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IZVLEČEK
Namen diplomskega dela je bilo oblikovanje unikatne in eksperimentalne kolekcije oblačil, ki
kot glavni motiv vzorca uporabljajo besedilo. Kroji izhajajo iz dekonstrukcije klasičnih
oblačilnih kosov, ki niso opredeljeni za določen spol.
V teoretičnem delu sem raziskovala človeško komunikacijo skozi tekstil in oblačila.
Oblačila definirajo naš videz in so tako pomemben vizualno-komunikacijski element v družbi.
Govorijo o naših interesih, položajih in estetiki; skozi izbiro barve, kroja, kombiniranja in
materiala. Komunicirajo lahko tudi na bolj neposreden način, v tem primeru gre za besedilo kot
motiv v tekstilnem vzorcu. Kot tako se pojavlja na različne načine – ko se struktura besedila
podre in ne sledi več pravilom besednega, se besedilo pretvori v vizualno in postane vzorec.
V diplomski nalogi sem se osredotočila na skupino besed in besednih zvez, jih uporabila na
naštete možne načine ter opazovala njihov efekt na različnih materialih, oblačilnih kosih in
skozi dve različni tekstilni tehniki; tisk in tkanje.
Natančneje sem raziskala uporabo grafičnih elementov v oblačilih, tekstilni umetnosti in
tekstilnih vzorcih, ključna časovna obdobja ter oblikovalska dela. Raziskala sem obdobja, ki so
mi služila kot inspiracija ter razvoj uporabljenih tehnik skozi le-ta.
V eksperimentalnem delu sem oblikovala kolekcijo oblačil v kateri sem uporabila dve tekstilni
tehniki ustvarjanja vzorcev – sitotisk in žakarsko tkanje ter pojasnila svoje inspiracije pri
oblikovanju.
Cilj diplomskega dela je bilo oblikovati in izdelati kolekcijo oblačil z uporabo besedila kot
tekstilnega motiva skozi dve različni tekstilni tehniki, raziskovati nosljivost take kolekcije in
pa možnosti njene interpretacije.
Ključne besede: besedilo, komunikacija, punk, Bauhaus, žakarsko tkanje, sitotisk
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ABSTRACT
The aim of the thesis was designing an experimental collection of clothes, which uses a graphic
element – text and font as a main motif of the print. Patterns for the silhouettes origin in classic
clothing such as coat, trousers, jacket, but their main characteristics are deconstructed, while
combining them with materials made with print and jacquard weaving. Final pieces are not
defined specifically for one gender.
In the theoretical part I explored human communication through textiles and clothing.
Clothes define our appearance and are an important element of visual communication in the
society. They talk about our interests, positions and aesthetics – through the choice of color,
cut, combination and material, or more directly – with the use of words themselves. As such,
text can appear in many different ways – slogan, logo, expression of rebellion or with breaking
the text structure, so it no longer follows the rules of the word and it becomes a visual pattern.
More precisely I focused on direct use of text in clothing, textile art and prints, key history time
periods and pre-existing design works. I looked into art periods which I used as inspiration for
silhouettes and prints and studied how my main techniques developed through those periods.
In the experimental part I designed clothing collection where I used two main techniques to
design a pattern – silk screen printing and jacquard weaving and I explained where inspiration
for the collection was found.
The aim of my thesis work was to design a fashion collection using text as a main textile motif,
achieving that through two main textile techniques, to explore its wearability and possibilities
of its interpretation.
Key words: text, communication, punk, bauhaus, jacquard weaving, screen printing,
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1 UVOD
Tekstil, grafika in pisava so tesno povezani že od začetka človeške kulture, kar ni nenavadno
glede na to, da je oblačenje glavni element človekove vizualne komunikacije, pisava pa
intelektualne. Povezave je mogoče najti že v sami besedni in pomenski strukturi (tekst, tekstil),
pisava in grafika pa se nato v oblačenju udejstvujeta na različnih nivojih. Oblačila namreč
komunicirajo v smislu kvalitete: barva, kroj, kombinacija in material – ali pa na bolj neposreden
način, ko je uporabljena sama pisava. Pojavi se kot marketinška poteza (v obliki
slogana/logotipa), v nekaterih smereh oblikovanja in subkultur pa kot jasen izraz mnenja ali
upora. Tak motiv nam je berljiv, če je zapisan v pisavi, ki jo poznamo in razumemo – ko pa se
besedna struktura podre, postane zapisano zgolj vizualno, torej vzorec.
V diplomskem delu sem raziskovala meje berljivega skozi vzorec in dve tekstilni tehniki –
tkanje (ustvarjanje materiala od samega začetka) in sitotisk (aplikacija na že obstoječi material).
Žakarsko tkanje se je močno razvilo v obdobju Bauhausa, ki je bilo v tekstilnem oblikovanju
tudi obdobje estetike geometrije in močnih kontrastov. Druga tehnika – sitotisk, je bila na
zanimiv, nekonvencionalen način uporabljana v obdobju pop art-a, ko so jo umetniki uporabljali
kot element v kolažu izrezkov reklam, besedila in fotografij. Raziskala sem, kako sta obe
obdobji povezovali tekstil, pisavo in določeno tekstilno tehniko in pojasnila na kakšen način sta
mi podali inspiracijo za oblikovane silhuete.
Zanimalo me je predvsem kako se vzorec, ki je nastal iz pisave, nato bere oziroma interpretira.
Ali nas vzorec, ki vsebuje besedilo, sili k temu, da je prebran in razumljen ali lahko ostane zgolj
