
Zirovske novice, letnik 2, 5t. 6, december 2OZl, kultura, str. 15

Pravtjico posvetila vsem l<[el<[jaricam

Pri Mohorjevi druäbi v Celovcu bo v teh dneh izila nova knjiga Tonöke Stanonik
z naslovom Kekljarica Polonca.

MATTIA RAIIT

''Pravljica o klekljarici Pololci je samo
eno od rnnogih besetlil s klekljarsko
tematiko, ki sem jih zapisovala v za-
dnjih tridesetih letih, potern ko sem se

vse bolj odtujevala roduenltr okolju, ki
me je zaznarnovalo prav z ljubeznijo do

klekljanja," je pojasnila Tondka stano-
nik in dodala, da fiziina oddaljenost ni
lnogla prelrgati navezanosti na bogato
kulturno izroiilo |odnih Zirov. 'Tudi v
mestu sem si ktlaj pa kdaj privo$öila
'poditek' ob klekljarski blazini, obisko-
vala senr poletne klekljarske teöa.ie v
Irtriji. s s'.'oiirni öipkami sodelovala na
razstavah in se preizkusila na kiekljar-
skih tekmovaujiil. F.rtrnr strnr r:rir,h !r

klekljanjlt pisati tudj ar!i.p i:r krr!ke
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Sala v otroökilr radijskih oddajah. Svojo

klekljarico, je dejala Tonöka stanonik,
pa je ves tas videla tl.tdi v barvah: vi-
dela jo je ob oknu, ko kleklja, videla je

stezo, po kateri je s öipkami, zavitinli v
platno, odhajala v dolino, pledstavljala
si je velika mesta, v katel'ih se.!e mudil
trgovec, ko je, hoded po svetu, prodajal
Polonöine öipke ... A deprav enako rada
piie, kot plemetava klekeljne, z belimi
nitnri vsega tega ni mogla priöarati, je

prizlala. zato ji je na pomod priskodi-
la ilustratorka Dunja Kofler, s katero ie
dolgo sodelujeta. V nekatere ilustracije
so vstavljene tudi öipke, ki jih je po raz-
lidnih predlogah sklekljala pisateljica.
Pravljica bo po zaslugi Moho{eve drui-
be izSla tudi v nemÄkern plevodu, je 5e

dejala Tor.röka stanonik, posvetila pa j0
je vsent klekljaricarn.


