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IZVLEČEK
Diplomsko delo raziskuje okraševanje človeškega telesa in predstavi kolekcijo nakita, ki je
oblikovan kot simbolno prepletanje spominov iz preteklosti. Izhodišče kolekcije je tehnika
pletenja in njen osnovni ponavljajoči člen - petlja. Oblikovalski proces obsega preizkušanje
različnih materialov in tehnologij z zavestjo izvora pletene strukture in njene transformacije.
Namen raziskovanja je nadgradnja le-te, kar omogoči nove možnosti v oblikovanju
sodobnega nakita.
Teoretični del naloge obsega teme okraševanja telesa, namen nakita v preteklosti in danes
ter pomen tradicionalnih tekstilnih tehnik in tekstilnega ročnega dela v današnjem času.
Poseben poudarek teoretičnega dela je namenjen vlogi vizualnega in čutnega spomina v
procesu oblikovanja.
Praktični del naloge predstavi proces preizkušanja različnih tehnik oblikovanja tekstilne
forme, od ročnega prepletanja tekstilnih in netekstilnih materialov do oblikovanja s pomočjo
računalniškega modelirnega programa in 3D tiska. Skozi medij kolaža so obujeni spomini na
zapuščino in zgodovino prednikov. Spomini imajo namreč močan vpliv na proces
oblikovanja, saj so osrednji motiv le-tega in velikokrat materializirani v kolekciji nakita, ki
poudarja tudi pomen ženske v svetu oblikovanja in nujnost ohranjanja kulturne dediščine.
Ključne besede: nakit, pleten nakit, spomin, tradicionalne ročne tehnike, kulturna dediščina

ABSTRACT
The presented thesis researches contemporary and traditional forms of decorating the
human body and presents a collection of jewellery designed as a symbolic interlacing of
past memories. The collection is inspired by the technique of knitting and its repeating
element – the loop. The design process researched the effect of various materials and
making technologies on the knitted structure. The objective was to research its potential
transformation and possible use in the design of textile jewellery.
A theoretical chapter of the thesis outlines the following topics: the decoration of the human
body, the past and present role of jewellery, traditional textile knitting techniques and their
importance today. A separate subchapter explains the role of visual and sensual memory in
the design process.
An experimental chapter of the thesis presents various techniques of prototyping,
visualisation of past memories and the final collection. The formal expression of the
prototypes is tested by the manual knitting of textile and non-textile, as well as by the use of
computational design and making tools, such as the 3D printer. Memories, visualized in
collages, are the inspiration for the jewellery collection that expresses the importance of
women in design and the importance of preservation of heritage.
Keywords: jewellery, knitted jewellery, memory, traditional hand craft, heritage
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1 UVOD
Diplomsko delo in razvoj pletenega nakita posvečam prednicam, ki so pomembne osebe v
mojem življenju. S svojim znanjem in ljubeznijo do ročnih del so name vplivale in pomagale
izoblikovati moj oblikovalski etos. Diplomsko delo predstavi proces in kolekcijo nakita, ki
»zamrzne«, materializira in ohrani spomine, ki sem jih delila z njimi in so hkrati inspiracija tej
kolekciji. Posledično želi naloga ozaveščati o pomenu tradicionalnih ročnih del in vlogi žensk
na tem področju. Tradicionalne tehnike namreč zaradi novih, bolj učinkovitih tehnologij,
počasi izginjajo, a je njihovo ohranjanje in nadgradnja pomembna, saj so nosilke kulture
določenega prostora. Prav tako pomembno je ta znanja, prenesena skozi generacije,
nadgraditi in ustvarjati novo kulturo z dragocenim znanjem. Raziskovala sem, kako čutne
zaznave vzbudijo različne asociacije in spomine na že pozabljeno preteklost.
Po končanem študiju arhitekture sem se preselila v London, eno najpomembnejših svetovnih
središč umetnosti, kulture in gospodarstva. Življenje v velemestu se precej razlikuje od
življenja doma. Tempo je hitrejši, obkrožajo te novi ljudje, sklepaš nova poznanstva, poslušaš
njihove zgodbe, mešajo se raznovrstne kulture, inspiracija je na vsakem vogalu, mesto ne
počiva in tako tudi ne ljudje, ki tukaj živijo. Hkrati pa ugotoviš, da več časa preživiš sam s
seboj in ga posvečaš karieri in izobraževanju. Čutne zaznave so v novem mestu močnejše in
vzbudijo vrsto asociacij, ki vodijo v odkrivanje spominov. Zamenjava okolja je v meni vzbudila
veliko pozabljenih dogodkov iz preteklosti, zavedanje o njihovi pomembnosti pa je dobilo
nov pomen. Odločila sem se, da svoje misli strnem v diplomskem delu in oblikujem kolekcijo,
ki je nastala v času mojega življenja v Londonu.
V teoretičnem delu naloge sem skozi delo Iskanje izgubljenega spomina francoskega
pisatelja Marcela Prousta raziskovala moč spomina. Odlomek, ki opisuje pripovedovalčev
doživljaj s čajem in magdalenico, je odličen prikaz nehotnega spomina, ki s pomočjo
asociacij obudi zgodbe iz preteklosti. Poseben poudarek sem namenila tudi pomenu
tradicionalnih tekstilnih ročnih tehnik ter ročnega dela v današnjem času in okraševanju
telesa.
V eksperimentalnem delu sem predstavila proces preizkušanja različnih tehnik oblikovanja
tekstilne forme, od ročnega prepletanja tekstilnih in netekstilnih materialov do 3D
oblikovanja. Skozi medij kolaža sem obudila spomin na zapuščino in zgodovino prednikov.
Spomini se pojavijo kot osrednji motiv in so materializirani v kolekciji pletenega tekstilnega
nakita.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 SPOMIN
Spomin oblikuje našo identiteto, saj bi bili brez njega izgubljeni v trenutku sedanjosti.
Spomini so shranjeni v obliki fragmentov, ki jih z zavestnim obnavljanjem povežemo v celoto
in tvorimo novo zgodbo v sedanjosti. [1]
Mnogokrat so podrejeni čustvom in domišljiji, ki jih prilagodita glede na trenutne potrebe.
Nekateri so naši lastni, spet druge ustvarjamo glede na pripovedi ljudi in jih vizualiziramo po
svoje. Med seboj nas povezujejo, saj se doživetij spominjamo, jih obnavljamo in na njihovi
podlagi načrtujemo prihodnost. V spominih sta preteklost in prihodnost povezani, saj
načrtovanje slednje temelji na preteklih dogodkih in izkušnjah. Ti pa so shranjeni v spominih,
zato prihodnost dojemamo kot njihovo refleksijo. [1]
Pri kreativnem procesu se naše misli prosto gibljejo in povezujejo. Notranje misli, s katerimi
se soočamo, ko smo v samoti, so doživljaje sebe iz preteklosti, spomin pa je medij za
izražanje samega sebe. Moč asociacij in spomina ima močan vpliv na oblikovalski proces, ta
pa mnogokrat črpa inspiracijo iz spominov naše preteklosti, svetovne zgodovine, vtisov iz
potovanj, srečanj z različnimi kulturami, podob prebranih knjig ali kadrov iz filmov. Priklic
informacij, ki smo si jih zavedno zapomnili in pot asociacij, ki se sproži ob spominih sta ključni
pri osnovanju novih konceptov, idej in kolekcij. [1,2]