vizualni, okraševalni element?
Pisava je močno zastopana v tekstilni umetnosti, ampak ali je lahko zapis misli / mnenja tudi
nosljiv?
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 TEKST V TEKSTILU - POMENSKE POVEZAVE MED BESEDILOM
IN TEKSTILOM
Ker že sama beseda »tekstil« v svojem korenu nosi »tekst« lahko besedi skušamo pomensko
povezati, čeprav gre za poimenovanja dveh popolnoma različnih stvari. Že med samo strukturo
besedila in strukturo tekstilije lahko potegnemo nekaj vzporednic – obe strukturi namreč stojita
iz množice manjših enot, ki so vsaka posamezna v pomenu in medsebojnem zaporedju ključne
za nastalo celoto.4 Med sabo jih sestavljamo postopno, bolj ali manj medsebojno različne si
elemente nizamo enega na drugega ter jih kombiniramo na milijone različnih načinov – te
neskončne možnosti nizov in kombinacij narekujejo neskončno možnosti nastalih koherentnih
celot, ki se jih da prebrati in interpretirati. Pri enemu od postopkov se uporablja pisala, pri
drugemu pripomočke, kot so igle in niti, a morata tako tekstilni oblikovalec kot pisec v procesu
paziti na logičnost zaporedij in podrobnosti, ter tako ohranjati nadzor nad nastajanjem celotne
podobe. Pisava, ki jo uporabljamo na področju Evrope, ima veliko skupnega z ročnim tekstilnim
delom – kot tekoči šiv gre za linijsko nadaljevanje, pri katerem se vsaka črka smiselno nadaljuje
iz druge.4
Ena izmed avtoric tekstilne monografije Booknjiga, profesor Vera Sešlar-Založnik, primerja
pripovedovanje s tkanjem in pripoved s tkanino – »tkanje je bilo dolgo metafora za ustvarjanje
zgodbe, prepleta, za stvarjenje sveta. V dolgotrajni proces ročnega izdelovanja – v tem primeru
tkanine – se naselijo misli avtorja, ritem tkanja pa je po njenem primerljiv s pesniškim ali
pripovednim. Del tako narejene tekstilije nam posreduje informacijo o družbi ki jo je ustvarila
in to na način, ki je podoben zapisanemu jeziku, le da nam pri tekstilu sporočajo barva, vzorec
in tekstura.« (Vera Sešlar-Založnik, 2010 : 185).
Če se vrnemo k pomenom besed – v angleščini obstaja množica besed, ki povezujejo strukturo
pripovedovanja in pisanja s tekstilno prakso – napisana ali pripovedovana zgodba je lahko
»spun« (spredena), »woven« (stkana), »knitted« (spletena), »sewn« (sešita) ali »pieced
together« (sestavljena). V mnogih jezikih tkalec ni samo izdelovalec tekstilije, ampak tudi
ustvarjalec besedila. Samostalnik »text« izhaja iz latinskega glagola »textere«, ki poleg »tkati«
pomeni tudi konstruirati, v mnogih jezikih pa se glagol navezuje na širši pomen ustvarjanja in
komuniciranja, ne zgolj tekstilnega (med drugim v grščini in arabščini, nekajkrat tudi v
angleščini).1
Tu pa lahko najdemo tudi eno od bistev tekstilij: njihova komunikacija, saj je njihov jezik
univerzalen in dostopen vsakomur, in sicer že od nekdaj – tudi ko pisave še niso obstajale. Tako
lahko rečemo, da je tekstil govorica stara kot človeštvo.1
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2.2 NAČIN OBLAČENJA IN KOMUNIKACIJA
Ko govorimo o komunikaciji skozi oblačenje, lahko govorimo o semiotiki oblačenja. Semiotika
govori o vizualnem, njegovih oblikah in karakteristikah kot o nečem, kar se da brati podobno
kot besedilo. Gre namreč za zaporedje vizualnih znakov in simbolov, ki so dovolj jasni, da so
lahko interpretirani. Specifično semiotika oblačenja govori o komunikaciji posameznika skozi
njegov izgled. Moda in okraševanje telesa sta prva vidna plat na posamezniku, zato lahko o
njiju govorimo kot o posebnem jeziku, ki lahko kot besedilo – ali včasih še bolj, sporoča o
posameznikovi osebnosti in karakterju. Je pomemben del vizualne retorike, ker nam omogoča,
da videne znake in kode povežemo v celoto, ki postane podlaga za besedno komunikacijo. 9
V vsaki družbi je telo oblečeno in vsak način oblačenja igra pomembno komunikacijsko in
estetsko vlogo. Specifični stili oblačenja tako definirajo osebo kot posameznika, skozi znake,
simbole in ikonografijo pa tudi kot pripadnika določene skupine. Nebesedna komunikacija je
neizogibna – ne glede na to, ali je sporočilo namensko ali ne, ljudje konstantno komuniciramo,
(tudi ko ne govorimo) in tako je tudi nemogoče nositi oblačila, brez da bi prenašal določene
družbene signale. Tudi odločitev posameznika, da oblačil ne nosi, sporoča – odločitev
posameznika o njegovem lastnem videzu pošilja sporočila opazovalcu, to pa vključuje tudi
ljudi, ki trdijo, da se ne ozirajo na to, kakšen je njihov videz.10
Pomembnost komunikacije skozi videz je lahko bolj ali manj namenska, sporočanje skozi
nošenje oblačil bolj ali manj subtilno. Določene skupine/subkulture v preteklosti in sedanjosti
se odločajo za glasnejše sporočanje skozi oblačenje – takrat oblačenje postane uporniško,
aktivistično, politično.
Konvencionalno oblačenje posameznika je izbira znotraj meja finančnih zmožnosti ter vizualne
estetike itd. Te izbire so tudi namenske in v družbi ustvarjajo sestave, kar se tiče posameznika
kot del družbe - položaj, služba, hobi. Te izbire nosijo cel spekter sporočil o družbenem statusu,
samopodobi, privlačnosti, v mojem kontekstu pa so tudi odraz izbire »normalnosti«,
nasprotujoč odklonskosti – ali drugače povedano: so subtilno nevidne, podobne drugim,
primerne, naravne. Namenska komunikacija skozi videz je drugačna – je namenska izbira,
vizualni konstrukt, ki si želi pozornosti, ki si želi biti prebran. To med drugim definira
subkulture z razliko od ustrezajočih obstoječi kulturi – primer je bila subkultura punka (več v
poglavju 3.2.4).3

