nit so se razigrali prav v vseh treh
oblačilnih slogih, tako v formalnem, kjer je tkanje bolj gosto
in kompaktno, kot v sproščenih oblačilih za vsak dan, pa
tudi tistih za posebne priložnosti. Po mnenju poznavalcev
je bila svečana obleka Katarine Mrzelj na letošnji prireditvi
Viktorji izbrana za eno izmed treh najlepših, kar je za mlado
unikatno oblikovalko zagotovo vzpodbudno in pohvalno.
Kako je tudi ne bi opazili, saj je obleka občudujoče
poglede pritegnila že s tem, ker ni imela namena vzbujati
pozornosti bodisi z barvo, izrezi ali dodatki, pač pa z
elegantno skladnostjo, vilinsko ženstvenostjo, prijaznostjo,
naravnostjo; s finesami v strukturi in z likovnimi akcenti
v teksturi blaga pa tudi z naravnimi materiali in njihovo
primarno barvitostjo. V tem je, ne glede na ‘digitalni’ čas,
v katerem živimo, še vedno magična moč, moč arhetipa,
pra vzora, prvotne tkanine, iz katere so se razvile in izšle
vse kasnejše.
Ne le kroji, ki ravno prav razkrivajo ali zakrivajo, temveč
tudi avtoričin suvereni slog, vizija in prepoznavnost,
govorijo o eleganci s stilom za prav vsako priložnost; o
materialih, prijaznih do kože in enostavnih za vzdrževanje,
modnih dodatkih: torbicah in nakitu, nadaljevanju tradicije
naših prednic in prednikov ter vrhunski nadgradnji le
te. Unikatna oblikovalka, članica Društva oblikovalcev
Slovenije, Katarina Mrzelj že snuje naprej. V jesen in zimo
nas bo pospremila prijazno in pravljično kot vedno, tokrat s
kolekcijo tople barvitosti.
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