2.1.1 MOČ SPOMINA
»In tedaj se mi je spomin nenadoma prikazal. Tisti okus je bil okus po koščku magdalenice, ki
mi jih je postregla teta Léonija ob nedeljskih jutrih v Combrayu (…) celoten Combray z
okolico se je naenkrat pojavil v obliki in biti, tako mesto kot vrtovi, iz moje skodelice čaja.«
(Proust, 1992, str. 60-63)
Francoski pisatelj Marcel Proust v delu Iskanje izgubljenega časa opisuje občutke ob
obujanju dogodkov iz pozabljene preteklosti. Roman je odličen prikaz delovanja nehotnega
spomina. Čutne zaznave vzbudijo vrsto asociacij, ki vodijo v odkrivanje spominov. Ko
pripovedovalec zaužije žlico čaja, v katero je namočil magdalenico, začuti izjemen užitek, ki
vdre v njegova čustva in prikliče spomin iz pretekolsti. Sprašuje se od kod prihaja občutek,
kaj pomeni, kako bi ga lahko ujel in zakaj je prekosil vsakodnevne okuse. Poskuša povezati
vizualni spomin z okusom in spozna, da je bil doživljaj edinstven, saj so se okus, čustva in
misli povezali in ga popeljaji nazaj v otroštvo. V preteklost odtekli svet se je ponovno
prebudil in prikazal pred njim. Nehoten spomin je tako omogočil prepletanje preteklosti in
sedanjosti. [3]
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2.1.2 KAJ JE SPOMIN?
Spomin je sposobnost pomnjenja, shranjevanja, ohranjevanja in priklica informaciji. Deli se v
tri kategorije: senzorni, kratkotrajni in dolgotrajni spomin.
Senzorični spomin je shranjen za kratko časovno obdobje (do 500 milisekund) in je posledica
delovanja čutil – vida, sluha, vonja ali dotika. To so grobe informacije, ki ji možgani sprejmejo
in so nezavedni. Proces se zgodi preden ga opazimo ali občutimo in sestoji zgolj iz delčkov
informacije, na primer slika je zgolj skupek enostavnih barv, linij in oblik. [4]
Kratkotrajni spomin traja med 15 in 30 sekund, vsi ostali spomini pa so dolgotrajni.
Kratkoročni spomin vsebuje informacije, s katerimi razpolagamo v realnem času, ki so tako
nove informacijo, kot tudi procesirane iz dolgoročnega spomina. Znanstveniki domnevajo,
da je za te procese odgovoren sprednji del možganov – prefrontalni korteks.
Dolgoročni spomin, je nasprotno od kratkoročnega, fizično shranjen v nevronih. Ti se med
seboj povezujejo, ko se formirajo novi spomini in ohranjajo povezave ne glede na to ali so ti
v uporabi ali ne. Delimo ga na implicitni in eksplicitni spomin – prvi vsebuje navade in
rutinske naloge, drugi pa informacije, ki se jih zavedamo in si jih namensko želimo zapomniti.
Ta se dalje deli na epizodičnega in semantičnega, ki označujeta dogodke, ki so se zgodili v
življenju osebe, oziroma splošna znanja.
Znanje in spomini, ki si jih zavestno zapomnimo, prehajajo iz kratkoročnega v dolgoročni
spomin. Informacija se prenese do hipokampusa, ki je odgovoren za proizvajanje novih
nevronov, ki so nosilci informacij. Pomembnejše informacije so kodirane bolj učinkovito in
natančneje kot rutinske ali manj razumljive, prav tako pa so prednostni ponavljajoči ali
čustveno močnejši impulzi.
Novi spomini nekaj časa ostanejo v hipokampusu, nato pa se nevroni pomikajo po celotnih
možganih. Podobni spomini so shranjeni skupaj glede na kategorije, na primer vizualni
spomini v okolici centra za vid. Skupaj so shranjeni tudi podobni oziroma enaki spomini, ki se
okrepijo vsakič ko so aktivirani. [5]

Slika 1: Kolaž priklicevanja spominov po lastni izkušnji
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2.2 TRADICIONALNE TEKSTILNE ROČNE TEHNIKE
Izdelovanje tekstilnih produktov je prisotno v mojih številnih spominih iz mladosti, zato sem
se odločila, da vpletem naučene ročne tehnike v kolekcijo, predstavljeno v diplomskem delu,
kot osrednji motiv. Pri tradicionalnih ročnih delih gre za ročno prepletanje niti in oblikovanje
le te v želeni produkt. Prednice so me učile različnih tehnik: pletenja, kvačkanja, vozlanja,
klekljanja, tkanja na ročnih statvah, makrameja in šivanja. Najraje prepletam debelejše preje,
s tem, da kombiniram pletenje in kvačkanje. Izpostavila bom osnovne elemente tehnike petljo, verižico in »vrstico« pletenja in kvačkanja, analizirala njihovo obnašanje in povezovanje
v različnih materialih ter ga uporabila pri razvoju kolekcije nakita.