2.3 UPORABA BESEDILA NA TEKSTILU SKOZI ZGODOVINO
2.3.1 STARODAVNE CIVILIZACIJE IN SREDNJI VEK
Jasen primer komunikacije skozi tekstil so tehnike vozlanja vrvi imenovane Khipu, ki so bile
temelj administrativnega sistema Inkovske države v 9. stoletju. To je bil urejen način
shranjevanja in posredovanja informacij skozi nit, ki je tvorila vrv. Vsak posamezni Khipu je
bil sestavljen iz številnih visečih vrvi, ki so nosile vozle – ti so se med seboj razlikovali po
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načinu kako so bili zvezani, velikosti, medsebojni razdalji in kako so tvorili skupine. Lahko jih
primerjamo z elementi stavčnih sistemov, ki so bili glede na omenjene lastnosti berljivi tistemu,
ki je bil s sistemom seznanjen.2
Simboli in besedila se kot taki na tekstilu pojavljajo že tisočletja. Ti kosi tekstilij nosijo
spominsko in zgodovinsko vrednost ter čustva; so deli velikega sveta tekstilij, ki sporočajo,
izobražujejo. Skozi zgodovino so pogosto nastajali kot slavljenje »veličine, pomembnosti in
izobraženosti civiliziranega sveta.« Tekstilije so skozi svoje motive zmožne povezovati
določene skupine in posameznikom zbujati občutke solidarnosti in pripadnosti skupini – skozi
specifična zaporedja vzorcev in motivov, ki so javno razpoznavna, berljiva in zastopajo nek
družbeni fenomen. Pomemben primer simbolov pripadnosti skozi kos tekstila je bila in še danes
je zastava, okrog katere je tudi ustvarjena kopica zakonov, kaj se z njo sme in kaj je
prepovedano početi. Dvigovanje zastave ob posebnih priložnostih govori o pripadnosti narodu
in ponosu posameznika, da pripada.2
Eden najstarejših primerov upodabljanja besedila na tekstilu je kitajska svila (v času 770 pr.n.š),
ki je bil izbran superiorni material za podlago napisanim dokumentom pomembnih članov
družbe. Ne le, da gre za luksuzen material, bil je tudi kompakten, saj ga je bilo mogoče zvijati
v zvitke in prenašati, ne da bi se preveč mečkal, poleg tega pa je bila vsebina, enkrat napisana
na svilo, permanentna. To so bili hkrati začetki tehnike sitotiska (več v poglavju 2.8).
Besedilo je bilo upodabljano v tkaninah, vezenju in – ko je bilo to tehnično mogoče – v
tekstilnem tisku. Naslednji primer so velike tapiserije z biblijskimi motivi in moralnimi načeli
zapisanimi na njihovih obrobah. Te tapiserije so omogočale, da je bil biblijski nauk lažje
dojemljiv in razširjen kot besedila v knjigah, saj je bil velik odstotek ljudi nepismenih.
S širjenjem pismenosti po Evropi pa se je širila tudi praksa upodabljanja besedila skozi
priljubljena ročna dela. Dekleta poznega 18. stoletja na primer so vezla verze o minljivosti,
družini in pobožnosti. Taka dela so bila družini v ponos in so bila tudi primerno razstavljena,
saj so govorila o izobraženosti njihovih hčera.2
Kot enega pomembnejših primerov lahko omenimo tudi potiskan spominski robec, ki je
pogosto nosil tekstovne zapise in komentarje družbenega dogajanja (npr. ob kronanju kraljice
Viktorije 1838, začetkih vojn, odprtjih svetovnih razstav). 2
2.3.2 DVAJSETO STOLETJE
Motivi in upodobitve besedila v ročnih tehnikah so se razvijali skozi celotno 19. stoletje,
tematike pa niso bile več zgolj biblijske, temveč so se nanašala tudi na vsakdanje življenje,
pregovore in revolucionarna sporočila – odvisno od trenutnega družbenega dogajanja. Mnogo
tekstilij je postalo izrazito političnih. Feministična gibanja žensk skozi 20. stoletje so
uporabljala prav ta ročna tekstilna dela, njihova sporočila in zahteve so se pogosto manifestirala
na materialih. Ko se je razvil tekstilni tisk, se je uporaba »komunikacijskega tekstila« razširila.2
Spominski robec je ostal ključen v časih obeh svetovih vojn, ko je bil nosilec patriotskih
sporočil, ki so dvigovala moralo, njihova vsesplošna priljubljenost v družbi pa je naraščala
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skozi pojavljanje v medijih - v reviji Vogue na primer so mesečno izpostavili motiv na ruti ali
robcu. V šestdesetih letih sta s pojavom fenomena mladine in mladostniškega potrošništva svoj
razvoj doživela »casual wear« in bela majica, »the white t-shirt«.5
2.3.3 »T-SHIRT« KOT NOSILEC SPOROČIL
Besedilo se je začelo množično uporabljati z razširitvijo t-shirta, kot priljubljenega kosa
oblačila. Poceni bombažna majica je skozi DIY (»naredi si sam«) kulturo postala podlaga za
besede in slike vseh namenov, bolj ali manj radikalnih. Fundamentalna preprostost bele majice
je popolna lastnost za prenašanje sporočila, ker je tako zelo nosljiva – nosi jo lahko vsakdo, saj
t-shirt predstavlja najbolj osnoven, preprost in izčiščen element posameznikove garderobe.
Univerzalni jezik slikovnih ikon prestopi jezikovne ovire in zmore ponesti sporočilo naprej na
globalno raven.5
Najprej so jih nosile zgolj ameriške športne ekipe; majica je nosila ime igralca in njegovo
številko, motiv je bil grafično jasen in viden že iz razdalje. Naslednji korak so bila imena
univerz, ki jih študentje niso nosili le v športu temveč tudi v »leisure wear« smislu. Četudi je
bila majica okrašena zgolj z grafičnimi znaki, to ni bil več le kos oblačila temveč medij za
prenašanje sporočila. Tak t-shirt je hitro našel pot v politiko, ki ga je izkoriščala za oglaševaje
posameznih kandidatov in njihovih motov. To se je začelo leta 1960, ko je bil
t-shirt prvič uporabljen v politični kampanji. Tu pride do zanimivega paradoksa – čeprav ima
posameznik pravico do volilne tajnosti, njegovo oblačilo jasno in glasno sporoča politične
nazore nosilca, kar spodbuja debato in ohranja demokratično svobodo govora. Uporabljan je
lahko masovno – v namene politike, protesta ali povezovanja v skupine in društva.5 Ker pa je
razvoj hitre mode povzročil, da lahko kos oblačila zamenjamo vsak dan, je mogoče da
sporočila, ki jih nosimo, postanejo zamenljiva in izgubljajo svojo moč.
2.3.4 PUNK IN OBLAČENJE UPORA
Punk je primer subkulture, ki je množično uporabljala oblačenje kot način upora skozi
osemdeseta leta, poleg ikonografije (primer; angleška zastava in kraljica) pa je bil glavni motiv
na oblačilih prav besedilo (čeprav pogosto v žaljivem slogu). Najpomembnejša značilnost
ulične mode punka je bila njen »anti-fashion« vidik. Pravilo bi se lahko glasilo: »if the cap
doesn't fit, wear it« (»če ti ni prav, to nosi«). Oblačilo je lahko postalo prav vse - kot
Duchampovi »ready-made« kosi, ki so postali umetnost, ker jih je tako imenoval umetnik sam.
Plastična vreča, televizijska komponenta, kovinski industrijski element, tampon – vse to je
sestavljalo modo, ki jo je Viviene Westwood imenovala »confrontation dressing« konfrontacijsko, soočenjsko oblačenje. V njihovem slogu je bilo besedilo bistveno – ker so
uporniki želeli, da je njihova jeza in njihova odločitev, da ne bodo ustrezali, jasno in glasno
prebrana. Oblačila so nosila slogane in ne logotipov.3

