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perzijske preproge

ljudem, ki se ne spoznajo na to. Umetnine, 
kot so perzijske preproge in tudi druge, 
lahko zaupate le strokovnjakom.

Kako pa prepoznate ponaredke?
Glede na to, da se s tem profesionalno 
ukvarjam, takoj. So brez energije. V 
nasprotju z originali izgubijo ponaredki, ki 
jih ponujajo v trgovskih velecentrih in tudi 
drugje, z nekaj leti vso lepoto, saj se povsem 
razbarvajo, volna pa se pogosto zdrobi, ker 
je suha in kratkih vlaken. Takšne preproge 
nimajo prav nobene materialne ali 

Farzad Kuški se je pred kratkim vrnil s počitnic 1 
v rodnem Iranu, od koder je k nam pripeljal 
edinstvene nomadske in klasične preproge, 
ki so vrhunec perzijske umetnosti iz dinastije 
Safavidov.
Brezčasne mojstrovine.2 
Kustos galerije Aleš Krhin ob največji preprogi, 3 
veliki kar 24 kvadratov in z več kot 12 milijoni 
vozličkov. Vredna je približno 60.000 evrov.
Pripomočki za restavriranje. Natančen proces, 4 
katerega rezultat je »neviden poseg« – delo 
mora biti opravljeno tako dobro, da se popravek 
sploh ne opazi.
Preprosta izložba galerije Farzad, ki vabi v 5 
čarobno in mogočno notranjost.
Preproge so bistveni del perzijske kulture in 6 
umetnosti.
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umetniške vrednosti. Največ ponaredkov 
prihaja iz Kitajske, Indije in Nepala ter jih 
večinoma pod prisilo izdelujejo otroci. Po 
iranskem civilnem zakonu pa je strogo 
prepovedano kakršno koli delo otrok ali 
mladoletnih oseb.

Na katero preprogo ne smemo stopiti 
oz. je lahko samo okras (umetnina)?
Preproge so narejene zato, da hodimo 
po njih, in če so kakovostno izdelane, 
ni nobene ovire, da nanje ne bi stopali. 
Dragocene kose, ki jih je že načel čas (starost 
blizu sto let in več) in so občutljivi, pa je 
vsekakor bolje imeti tam, kjer se ne hodi 

preveč oz. so lahko na steni 
kot tapiserije.

Kam bi poleteli na 
preprogi, če bi bilo to 
mogoče?
Poletel bi v čas safavidske 
dinastije, ko je Perzija 
doživljala preporod in 
razcvet na vseh področjih umetnosti. 
Takrat so perzijski dvorni obrtniki, slikarji 
in drugi umetniki ustvarili zanimive 
vzorce in motive, ki jih posnemajo še 
dandanes. Mojstrovine safavidskih 
dvornih izdelovalcev preprog so bile tako 

izpopolnjene in prefinjene, da je do danes 
le redkim uspelo natančno poustvariti 
izvirne motive. Ti mojstri so ustvarili okoli 
1500 dvornih preprog in mnoge lahko 
občudujemo v svetovnih muzejih.

Unikatne 
mojstrovine