2.2.1 POMEN TRADICIJE
Tradicionalna ročna dela so v vsakdanjem življenju manj prisotna kot nekoč, saj se je zaradi
socialnih in kulturnih sprememb vloga žensk v družbi in družini spremenila. Prav tako se je
spremenil način »konzumiranja« mode, pojavila se je t.i. hitra moda, posledica katere je
nižanje vrednosti in kvalitete oblačil. Trendi in oblačila se menjavajo hitro in znamke stremijo
k masovni prodaji ter izkoriščajo potrošnikovo želje po novem, s čimer oblačila izgubljajo
čustveno vrednost.
Tradicionalne tehnike imajo širši družbeni pomen in so del naše kulturne zapuščine, ki jo je
potrebno spoštovati in negovati. Tradicija je opredeljena kot nekaj, kar se je »... uveljavilo,
doseglo na področju kake dejavnosti med njenim daljšim obstajanjem ...« (SSKJ, Ljubljana,
2000), kultura pa kot »... dejavnost, ki obsega področje človekovega umskega, zlasti
umetniškega delovanja, ustvarjanja …« (SSKJ, Ljubljana, 2000). Podobno tudi Zakon o
varovanju kulturne dediščine poudarja pomembnost ohranjanja izročila v kontekstu
kulturnega bogastva, »... Kulturna dediščina predstavlja nenadomestljivo vrednoto. ..., zato je
potrebno kulturno dediščino vključiti v aktivno vsakodnevno življenje. Skrb za njeno
ohranjanje in varovanje v vseh okoliščinah je skrb vsakogar izmed nas.« (Zakon o varstvu
kulturne dediščine, 2008). Posledično je raziskovanje, osmišljanje in nadaljnji razvoj
tehnologij, ki črpajo inspiracijo iz tradicionalnih tehnik, nadgradnja kulturnega izročila.
Ameriški pisatelj Bill Bryson izpostavi: »Zgodovina je pomembna, ker nas spomni na to, kdo
smo, kaj smo naredili v preteklosti in kaj bi lahko naredili bolje.« Pomembno je, da se
zavedamo naše zgodovine, kajti znanja iz preteklosti vedno prenašamo v prihodnost in
veščine, ki se jih naučimo bodo preživele le, če jih prenesemo na naslednjo generacijo. Pri
tem so pomembne tudi sodobne tehnologije, ki omogočajo hiter prenos znanja. [6]
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2.2.2 ZGODOVINSKI OKVIR PLETENJA
Izvor ročnega pletenja ni točno znan, saj oprijemljivi dokazi iz zgodnejših zgodovinskih
obdobij ne obstajajo. Tekstilni materiali, sploh volna, so namreč mnogo manj obstojni od
kosti ali lesa, na podlagi katerih je mogoče natančneje sklepati o zgodovini. [7]
Prvi fragmenti pletene volne izvirajo iz 2. do 3. stoletja našega štetja, tehnika izdelave pa je
bila podobna pletenju. Podobni ostanki so bili najdeni na različnih lokacijah v Evropi,
Skandinaviji in Egiptu, kar priča o verjetnem vzporednem razvoju pletenja. Zgodovinarji
sklepajo, da se je pletenje razvilo predvsem zaradi zaščite pred naravnimi pojavi, prvi
produkti pa so bile rokavice, kape in nogavice. Kmalu dobijo produkti statusni simbol, večina
ohranjenih izdelkov je po sklepanju pripadala predstavnikom višjih slojev, saj so produkti
dobro ohranjeni. [7]
Prvi ohranjeni primeri pletenih nogavic izvirajo iz Egipta, hranijo pa jih v muzeju Victoria in
Albert, iz obdobja med 2. in 5. stoletjem našega štetja. Pri prvem paru nogavic še ne gre za
pletenje v takšni obliki kot ga poznamo danes. Nogavice so bile predvidoma narejene z eno
iglo, ki je služila kot pomoč pri prevezovanju niti. Kot eden prvih primerov pletenja z dvema
pletilkama je predstavljen drugi par nogavic. Tako kroj kot vzorec sta precej kompleksna,
zato predvidevajo, da to ni prvi primerek pletenja. [7, 8]
Za obdobje med 6. in 11. stoletjem ni fizičnih dokazov pletenja, kasneje v srednjem veku pa
je pletenje postalo razširjena obrt. Izdelki so obsegali tako vsakodnevno opremo za nižje
sloje kot tudi izredno natančne in zahtevne kose za plemstvo in cerkev. V 16. stoletju je bilo
pletenje priznana obrt, takrat je tudi pojem pletenje (ang. knitting) dobilo svoje ime in
narejen je bil prvi pletilski stroj. Posledično je ročno pletenje precej izgubilo na vrednosti, a
se je kljub temu ohranilo do danes. [8, 9] Predvidevajo, da se je v 16. stoletju pojavilo tudi
kvačkanje. Obstaja več teorij kako, kje in kdaj se je pojavilo prvič. Ročne tekstilne tehnike so
bile med seboj tako zelo podobne, da jih je težko razlikovati in poimenovati. Kvačkanje naj bi
se razvilo iz vezenja in šivanja, sama tehnika pa se je skozi čas precej spreminjala. [10]

Slika 2: Kolaž žensk, ki pletejo
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2.2.3 PLETENJE IN KVAČKANJE
Beseda plesti je veliko širša od glagola, ki opredeli tehniko pletenja. Zaradi kombiniranja
poznanih tehnik bom izraz prepletanje uporabila tudi v primeru vozlanja ali kvačkanja.
plêsti
1. delati tekstilne izdelke s pletilkami, pletilnim strojem
2. delati, izdelovati kaj z nameščanjem dveh ali več podolgovatih upogljivih stvari izmenoma
drugo čez drugo: dekleta pletejo vence; plesti jermen za bič; plesti kite, mrežo; plesti ograjo
iz protja, šibja / plesti lase v kito / čez zimo plete košare / ptiči pletejo gnezda
(SSKJ, Ljubljana, 2000)
plêsti se
1. s prislovnim določilom počasi gibati se, premikati se v določenem prostoru:
misli se mu divje pletejo po glavi / na večernem nebu se je pletla rožnata zarja
2. nastajati, širiti se: o tem se pletejo različne zgodbe / čudne govorice se pletejo okrog tebe
/ eno se plete iz drugega izhaja 3. dogajati se: kaj neki se plete tam doli / kdo bi vedel, kaj se
plete v ljudeh / med njima se nekaj plete (SSKJ, Ljubljana, 2000)
Pletenje je proces izdelave ploskovne tekstilije – pletiva oz. trodimenzionalne tekstilije –
pletenine. Osnovne enote pletenja so pentlje, ki se zapletajo v zanke, te pa tvorijo pletiva
oziroma pletenine. [11]

Slika 3: Skica pletenja

Kvačkanje je proces izdelave na pogled »čipkastega« tekstilnega vzorca, ki nastane, ko s
kvačko medsebojno povezujemo tekstilne zanke. Pri obeh tehnikah gre za prepletanje ene
vrvi, zato sta v primerjavi s tkanjem veliko bolj preprosti in mobilni. Razlika med kvačkanjem
in pletenjem je v izgledu končnega produkta – ta ima pri kvačkanju podobo čipke, kjer je
vzorec bolj prisoten, pri pletenju pa je enakomernejši ter tehniki, saj pri kvačkanju vsako
zanko posebej povežemo v naslednjo, pri pletenju pa je vedno več zank hkrati »odprtih« - te
se nizajo na pletilno iglo, dokler jih ne popletemo v naslednji vrsti, takrat pa spet nastane
nova vrsta odprtih zank. Velikost odprtin je pri obeh tehnikah odvisna od debeline pletilke
oziroma kvačke in debeline materiala.