5

Viviene Westwood pa je glavna povzročiteljica, da se je punk splošno manifestiral v modi.
Ulična moda, ki jo je oblikovala s tedanjim partnerjem Malcolmom McLarnom je nasprotovala
konzervativni družbi in tudi tedanji hippijevski modi, vsebovala je kontroverzne majice
popisane s slogani, kot so »Cambridge rapist« in »Paedophilia«, kar je povzročalo vse splošno
zaprepadenost in ogorčenje – grafični motivi kot so svastike, fotografije golih prsi in kraljice
Velike Britanije prav tako. Punk z Westwoodovo in McLarnom na čelu je postala
dekonstruirana revolucija zadrg, zaponk, pretrganih kosov oblačil in glasnih tekstov kot
politično »statement« oblačenje Londonskih ulic. Primer: Ko so Sex Pistols leta 1976 izdali
pesem »Anarchy in the UK« so ulice preplavile majice z zaporniškimi črtami, prikazujoč sliko
Karla Marxa nanešenega čez slogan »Only anarchists are pretty« (»Le anarhisti so lepi«). To je
bil simbolizem, ki ni potreboval
pojasnjevanja in ravno to je bil
12, 13
njegov namen.

Slika 1: Punk Vivienne Westwood 11

2.3.5 LOGOTIP
Z razvojem sodobnih modnih znamk (dober primer je YSL v sedemdesetih letih) je oblačilo
postalo nosilec logotipa in imen podjetij, ki so si na ta način začela širiti razpoznavnost in
priljubljenost. Že zgolj košček materiala, ki nosi določeno besedo ali ime lahko predstavlja
ogromno vrednost – to je detajl, ki v današnji družbi prinaša denar, inspiracijo, privlačnost in
status, ter detajl ki je postal valuta sam zase. V današnji družbi je logotip pomemben element
predstave samega sebe in lastne identitete. V tem primeru je grafika ključen element, saj se
določene znamke zanašajo na logotip in njegovo prepoznavnost bolj kot na kreacijo samo. V
tem primeru znamka dela na skupini grafičnih referenc, ki določajo zakaj izberemo en izdelek
in ne drugega – kar se prodaja sta grafična podoba in pakiranje.8
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2.4 SODOBNA MODA IN IZRAŽANJE MNENJ SKOZI OBLAČILA
Zdi se, da je moda v zadnjih letih ponovno pridobila zanimanje za aktivizem. Skozi zgodovino
se je nenehno pojavljalo vprašanje, ali naj bi se oblikovalci udejstvovali v politiki in jasno kazali
svoje nazore. Odgovor sedanje mode bi verjetno bil »da«, in sicer s kombinacijo aktivističnih
sloganov in izražanja mnenj na socialnih omrežjih. Moda je ena najpomembnejših industrij na
svetu in en močan vidik je, da ima skozi izražanje pomembnih političnih vprašanj potencial
doseči spremembe, ali pa vsaj razširiti debato. Po drugi strani je moda kompleksna in težavna
industrija, ki je sama eden izmed perečih problemov sodobnega sveta in zato je tematika
paradoksalna. Ko se oblikovalec odloči v svoji kolekciji jasno in glasno uporabiti besedilo z
izrazom določenega problema, je problematično, da je ponavadi modna industrija pomemben
akter pri problematiki. Primer, ki je vzbudil mnogo debat je bila nedavna poteza Marie Grazie
Chuiri (glavna oblikovalka pri Dior od 2016). Slogan » We should all be feminists« (»vsi bi
morali biti feministi«) upodobljen na belem t-shirtu sicer nosi velik pomen, a hitro se je
izkazalo, da bi morali tisti, ki bi želeli podpreti Chuirijno feministično misel za majico ošteti
okrog 700 dolarjev.
Moda je sicer pridobila zanimanje za aktivizem, a zdi se, da je glavni razlog zgolj to, da se
nahajamo v času politične nestabilnosti in nezadovoljstva, dvoma v trenutne voditelje in
ureditve in resnico novic, ki jih prejemamo. Problematični časi pa take slogane prodajajo. Moda
je še vedno ena najbogatejših industrij in kot taka je usmerjena v dobiček. Če se želi industrija
ukvarjati s perečimi problematikami, je rešitev postopno opozarjanje in odpravljanje težav
znotraj same sebe (kot primer recimo večja raznolikost pri kastingih in izrazitejša usmerjenost
v trajnost).14