Slika 4: Skica kvačkanja
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2.2.4 POMEN TEKSTILNEGA ROČNEGA DELA V DANAŠNJEM ČASU
Pletenje in kvačkanje v današnjem času ponovno postajata popularni dejavnosti kot oblika
sprostitve in digitalnega očiščenja, pa tudi kot upor zoper modno industrijo ali družbenim
vzorcem na splošno. Pletenje mnogim prinaša srečo in zadovoljstvo, saj s preprosto tehniko
nit pretvorimo v vzorec, čipko ali strukturo, ki je posledica našega dela in oblikovanja.
Pletenje v sodobnem svetu predstavlja kombinacijo obrti in umetnosti.
Tekstilne ročne tehnike so vse bolj priljubljene, tudi med mladimi in na socialnih omrežjih.
Pletenje je postalo popularno z uporabo debelejše preje, saj se tako plete hitreje in bolj
efektivno. Pojavile so se tudi poenostavljene različice pletenja, ki ne zahtevajo orodij, na
primer pletenje s prsti in pletenje z rokami, ki sta kot tehniki v takšni različici manj zahtevni in
primernejši za nove sodobnejše materiale ter za posameznike z manj tehničnega znanja ali
otroke. Popularni so tudi »naredi si sam« paketi, ki vsebujejo navodila za kvačkanje oziroma
pletenje in vse potrebne pripomočke vključujoč prejo, pletilke in skice. Takšne pobude so
pomembne, saj omogočajo spoznavanje osnov tehnik, ki jih je naknadno moč nadgraditi, s
čimer se obuja zanimanje za tradicijo in njeno vlogo v sedanjosti.

Slika 5: Naredi si sam

»Knitting is the new yoga« (pletenje je nova joga) je slogan, ki izhaja iz prepričanja, da je
pletenje enako sproščujoče kot joga, saj s ponavljajočimi gibi pletilk spominja na
ponavljajoče se poze pri jogi. Pletenje ima lahko terapevtski učinek, saj z napol
avtomatiziranimi gibi deluje sproščujoče, pomirja dihanje in srčni utrip ter ustvari občutek,
podoben meditaciji. Pozitivno je tudi za vadbo koncentracije, organizacijo misli in ustvarjanje
notranjega miru, kar je deloma odvisno od nivoja tehničnega znanja in zahtevnosti projekta.
Pozitivna pri tekstilnem ročnem delu je tudi povezanost z resničnim svetom in odmik od
digitalnega, saj se je tako lažje sprostiti, posvetiti sebi in razmišljati o svoji identiteti. [12, 13]

Slika 6: Pletenje je nova joga
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Gverilske skupine pletejo v znak upora in s tem opozarjajo na aktualne družbene probleme.
Pletene izdelke umeščajo v urbano okolico kot duhovite umetniške instalacije, in le-ti potem
postanejo nekakšni urbani tekstilni grafiti. Takšna gibanja so dobila ime »yarnbombing/urban
knitting« oziroma tekstilno bombardiranje/urbane pletenine. [14]

Slika 7: Tekstilno bombardiranje

Pletenje kot akt združevanja, druženj. Ljudje se zberejo in pletejo, ob tem delijo svoje
zgodbe, misli in znanja. V mnogih primerih gre za združevanje različnih generacij in ljudi z
različnimi ozadji. V našem okolju je zelo pozitiven projekt Razkrite roke, ki združuje in
izobražuje ranljive skupine. Namenjen je predvsem priseljencem, s čimer ustvarja
medkulturne povezave, socializira in izobražuje skozi medij tekstilnih ročnih del. Pred kratkim
je izšla tudi knjiga Oblikujmo z Almiro Sadar, ki združuje oblikovalske izdelke in navodila za
izdelavo z namenom ohranjanja tekstilnih tradicionalnih ročnih tehnik in približevanje le teh
novim generacijam, saj so izdelki modni, sodobni in privlačni za oko. [15]
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2.2.5 SODOBNI PIMERI UPORABE TRADICIONALNIH ROČNIH TEHNIK
Primeri uporabe tradicionalnih ročnih del v zadnjih letih obsegajo številna področja,
največkrat pa so simbioza ročnih del in sodobnih trendov ter družbeno-umetniška dela.
Oblikovalci iščejo inspiracijo v tradicionalnih ročnih tehnikah ali pa jih uporabljajo kot orodje
pri oblikovanju in izražanju. Uporaba neklasičnih sodobnih in tehničnih materialov (1 – Carol
Milne – pletene steklene skulpture), nepričakovano umeščanje pletenin v urbani prostor
(2 – Orly Genger – velika rdeča, rumena in modra pletena struktura v New Yorku), velikost
izdelkov in povečan vzorec pletenja/kvačkanja (3 – Patricia Urquiola – pleteni tepihi) so le
nekateri sodobni pristopi k uporabi tradicionalne tehnike. Sodobni kosi stremijo k oživljanju
ročnih spretnosti (4 – Xiao Li – uporaba pletenja v sodobni kolekciji oblačil) in nosijo različne
zgodbe - od družbeno kritičnih (11 – avtor neznan – urbane pletenine) do takšnih s humornih
pridihom (5 – Kate Jenkins – kvačkana hrana). Z vključevanjem človeške forme in
premikanjem dobijo tekstilne forme nov, sodobnejši izraz (6 – Nick Cave – »Soundsuit
project«). S svežostjo (7 – Arne&Carlos – pleteni božični okraski) in raznolikostjo produktov se
poskušajo približati novim generacijam in otrokom (8 – Toshiko Horiuch – kvačkana igrala za
otroke). Tudi pri nas oblikovalci eksperimentirajo z uporabo tradicionalnih ročnih tehnik ter
ustvarjajo širok nabor sodobnih pletenih izdelkov. Ti se pojavljajo v obliki nakita (12 – Urša
Zajc – Unikatni pleten nakit Lussli), opreme za dom (9 – Almira Sadar – kvačkan »puff«) ter
izdelkov z družbenim sporočilom (10 – Oloop – Razkrite roke).

Slika 8: Kolaž sodobnih pletenih, kvačkanih, vozlanih izdelkov
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2.3 NAKIT
Okraševanje telesa je skupno vsem družbam in je prisotno tudi v skupnostih, kjer sicer ne
nosijo oblačil. Ljudje okrašujejo svoja telesa s posebnimi dodatki in poslikavami že od
prazgodovine dalje. Okraševanje je raznoliko, lahko je v obliki preobrazbe površine kože ali
las, lahko pa z nošnjo predmetov v obliki nakita. Dodatki so iz najrazličnejših materialov - od
rastlinja, tekstila do dragih kamnov in kovin ter imajo v različnih družbah različne pomene in
simboliko - izkazovanje statusnega položaja, praznovanje običajev in poudarjanje lepote.
Slika 9 prikazuje popolnoma okrašeno telo predstavnice plemena iz južne Etiopije. Takšno
okraševanje telesa ponazarja močno povezavo med človekom in naravo. Fotografijo je
posnel nemški fotograf Hans Silvester, ki je med letoma 2006 in 2007 živel med pripadniki
plemen Surma in Mursi. Ti ljudje so zelo oddaljeni od civilizacije in njihov način okraševanja
teles spada med najbolj unikatne na svetu. Za okraševanje uporabljajo rože, travo, liste,
školjke, živalskime rogove, naravnime pigmente, kamne in perlice. Posamezniki iz plemena
imajo prirojen izvrsten občutek za barve, oblike in kompozicije ter so inspiracija mnogim
sodobnim oblikovalcem. [16]

Slika 9: Okraševanje telesa

Nakit je materializacija potrebe po okraševanju telesa in posledično tudi ena najstarejših
oblik dekorativne umetnosti.
nakit -a m (í) okrasni predmeti za nošenje na telesu: imeti, nositi nakit, bahati se z nakitom,
modni nakit, skrinjica za nakit / pravi nakit (iz dragih kovin in dragih kamnov) / nadeli so si
bojni nakit; pren. ekspr., retorični nakit (SSKJ, Ljubljana, 2000)
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2.3.1 ZGODOVINSKI OKVIR RAZVOJA NAKITA
Prvi kosi nakita, narejeni iz kosti, kamnov in školjkic, so se pojavili že v prazgodovini.
Predvidevajo, da so takrat nakit nosili kot znak položaja v skupnosti in iz vraževerja, branil naj
bi jih pred nevarnostmi in naravnimi pojavi. [17]
Uporaba bakra pomeni novo obdobje v oblikovanju nakita, saj kovina omogoči večjo
svobodo pri izdelavi. V Starem Egiptu, okoli 4000 let pred našim štetjem, so začeli uporabljati
zlato, kije simboliziralo moč, nosili pa so ga bogatejši. Izdelovali so tudi vrsto drugega nakita
iz steklenih perlic in dragih kamnov z živalskimi motivi. [17] Organske oblike z motivi narave
so uporabljali v Mezopotamiji, kjer so kombinirali zlato, baker, srebro in drage kamne. Nakit
je bil del vsakdana in je krasil ljudi iz vseh slojev. [19] Tudi nakit v antični Grčiji je vseboval
veliko motivov iz narave in živalskega sveta, ki so povezovali ljudi z grškimi bogovi. V obdobju
helenizma je nakit potoval skozi generacije. [17]
V srednjem veku so nakit nosili kot identifikacijo statusa v družbi, kraljevi sloj je nosil zlato,
srebro in drage kamne, ostali pa predvsem bakreni nakit. Nošnja določenega nakita je bila
dovoljena samo izbranemu sloju ljudi, z njim so izkazovali avtoriteto, moč in prestiž. Tudi v
tem času so verjeli, da ima nakit nadnaravno moč. Vloga vere in politične moči se je v
vsakdanjem nakitu kazala v tudi obdobju renesanse. Šele kasneje dobi nakit pomembnejšo
vlogo v obliki osebnega okrasa, poudarja poteze telesa in sledi modi. Organske oblike in
pentlje v pastelnih barvah so popularne v 17. stoletju, v 18. stoletju pa je prevladujoč
element diamant. V kasnejših obdobjih oblikovanje išče inspiracijo v preteklih slogih, Art
Nouveau in Art Déco v oblikovanje vneseta paleto različnih inovativnih oblik nakita. [18]
V zgodnjih dvajsetih letih 20. stoletja je postala moderna bižuterija. Pred tem so nakit iz
nedragih in imitiranih materialov nosili le tisti, ki si pravega niso mogli privoščiti. Modni
oblikovalec Paul Poiret je prvi vključil bižuterijo v svoje kolekcije oblačil, Coco Chanel pa je
kmalu za tem predstavila umetne biserne ogrlice. Ljudje so tako začeli kombinirati pravi nakit
z bižuterijo na preprostih minimalističnih oblačilih. [20]
Od šestdesetih let 20. stoletja dalje se je dojemanje definicije nakita nenehno spreminjalo,
kar je posledica novih tehnologij, uporabe vsakdanjih materialov – plastike, papirja in tekstila
ter dejstva, da so se meje in umetnostjo in obrtjo zabrisale. Radikalne ideje preglasujejo
ustaljeno simboliko in pomen nakita. Kose, ki so nastali od tega obdobja dalje, lahko
označimo z izrazom sodobni nakit. [18]
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2.3.2 VRSTE NAKITA
Okraševanje vseh delov telesa ima za posledico razvoj raznolikih vrst nakita: tiare/krone,
uhani, verižice, prstani, broške in zapestnice. Razvoj nakita skozi zgodovino kaže inovativnost
človekove domišljije in spoznavanje novih materialov, ki so omogočali nove podobe in
oblike. Celotna zgodovina nakita je močno prepletena z industrijskim razvojem, modnimi
trendi ter verskimi običaji. [17]
Najbolj pogosto okrašeni deli telesa so: vrat, prsi, prsti, roke, stopala, pas, ušesa in glava. Kot
eno najpomembnejših in najstarejših oblik nakita bi izpostavila verižico. Prve verižice in hkrati
prvi kosi nakita, so iz obdobja prazgodovine. Narejene so bile iz kosti in školjk. Poznamo več
vrst verižic: ovratnica, kratka verižica, resasta verižica, sautoir oziroma dolga verižica, ogrlica s
koraldami in verižica z obsekom. V angleškem jeziku beseda verižica (ang. necklace) v
dobesednem prevodu pomeni ovratna čipka. [21]
verižica verížica -e ž (í) 1. pomanjševalnica od veriga 1: privezati z verižico / pritrditi na vrata
varnostno verižico; verižica za pse / nositi uro na verižici // okrasni predmet iz sklenjenih
členastih elementov za okrog vratu: nositi verižico; odpeti si verižico; zlata verižica z obeskom
/ ovratna verižica 2. obrt., pri kvačkanju kar nastane, če se vsaka naslednja petlja potegne
skozi prejšnjo: skvačkati verižico / osnovna verižica (SSKJ, Ljubljana, 2000)
ogŕlica -e ž (ȓ) ovratni nakit, navadno iz na vrvici nanizanih drobnih dragocenih predmetov:
nositi ogrlico; biserna, briljantna ogrlica; ogrlica iz opalov (SSKJ, Ljubljana, 2000)
Eden prvih slovenskih zapisov uporabljajoč besedo verižica, je iz poslovenjenjega dela Roza
Jelodvorska, ki je datirano v leto 1855. Deklice si verižico izdelajo same in si z njo okrasijo
telo: »Troje otrok se je veselo na zeleni trati igralo. Male gospodične Milica in Malika ste bile
rudečih jerebiknih jagod zelo vesele. Naglo jih na sukanec naberete, imenujete jih zlate
verižice, ali pa bisere; ž njimi ste si vrat okinčale in naročnice naredile in niste si ravno malo
domišljevale na čudni kinč v zgodnji dekliški nečimernosti.« [22]
Grški bog Proteus velja za »očeta nakita«. Iz okovja, s katerim je bil pripet, naj bi naredil
prtsan in mu dodal kamen, s čimer je ustvaril prvi prstan in drag kamen. Prstani najrazličnejših
oblik in materialov so danes modni, nosi se jih po več na enkrat in na večih prstih. Poseben
pomen in vrednost imata zaročni in poročni prstan, ki se pri nas nosita na prstancu leve roke.
Poročni prstan je simbol ljubezni in večne zveze med partnerjema ter je edini sodobni kos
nakita s simboličnim pomenom. Ljudje smo čustveno navezani tudi na nakit, ki ga
podedujemo ali delimo s prijatelji. Takšen primer so »zapestnice prijateljstva«. Naglavni
okras izvirajo iz zgodnjih plemenskih kultur, kjer so imeli tako dekorativno kot uporabno
funkcijo. Tradicija se je spremenjena ohranila do današnjih dni, tiaro ali krono pa se nosi ob
posebnih priložnostih. Tudi broške so imele nekdaj uporabno vrednost. Bile so element
zapenjanja oblek, danes pa so le še v vlogi okraševanja. Ljudje si že od nekdaj prebadajo
različne dele telesa, še posebno ušesa. Prvi uhani so bili iz lahke žice, ki je prebodla uho,
kasneje so se pojavili takšni z zapenjanjem. Trenutno so popularni veliki uhani, ki naredijo vtis
in popestrijo minimalen »outfit«, podobno pa velja tudi za ostale kose nakita, sploh v
kombinaciji s preprostimi oblačili in brez uporabe ličil. [23]
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Slika 10: Okraševanje telesa - kolaž