Slika 2: Primera: Kolekcija Ports 1961 in Viktor & Rolf 27, 28
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V zadnjih letih smo bili priča zanimivim uporabam besedila v modnih kolekcijah.
Viktor & Rolf (znamka ki že leta uspešno briše meje med umetnostjo in oblačili) sta v kolekciji
»ready-to-wear« 2008 uporabila majhno, a močno besedo »NO« (»ne«) v velikih 3D oblikah,
katerih namen je bil ravno vidnost mnenja – izraz frustracije in upora, tudi nad tem da dandanes
niti ne vemo zares proti čemu bi se najbolj upirali. Ravno s to drznostjo pa sta oblikovalca
izzvala mnoge kritike o estetiki in uporabnosti kolekcije.27
Zanimiv pristop je bil viden tudi letos (pomlad poletje 2018) v kolekciji mlajše pariške znamke
PORTS 1961, kjer so dodatki, kot je šal z velikimi napisi 'izdajali' svojo materialno sestavo
(primer: 100% volna) ter poreklo (primer: MADE IN ENGLAND / ITALY), kar poudarja
pomembnost kvalitetnih materialov in kvalitetne izdelave.28

Slika 3:Vivienne Westwood in aktivizem v kolekcijah30

Vivienne Westwood že od samega začetka uporablja svoje kolekcije kot platformo za določeno
vrsto aktivizma. V začetku je bil to punk – provokacija in upor v obstoječi družbi. Skozi leta
svojega delovanja se je usmerjala v različne cilje bolj ekološke tematike. Postala je aktivistka
proti klimatskim spremembam, prekomerni porabi v času kapitalizma in oblikovala manifestno
besedilo »The Active Resistance to Propaganda« (»Aktivni upor proti propagandi«) v katerem
spodbuja, da se kultiviramo, izobražujemo in pomagamo ohraniti svet za naslednje generacije,
da je nujno, da smo protestniki ter da uporabimo svoj glas. Napisane ideje manifesta se v njenem
modnem delovanju izražajo skozi grafiko in besedila na kosih oblačil in večjih kosih tekstila
(zastavah), pa tudi v načinu dela (reciklaža, trajnostni materiali itd.).7
Uporabo besedila pogosto vidimo pri študentih znanih modnih akademij kot sta Central Saint
Martins in Antwerp Royal Academy of Fine Arts – neobremenjenost študentov skozi njihov
študij jim dopušča veliko svobode, drznosti in posledično možnost, da bolj direktno posredujejo
svoja sporočila.
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Slika 4: Kolekcija Tigrana Avetisyana, študenta Central Saint Martins (avtorski kolaž)

2.5 BESEDILO KOT MOTIV: PRIMERI IZ UMETNOSTI IN SODOBNE
MODE
»Če

imaš

nekaj

za

povedati,

lahko

to

pove

besedilo«

(Sara

Impey,

2013)

Besedilo, ki je kot tako vključeno v umetniško delo komunicira z opazovalcem na edinstven
način. Lahko je direktno in presenetljivo kot reklamni plakat ali kontemplativno kot pesem ljudi pritegne in zahteva njihovo popolno pozornost in analitično reakcijo. Ker imamo
sposobnost brati, bomo prikazano besedilo brali, pa čeprav podzavestno; dejanje je tako
instinktivno, da ga je nemogoče ustaviti. Besede ne moremo dojeti kot zgolj skupino
nesmiselnih znakov, saj črke pronicajo v našo zavest, tvorijo pomene in sprožijo val novih misli
in mnenj.4 Mnogi tekstilni umetniki in modni oblikovalci v svojem delu uporabljajo besedilo –
so namreč vizualni umetniki in besedilo je eden najbolj pomembnih in neposrednih načinov
izražanja ideje v vizualno.
2.5.1. TRACEY EMIN; EVERYONE I HAVE EVER SLEPT WITH (1963-1995) IN
HATE CAN BE A TERRIBLE THING (2004)
Projekt je tekstilna skulptura; šotor z nanosom vseh imen – dobesedno – s katerimi je umetnica
kdaj spala, v različnih tekstilnih tehnikah. Delo je dobilo ikoničen status, bilo je v lasti zbiralca
Charlesa Saatchija in nato uničeno v požaru londonskega montmartskega skladišča.
9

Delo deluje kot ogromno prešito pregrinjalo različnih materialov pritrjenih na ogrodje šotora,
imena ki jih ti materiali nosijo, pa se navezujejo na vse ljudi, s katerimi si je umetnica kdaj
delila posteljo – to je med drugim tudi spomin na njeno babico, s katero sta v otroštvu kdaj
skupaj spali, brata dvojčka in pa njena dva kasneje splavljena otroka. Bolj kot v seksualnem
smislu se delo osredotoča na splošno medčloveško intimnost, v središču pa je napis; »s sabo,
vedno s sabo, nikoli pozabiti«, ki jo postavlja v središče množice ljudi kot posameznico. Na
intimnost kaže že sama struktura skulpture, saj mora posameznik po kolenih vstopiti v majhen
prostor, da si lahko ogleda vsebino. Njeno drugo ključno delo, ki izraža vsebino skozi besedilo
je »Hate can be a terrible thing« iz leta 2004, ki je odkrit komentar na dejanja Margaret Thatcher
v povezavi s smrtmi velikega števila ljudi v osemdesetih letih. S tem delom Eminova predstavi
tradicionalno ročno delo, »quilting« (prešivanje) – ki velja za pasivno in prijetno domačo
dejavnost – v popolnoma drugi luči. Prešita odeja postane jezna osebna izpoved, ki deluje kot
protestni plakat, agresivni kolaž osebne jeze nad političnim svetom. Črke so izdelane iz drugega
materiala kot podlaga, zato se zdi, da iz nje kričijo. Z uporabo direktnega jezika kot
dominantnega načina artikulacije skozi delo je gledalcu hitro jasno kakšne občutke želi izraziti
avtorica in pa komu so besede namenjene.16
2.5.2. DONALD LIPSKI »WHO'S AFRAID OF RED, WHITE AND BLUE«
Delo umetnika in kiparja Donalda Lipskega iz Chicaga, ki je poznan po svojih »large-scale«
javnih skulpturah se sicer ne ukvarja z besedilom, temveč uporabi močan, takoj prepoznavni
simbol ter ga bistveno dekonstruira. Delo iz leta 1989 je nastalo kot odgovor na zakon
federativnega sodišča v zvezni državi Teksas, ki prepoveduje uporabo ameriške zastave v
primeru, ki bi se lahko smatral za skrunjenje. Delo Lipskega je temeljilo prav na dekonstrukciji
državnega simbola in igro s prepoznavnostjo slavnega vzorca rdeče, bele in modre, kljub temu
da gre za popolnoma nov smisel zaporedja, oblike ali barve. Eno izmed del; Flag Ball #3 je bila
2,5 metra velika krogla razrezanih in ponovno prešitih kosov zastave, ki je kljub popolnoma
nove strukture ohranila bistvo oziroma prepoznavnost prvotnega državnega simbola.26