2.3.3 POMEN NAKITA V DANAŠNJEM ČASU
Arhitektura, moda in oblikovanje odražajo duh časa v formi, strukturi, materialu in silhuetah.
Cilj teh umetnosti je uskladiti oblike, strukture in teksture s funkcijo. Sodoben nakit je postal
pomembna tema v globalnem kontekstu. Oblikovalci uporabljajo nakit kot medij izražanja in
raziskav socialnih in kulturnih fenomenov. Pri oblikovanju uporabljajo različne tehnike,
materiale, metode in koncepte, ki podkrepijo njihova sporočila. [24] Modni nakit (ang.
fashion jewellery) je sinonim za nakit, katerega oblikovna – avtorska vrednost je višja od
vrednosti uporabljenega materiala.
V zadnjem stoletju je nakit močno podvržen trendom v modi, tako se spreminja tudi podoba
nakita in predvsem materiala, ki je za nakit uporabljen. Danes najdemo nakit iz najrazličnejših
materialov. Ker je nakit postal močno podrejen hitri modi in modnim konglomeratom, so
individualni oblikovalci težko konkurenčni. Vodilne modne znamke ponujajo ogromno nakita
po nizkih cenah, kolekcije pa zamenjajo večkrat na sezono, s čimer sentimentalna vrednost
nakita izgublja svoj pomen.
Meje so v današnjem svetu zabrisane, pravil v modi ni več, kar pomeni, da je stopnja
svobode in kreativnosti višja, žal pa se je zaradi poplave produktov na trgu spremenil tudi
odnos do stvari in imovine. Zato želim s kolekcijo pletenega nakita poudariti pomen njegove
izdelave, trajnostne mode in povrniti uporabniku košček čustvene navezanosti na modne
kose preko svoje osebne zgodbe.
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
Pletenje je bilo dolgo časa podcenjeno, ker se smatra za žensko opravilo, zato sem se
odločila oblikovati kolekcijo nakita, ki jo posvečam ženskam, da bi s tem poudarila njihovo
pomembno vlogo pri prenašanju tradicije in kulture. S pomočjo tehnike prepletanja in
uporabe različnih materialov sem materializirala neprecenljive spomine iz preteklosti.

3.1 INSPIRACIJA
Izhodišče kolekcije so tradicionalne ročne tehnike pletenja in prepletanja, prežete s spomini.
Kolekcija je namreč podrejena nehotnim spominom iz preteklosti, ki imajo osrednji pomen v
procesu oblikovanja. Ideje so se postopoma razvijale tekom procesa izdelave in poskusov. Pri
oblikovanju sem se prepustila toku asociacij, preizkušala različne materiale in tehnike, mislila
sem z rokami in skozi spomine … Prav tako pa sem spomine in vzdušje povzemala v kolažih.
Inspiracije so raznolike, odvisne od spominov, skupno vodilo pa so ročna dela. Pletenje je
sredstvo za izražanje idej in metafora za materializacijo spominov.

3.1.1 NADALJEVANJE TRADICIJE
Šele sedaj odkrivam pomen in vrednost učenja in uporabe tradicionalnih ročnih tehnik svojih
prednic. Učenje je bilo vedno spontano, zaradi česar sem vzljubila ročna dela. Prisotno je bilo
vsakodnevno, poleg tega pa je vedno imelo pridih eksperimenta, tako da sem se učila
nezavedno, hkrati pa spoštujem njihov namen po ohranjanju tradicije in kulture. Bolj kot
same tehnike je po mojem mnenju pomembna ljubezen do ročnega izdelovanja in
oblikovanja. Sploh v današnjem času hitre mode, globalizma in naglih sprememb je
pomembna čustvena komponenta v oblikovanju, ki stremi v prihodnost, osmisli sedanjost in
najde vez s preteklostjo.

3.1.2 PRIKLIC SPOMINA
Kot je bila magdalenica za Prousta povod za priklic spominov iz preteklosti, se jaz nenehno
srečujem s podobnimi »sprožilci« priklicevanja spomina v preteklost odteklih dogodkov iz
mojega življenja.
Po selitvi v London, v novo in popolnoma drugačno okolje, se prebujajo spomini na
dragocene trenutke iz preteklosti. Zaznave so močnejše, saj se čutni organi počasi privajajo
na mesto ali pa so dražljaji preprosto močnejši in drugačni od tistih doma.
Občutki, ki jih doživljam, so zame novi in so povezani z minljivostjo, trajnostjo in obstojem.
Tiho opozarjajo na dragocene trenutke iz otroštva, ki so me izoblikovali. Razmišljam o
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nezavednem učenju od prednikov, uporabnosti tega znanja danes in ustvarjanju trajnosti ter
pomenu prenašanja tradicije.
Zaradi izolacije od »domačega okolja« je priklic spominov bolj pogost – verjetno zaradi
vpletenosti čustev. Veliko je »sprožilcev« asociacij: vonj po pralnem prašku iz javne pralnice
perila, vožnja s kolesom v dežju in vonj razgretega betona, zelenje in cvetje v parku, ki so kot
oaze miru in narave v urbanem okolju, igra jutranjih senc na polepljenih stenah najinega
stanovanja, podobe, ki spominjajo na osebe iz preteklosti in kljub temu, da gre le za naključja
in domotožje, ta občutenja vzbudijo zanimanje.
Vizualni spomin se skozi čas spreminja in odkriva nove podobe, hkrati pa me pri oblikovanju
vedno spremljajo čustva, občutki, spomini in pretekla doživetja, ki neizogibno vplivajo na
oblikovalski proces. Z uporabo in raziskovanjem določenih tehnik, materialov, barv in vonjev,
hkrati brskam po spominih, ki se ob tem pojavljajo, ti pa potem obratno vplivajo na
oblikovanje in razvoj. Kolekcija je tako produkt nenehne izmenjave spominov kot inspiracije
ter materialov in oblik, ki so le-te izzvali.