Slika 5: Donald
Lipski "Flag
Ball #3" in
Tracey Emin
"Hate can be a
terrible thing"
26,16
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2.5.3. RAF SIMONS IN PETER SAVILLE
Raf Simons je belgijski oblikovalec ki je v dolgoletni karieri postal znan po uporabi grafičnih,
besedilnih in slikovnih referenc v svojih kolekcijah, v duhu radikalnih punk ikon in sloganov,
samostojno ali pa v sodelovanju z umetniki in oblikovalci.
Ena najbolj poznanih (in pa tudi iskanih ikoničnih kosov) je kolekcija »CLOSER« iz leta 2003,
kjer je Simons za tisk na parke in plašče uporabil delo grafičnega oblikovalca Petra Savilla za
znano založbo Factory Records in njihove varovance Joy Division, New Order, Orchestral
Manoeuvres in the Dark itd. Kolekcija je bila posvetilo s tiskom, vezenjem in ročnimi
poslikavami motivov naslovnic albumov ter delov besedil.22, 24
Naslednja kolekcija, »Youth on a pedestal«, iz leta 2015 je zgodba o odraščanju in njegovih
preizkušnjah. Številni kosi so popolnoma bela vrhnja oblačila popisana z grafitom podobnimi
besedami in skicami, ki dajejo vtis ročno narisanega. Oblačila so dobesedna komunikacija z
občinstvom, saj govorijo o fazi, ko najstniki popolnoma nehajo govoriti s svojo družino in
odraslimi, edini vir informacij o njihovem mišljenju pa ostajajo njihov izgled in oblačila.
Simons je zato uporabil skice na belem materialu, ki izgledajo kot čečkarije v šolskih zvezkih,
pomešane z nerazumljivimi zapiski. Kosi so dekonstruirani, androgeni (nosijo jih ženske in
moški), s parajočimi se šivi in zdelanim videzom.
Njegova najnovejša kolekcija »Youth in motion« navdih ponovno išče v mladosti in sicer v
slavnem filmu Mi otroci s postaje Zoo (Christiane F., 1981) in njegovem glavnem liku:
(pre)mladi najstnici, ki se znajde v vrtincu berlinskega nočnega življenja in odvisnosti z
drogami. Majice in hlače nosijo motive njenega obraza, puli puloverje pa krasijo kričeči napisi
»DRUGS« ter okrajšave različnih vrst tovrstnih substanc, zaradi česar se je po reviji razvnela
debata, čemu oblikovalec promovira to občutljivo temo. »Youth in Motion« pa ima jasen namen
promovirati zgolj tematiko uporabe narkotikov (predpisanih ali ne), ki je v današnji družbi
popolnoma vsakdanja, a neizogibno vpliva na posameznikove odnose do sočloveka. Svet, ki
brez substanc ne zmore, saj so se ljudje nanje navadili in živijo v nekakšnem nadrealizmu je
tematika, o kateri bi bilo treba govoriti jasno, kot to naredi Simonsova kolekcija.19

Slika 6: Raf Simons in kolekcija "Youth on a pedestal" (avtorski kolaž)
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»Moda je najbolj očitna med idejami določenega zeitgeista«.18
To so besede že omenjenega Londonskega grafičnega oblikovalca Petra Savilla, ki je v času
svojega ustvarjanja veliko delal na sodelovanjih v modi - med drugim je delal z Jil Sander,
Johnom Galianom, Diorjem, Stello McCartney, Yohjijem Yamamotom in Rafom Simonsom.
Sam govori o osemdesetih letih kot zlatih časih, ko sta moda in grafika ena drugo dopolnjevali.
Uporaba grafike in besedila v oblačilni industriji je pomenila nekakšen poziv k uporu, medtem
ko se zdi da je v današnjem času šlo predaleč – z razvojem kapitalizma se je pojavila obsesija
z logotipom. Oblikovanje je po njegovem mnenju podleglo vsebini, saj je postalo nov način
oglaševanja. Takšna moda postane površinska, oblikovanje pa izgubi kredibilnost in svojo
pristnost.
Ko je bil leta 2013 povabljen, da ob praznovanju osemdesetih let znamke Lacoste ustvari novo
grafično podobo se je dotaknil edine stvari, ki so mu jo odsvetovali – to je bil zelen krokodil,
ki je logotip Lacosta. Razbil ga je na osemdeset različnih motivov – da je mogoče prodati vse,
kar ima na sebi logotip se Savillu zdi absurdno in v tem projektu se je želel igrati prav s to
idejo.17 Eno bolj znanih sodelovanj je zagotovo sodelovanje z japonskim oblikovalcem
Yohjiem Yamamotom in njegovo pod-znamko v sodelovanju z Adidasom – Y-3. S slogani na
oblačilih kolekcije iz 2014 (»meaningless excitement«, »for further advice please contact our
fashion advisors« ter »this message has no content - are you sure you want to send it«) je Peter
izrazil vprašanja o fragmentiranosti naših digitalnih življenj in konzumiranju informacij ter
mode okrog nas. V obliki digitalnega tiska, izložb in grafične podobe je ustvaril kritiko in hkrati
občudovanje sodobne internetne kulture. Uspelo mu je združiti na prvi pogled nepovezane
reference, fotografije in fraze iz internetnih forumov, družabnih omrežij in blogov, njegova
stvaritev pa stoji na tanki meji med poetičnim in političnim.25

2.6 TKANINA IN OBDOBJE BAUHAUSA
Velik vpliv na moje vzorce in izbiro tehnike (žakarsko tkanje) je imelo obdobje Bauhausa,
katerega tkanine so temeljile na novih smereh geometrijske abstrakcije in nenavadnih
kombinacijah barv. Končni izdelki so bili natančni, premišljeni, tehnično dovršeni in grafično
izstopajoči.
Ko govorimo o obdobju Bauhaus prakse, govorimo o konstruiranem tekstilu – v nasprotju s
predhodnim, predvsem površinskim oblikovanjem (tisk, vezenina, »applique«), gre tu
predvsem za strukturo tkanine in postopek tkanja – torej konstruiranja materiala od samega
začetka, od niti naprej. Tretja dimenzija, ki jo je prineslo tkanje je ustvarila popolne pogoje za
razmišljanje o idejah estetske smeri in filozofije konstruktivizma, ki se je razvil skozi zgodnja
dvajseta leta. To so ideje, ki se močno vrtijo okrog razkrivanja same tehnike in strukture (v
nasprotju z zakrivanjem in okraševanjem) materialov. Skozi konstruktivizem so se tekstilni
umetniki oddaljili od slikovnih tapiserij, katerih glavni namen je bil prikazovanje idiličnih
prizorov. Konstruktivizem je bil usmerjen v univerzalnost, brezčasnost in industrijsko možnost
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izdelave, kar je ustvarilo protipol prej naštetim okraševalnim tehnikam. To je bila spodbuda za
razvoj industrijskih oblikovalcev, ki bili v delo sposobni vključevati tako likovno kot uporabno
umetnost in so imeli tako tehnična kot umetniška znanja. Eden najpomembnejših prostorov za
to pa je bil nemški Bauhaus, progresivna šola umetnosti in obrti, ki jo je leta 1919 ustanovil
Walter Gropius. Znotraj šole se je močno razvila tkalska delavnica, ki je postala ena najbolj
pomembnih in hkrati prelomnih, saj je bila ključna v spreminjanju načina snovanja,
prakticiranja in pa dojemanja tekstila skozi svoje eseje, eksperimente z vlakni, barvili in
vezavami, pa tudi s tehnološkim napredkom. Ne le ročno, močno je napredovalo tudi strojno
tkanje na žakarskih statvah. Glavni vzor barvne teorije v Bauhausu je bil Paul Klee, ki je v
svojih »watercolor« študijah raziskoval »color blocking« navdahnjen z gradnjo in arhitekturo,
menjave barv na različnih ploskvah, negativi in nenavadni prehodi. Študije so bile tehnično
podobne principu tkanja in prekrivanju niti, po teh načelih pa so pokončne in ležeče
geometrijske vzorce oblikovali tudi tkalci. Eni izmed močnejših posameznic med tekstilnimi
umetnicami tega obdobja sta bili Gunta Stolzl in njena naslednica, nadaljevalka Bauhaus prakse
Anni Albers, ki sta povezave med strukturami tkanin in vzorci raziskovale v svojih tapiserijah.6,
20

Slika 7: Tkanine tkalske delavnice Bauhausa 6

2.7 ŽAKARSKO TKANJE
Kljub še vedno močni tehniki ročnega tkanja na statvah, ki izvira že od starodavnih civilizacij,
se je žakarsko tkanje v Bauhausu še posebej razvilo – naprednejši stroji, so sprejemali kartice s
prednastavljenimi vezavami, ki so usmerjale votkovne niti mimo osnovnih v določenih
zaporedjih. Umetniki Bauhausa so bili posebni v smislu, da so se v tehniki tako dobro izobrazili,
da so postali pravi strokovnjaki, kar je omogočalo razvoj in napredek tudi v tehničnih smereh
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žakarskih statev. Umetniki so ustvarjali tekstilne kose, ki so služili kot unikatno umetniško delo
in hkrati prototip, ki je služil za nadaljnjo industrijsko proizvodnjo metražnih tkanin, predvsem
za interier.6 Po tem vzoru sem sama ustvarila metražo svojega vzorca v različnih barvnih
variacijah in vezavah, ki služi kot predogled za potencialne metražne tkanine.20

2.8 RAZVOJ SITOTISKA IN SITOTISK V POP ART OBDOBJU
Sitotisk je »analogna«, ročna tehnika tiskanja na blago, ki izvira že iz časov dinastije Song
starodavne Kitajske (221 pr. N. št.), kjer so uporabljali tehniko predvsem za prenos motivov na
svilo. Tehnika se je razširila na okoliška območja, izpopolnili so jo na Japonskem – skozi
mrežo, stkano iz človeških las so s pomočjo grobih čopičev prenašali črnilo na končni material.
Japonski tekstilci so tehniko predstavljali na tekstilnih sejmih po celem svetu in tako se je zanjo
razširilo zanimanje po Evropi. Začetek dvajsetega stoletja je prinesel mnoga raziskovanja,
novosti in razvoj tehnike, ki pa ni bila množično uporabljana – ostala je bolj kot »trademark«
skrivnost proizvajalcev tekstila in oblačil.
To se je spremenilo v poznih tridesetih letih dvajsetega stoletja, ko so v Združenih državah
začeli eksperimentirati s tehniko in jo uporabljati tudi v umetniških smereh – uveljavil se je
pojem serigrafija (izvira iz latinske besede »sericum« za svilo in grške besede »graphein« za
risanje ali pisanje), ki je ločil industrijsko plat tehnike od umetniške.
Prav to tehniko so uporabljali številni umetniki v Združenih državah v šestdesetih letih in
poskrbeli za njeno popularizacijo. Smer pop art-a je sitotisk uporabljala na nov in svež način, s
kombinacijo besedila, izrezov iz časopisov in oglaševanja, slavnih obrazov in fotografij z
uporabo pik in pikslov, kar je bilo do tedaj uporabljeno zgolj v oglaševalske in komercialne
namene, v umetnost pa je prineslo nekakšno pop revolucijo in svež, rahlo ironičen, zabaven
vidik.21