Spomnim se:
- Kvačkanih prtičkov na policah tetinega stanovanja in raznobarvnih, s sladkorjem
utrjenih kvačkanih klobučkov in skledic.
- Barve, otipa in podobe prve kvačkane rože, ki sem jo izdelala s pomočjo mame.
- Pletenih okraskov na jelki in vonja po Božiču in škampih.
- Tete, ki je dolge zimske popoldneve kvačkala velike prte ob spremljavi glasu
avstrijskega komentatorja veleslaloma v ozadju.
- Svojega prvega mini »punkeljčka« in klekljanja z babi.
- Vonja pletenih puloverjev, ki mi jih je naredila teta, še posebno tistega s pando.
- Slanih vrvi na barki, ki so med plovbo služile učenju vozlov.
- Teženja babici, ko mi je šivala prekrasne mini oblekice z volančki, jaz pa sem
pobirala ostanke po tleh in z njimi polnila male blazinice.
- Vozlanega kotnega stojala za rože, ki ga je naredila mama.
- Prvega nakita, ki sva ga izdelali z mamo.
- Prve kvačkane verižice in fascinacije, kako iz ene same vrvice nastane nakit.
- Malih pletenih oblekic za punčke.
- Rituala zalivanja rož okoli babičine hiše.
- Prelivajočih se barv prejic za kvačkanje.
-…
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Slika 11: Spomin/fotografija iz otroštva
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3.1.3 INSPIRACIJSKI KOLAŽI

Slika 12: Inspiracijski kolaž 1
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Slika 13: Inspiracijski kolaž 2
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Slika 14: Inspiracijski kolaž 3
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3.2 PREPLETANJE IN PROTOTIPIRANJE
Želela sem ujeti spomine v času, zato sem uporabila tehnike prepletanja materialov, saj se
kot asiociacije in spomini prepletajo in tvorijo »produkt«. Prepletanje materialov omogoča
namreč formiranje prostorskih struktur. Vedno me je fasciniralo, kako struktura materiala
vpliva na formo objekta. Pri origamiju iz ravnega lista, ki skrajda nima debeline, nastane
figurica, ki ima življenje, osebnost, funkcijo, podobo in izraz. Podobno pletenje s
ponavljanjem iste zanke tvori kompleksne površine in strukture.
Pri prototipiranju sem uporabila različne materiale in raziskovala, kako bi ujela različne
spomine in jih zamrznila v času. Največ sem prepletala s prsti, tudi z iglami in kvačko,
poskusila pa sem tudi 3D tisk materiala. Pri nekaterih kosih sem med seboj kombinirala in
prepletala različne tehnike in materiale.

3.3 MATERIALI IN BARVE
Uporabljeni materiali izražajo spomine na preteklost. Nekatere izmed njih sem izbrala
intuitivno, saj so mi njihov izgled, otip, vonj ali barva znani, namenoma pa sem poiskala tudi
manj znane, da bi lahko dosegla željene podobe. Veliko materialov sugerira tehniko
obdelave in formo, končna podoba uporabe drugih pa je nepričakovana. Prav tako so
zanimive tudi kombinacije različnih materialov in tekstur, sploh tistih, ki se navadno ne
uporabljajo za pletenje. Želela sem ustvariti harmonijo med materiali in njihovo uporabo, a
hkrati z utrjevanjem tekstila in uporabo netekstilnih materialov ustvariti kontrast med
tradicionalnim in eksperimentalnim odnosom do tekstilnih tehnik. Nekateri kosi so na pogled
drugačni kot na otip, izgled trdnosti in rigidnosti na primer ustvarja prožna tekstilna elastika.
Obratno so iz bombažnih trakov spletene verižice utrjene z epoksijem in na otip trdne, ob
nošnji pa ohranijo formo kar ustvari efekt presenečenja in doda nivo kompleksnosti.
Prototipi, ki sem jih natisnila s 3D tehniko so zanimivi, ker je v nasprotju z naravnim gibom pri
ročnem pletenju njihovo modeliranje prisiljeno, zato je petlja predimenzionirana in črna –
narejena je prisiljeno in ni samoumevna.
Prevladujoča barva kolecije je rožnata, ki me je spremljala skozi otroštvo in bila najljubša
barva oblekic in cvetlic. V kolekcijo sem vpletla tudi nekaj nevtralnih tonov in nekaj zlate, ki
parafrazira odnos med tradicionalnim in tekstilnim nakitom, prav tako pa spominja na zlate
verižice moje tete. Zelena barva je metafora počasi izgubljenih spominov, ki je kot mah, ki
prerašča gozna tla. Simbolizira na videz pozabljenje trenutke, ki pa jih je lahko obuditi.
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Slika 15: Raziskovanje obnašanja tekstilnih prej, vrvi, volne in žakarja

Slika 16: Raziskovanje utrjevanja strukture

Slika 17: Utrjevanje z epoksijem
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Slika 18: Raziskovanje obnašanja metalne verige, uporaba elastike s kovinskim izgledom

Slika 19: Uporaba fimo mase; utrjevanje z vlivanjem

Slika 20: Raziskovanje tehničnih materialov
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Slika 21: Raziskovanje potenciala okrogle elastike

Slika 22: 3D modeliranje in 3D tiskanje prototipov
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3.4 KOLEKCIJA
Kolekcija je sestavljena iz različnih kosov nakita za okraševanje telesa in slavljenje ženske.
Sestavljajo jo: naglavni kosi nakita, verižica, ovratna verižica, zapestnica, medaljon, uhani,
telesni okras, pas, broška in okras za nogo. Nekateri kosi imajo več funkcij, lahko so naglavni
okras ali verižica, zapestnica ali krona, oziroma uhan ali broška. Poudarjajo pa značilnosti
različnih delov ženskega telesa.
Vsak kos uteleša mojo vizijo uporabe pletenja na sodoben način. Kolekcijo sestavlja 24
različnih kosov nakita, enostavnih in kompleksnih ter majhnih in velikih. Kosi so
eksperimentalni in reprezentirajo ideje ter koncepte, zato se zadržano oblikovani prepletajo s
predimenzioniranimi ter absurdnimi v barvah ali materialih.
Vsak prototip in kos kolekcije je moja »magdalenica«. Spominja me na preteklost in povzema
dragocen trenutek, a je hkrati produkt sedanjosti. Kosi so posvečeni čaščenju ženskega
telesa, kar simbolizira pomen ženske v kontekstu izročila tradicionalnih ročnih del in hkrati
tudi njeno enakopravno vlogo v sodobni družbi.

Slika 23: Kolaž kolekcije nakita
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3.5 MATERIALI IN BARVE V KOLEKCIJI

Slika 24: Fotografija materialov uporabljenih v kolekciji
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3.6 KOLEKCIJA PLETENEGA NAKITA
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1

8

VERI&ICA
vrv

UHAN
elastika

2

OVRATNA
VERI&ICA
plasti#na cev

3

VERI&ICA
vrv
elastika
lepilo, barva

9

DOLGA
VERI&ICA
fimo masa,
bomba%na vrv

10

DOLGA
VERI&ICA
%akar

4

ZAPESTNICA
kovinska %ica

11

KRONA
ro%nat
satenasti trak
5

BRO!KA
resast trak,
elastika

6

UHAN
elastika,
volna

7

12

VERI&ICA
vrv + epoksi,
dekorirana vrv

13

PAS
plasti#na vrv,
ro%nat
satenasti trak

ZAPESTNICA
ZA ROKO
elastika,
%akar
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14

20

PAS
bombažna
vrv,
poliesterska
vrv

MEDALJON
elastika
3D tisk
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15

VERIŽICA
elastika +
epoksi,
efektna preja

16

PODVEZICA
žica,
rožnat
satenasti trak

ZAPESTNICA
veriga iz
medenine,
poliesterska
vrv
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VERIŽICA
vrv
elastika

23
17

VERIŽICA
elastika

VERIŽICA
žica
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18

ZAPESTNICA
ZA GLEŽENJ
volna

UHAN
elastika
volna

19

PAS
večbarvna vrv
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3.4 FOTOGRAFIJE KOLEKCIJE

Slika 25: Fotografija pletenega tekstilnega okrasa za gleženj
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Slika 26: Fotografija pletene dolge verižice
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Slika 27: Fotografija pletenega uhana
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Slika 28: Fotografija pletene verižice
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Slika 29: Fotografija pletenega okrasa za roko
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Slika 30: Fotografija pletene zapestnice
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Slika 31: Fotografija pletenega pasu
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Slika 32: Fotografija pletene dolge verižice
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Slika 33: Fotografija pletenega telesnega okrasa

38

Slika 34: Fotografija pletenega naglavnega okrasa
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Slika 35: Fotografija pletene krone
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Slika 36: Fotografija pletene broške
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Slika 37: Fotografija pletene ovratne verižice
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Slika 38: Fotografija pletene verižice
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Slika 39: Fotografija pletene podvezice
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Slika 40: Fotografija pletene in utrjene verižice
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4 ZAKLJUČEK
V diplomski nalogi sem raziskovala pletenje, različne materiale in njihov potencial. Cilj naloge
je bil združitev spominov kot inspiracije in pletenja kot tradicionalne tehnike. Rezultat je
kolekcija pletenega nakita, ki slavi pletenje in hkrati raziskuje idejo okraševanja ženskega
telesa predvsem skozi kontekst materialnosti. Nakit bogatijo podobe iz moje preteklosti, ki
so zamrznjene v obliki forme, barve ali materiala. Kolekcija je sodobna interpretacija
tradicionalnih ročnih tehnik, poudarja njihov pomen in prenos v današnji čas. Hkrati je tudi
upor proti pretiranemu konzumerizmu in hitri modi, saj so izdelki narejeni ročno in z zavestjo
trajnosti.
Skozi proces raziskovanja materialov sem spoznala njihove presenetljive lastnosti, zato so
pomemben del naloge tudi vsi poizkusi, ki kažejo direkten odnos med pletenjem in izbranim
materialom. Zanimivo je, kako tehnika in material narekujeta končno obliko pri združevanju
tradicionalne tehnike in netradiconalnih materialov. Ko vrv s pomočjo pletenja prevzame
novo formo, se namreč meje med tesktilom in nakitom zabrišejo. Iz preprostega oblikovanja
z eno potezo minimalistični kosi z vlivanjem spominov prerastejo v eklektične unikatne
eksponate. Želela sem, da nakit komunicira s telesom, odraža osebnost, nosi zgodbe,
sporočilo in hkrati daje moč, zadovoljstvo in veselje. Tako vpliva na počutje in samopodobo
žensk. Z njim se počutijo pomembnejše, lepše in samozavestnejše. Vanj so vlita čustva in
dragoceni spomini, ki mu dajejo posebno vrednost in energijo. Kolekcija je namenjena vsem
ženskam, oblikovni razpon je velik, zato lahko vsaka najde kos zase. Ideja je, da ta kos
postane del nje, se nanj naveže in ga vzame za svojega. Zato je nakit brezčasen, vendar
sodoben v svoji izvedbi in materialu. Nekateri kosi se lahko nosijo na več načinov, eden od
primerov je ovratna verižica pod številko 2, ki je lahko naglavni okras ali »klasična« verižica –
odvisno od trenutka, počutja in ženske, ki ga nadane. Nakit v tem primeru ni samo objekt,
ampak je tudi ritual, oziroma dogodek odkrivanja samega sebe.
Kolekcija nakita je namenjena ženski, ki spoštuje ročno delo, pomen raziskovanja v
oblikovanju in avtentičnost produktov. Je sodobna, nasmejana, ustvarjalna, spontana in
eklektična. Njen stil je edinstven, se skozenj izraža, nadgrajuje in ga popestri z nakitom.
Zanima jo moda, zato v posameznih kosih išče zgodbe in njihov globlji pomen ter se na njih
čustveno naveže.
Nadaljevanje diplomske naloge vidim najprej v samostojni razstavi na kateri bi predstavila
kolekcijo nakita in prototipe, ki so nastali v procesu eksperimentiranja. Namen razstave bo
približati tradicionalne ročne tehnike širšemu občinstvu in skozi razstavljene kose pokazati, da
je pletenje umetnost, ki je uporabna in sodobna. Kosi nakita v kolekciji so unikatni, veliko
oblik je neponovljivih, nekateri pa so oblikovani tako, da se jih lahko izvede v manjših serijah.
Cilj in želja za prihodnost sta razvoj kolekcije pod lastno blagovno znamko in pozicioniranje v
produktov prenasičenem sodobnem svetu.
Moč spomina je izjemna in poti asociacij neskončne, zato je tudi idej za oblikovanje veliko.
Vsak dan pišemo nove spomine, zato je vredno razmisliti tudi kakšne spomine si želimo v
prihodnosti. Kolekcija je posvečena preteklosti in je hkrati uvod v prihodnost, ki postavlja
nova vprašanja in izzive.
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