Slika 8: Sitotisk v času POP ART-a, Andy Warhol, Campbell's soup can21
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3 PRAKTIČNI DEL
3.1. SILHUETE – INSPIRACIJA IN REFERENCE
Inspiracija za silhuete je bilo obdobje punka, ko je le-ta postajal bolj stiliziran in je skozi
politično temačnost močnejša postajala »nova romantika«. Vivienne Westwood je ustvarila
kolekcijo »Pirat« (1981), ki je poosebljala neko vrsto eksotičnega eskapizma. Smernice kot so
parajoče se plasti, volani, široki rokavi, viseči trakovi ter obrobe okrog oči so predstavljale
svežo alternativo, prešle v »mainstream« in zelo hitro postale priljubljene in velik del
londonskega življenja (predvsem nočnega). Referenca na kolekcijo Pirat je razvidna predvsem
v krojenju (srajce, rokavi z gubami in trakovi). Kontra-pol romantičnemu vzdušju predstavljajo
grobe tkanine in strukturirani vzorci. Kolekcija je še vedno uporniška, ob bok postavlja drage
žakarske tkanine in ponovno uporabljene zavese, ter podloge, ki po navadi mesto najdejo v
notranjosti oblačila. Tako podloge kot nekaj detajlov (žepi, šivi) sem postavila navzven, da bi
pokazala konstrukcijo oblačila in dobila nenavaden »inside-out« videz. Zanimala me je
konstrukcija oblačil, kje stojijo določeni elementi, zakaj so skriti in če so lahko postavljeni na
vidno mesto.

Slika 9: Inspiracijski kolaž #1, kolekcija »PIRAT«, Vivienne Westwood
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Slika 10: Inspiracijski kolaž #2
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Slika 11: Inspiracijski kolaž #3

3.2 NASTANEK MOTIVA
»Resnični originali so redki tako v umetnosti kot v oblikovanju, kulturi in oglaševanju. Ali zna
prirejanje že obstoječega da ustvarimo to, kar se šteje kot novo, postati standardna praksa 21.
stoletja?« (Banca Wendt, 2013)

Slika 12: Bianca Wendt za Viewpont #3229, spodaj desno moja grafika

Kolekcijo sestavljajo različni vzorci – črte in karo, ki predstavljajo klasično podlago za novo
nastale vzorce iz besedila.
Karo vzorec je priredba ozadja iz računalniškega programa za urejanje fotografij Photoshop, ki
predstavlja transparentnost hkrati pa dodaja digitalno plat kot metaforo za fenomen sodobnosti;
»life online.«. Internet je svet kjer se delijo ideje in interesi, kjer se lahko vsakdo izrazi, ne glede
na to od kod prihaja in na ta način doseže priznanje. Hkrati pa se zdi, da se dandanes vse
ponavlja, s poplavo idej na mednarodnih omrežjih je vse težje narediti kaj svežega, kar bi bilo
ljudem zares zanimivo. To je verjetno pogosta misel ustvarjalcev (in mene same) – misel o
originalnosti idej. Tema se mi zdi zelo osebna kot tudi univerzalna. Vse vrste kreativcev,
umetnikov, oblikovalcev gredo verjetno skozi obdobje dvomov o lastni originalnosti in pa
obdobje idejne blokade, ko se vprašajo, ali bo mogoče celo življenje ustvarjati enako kvalitetno
ali je to mogoče omejeno, minljivo. Misel, ki sem jo uporabila za vzorec se glasi » I have 100
original ideas / Imam 100 originalnih idej« in karikira (pre)obsedenost z izvirnostjo. Delo je
rahlo ironično, prav zato ker se po nekaj razmisleka zaveš, da vsak kakovosten umetnik izhaja
iz svojih lastnih in edinstvenih izkušenj in inspiracij, ki so neponovljive.
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Uporabila sem dva jezika: materni jezik slovenščino in pa angleški prevod, saj sem želela da je
tematika mednarodno razumljiva. Ko se stavek prelamlja na naključnih mestih postane
neberljiv in postopoma zgolj okraševalen, prehaja iz sporočilnosti v vizualno motiviko.
Spodaj je prikazan primer razreza besedne zveze v mnoge bolj ali manj berljive oblike v
grafičnem programu Photoshop. Pri vzorcu, ki je nastal skozi žakarsko tkanje, je bilo potrebno
celoten motiv načrtovati v programu Arah Weave. Pri sitotisku je bil postopek bolj spontan in
vzorci so nastali skozi proces tiskanja. Na situ je namreč mogoče prekriti določene dele besed
in s tem pokvariti strukturo besedila, medtem ko je žakarski stroj tkal vnaprej postavljen vzorec
uničene strukture. Tudi v tem primeru pa je proces dovoljeval nekaj spontanosti: v določenem
trenutku je mogoče fizično zamenjati barvo niti, kar ustvari efekt »colorblocking-a«.

Slika 13: Primer razreza besedila, avtorski

Slika 14: Primer razreza besedila, avtorski razrez grafične
19 podobe za Mednarodni grafčni bienale 2017, MGLC
Ljubljana

Slika 15:Računalniške skice za žakarske tkanine

Slika 16: Tkanine izdelane na žakarskem stroju. Levo primer barvnih variacij vzorca za nadaljnjo proizvodnjo
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3.3 CILJNA SKUPINA
Kosi v kolekciji so krojeni v »oversized« (preveliki) obliki in niso opredeljeni za določen spol.
Nosi jih oseba, ki je ne zanimajo toliko trendi, kot brezčasnost oblačil - zato klasični kosi, a s
svežim, konceptualnim, umetniškim pristopom. V oblačilih ji veliko pomenijo kontrasti,
zanimive kombinacije materialov in slojev. Zaveda se, da je nakup določenega kosa (ki je lahko
bolj odštekan, izrazit) naložba v skrbno izbrano in premišljeno garderobo, ki izraža
individualnost posameznika. Njegova/Njena garderoba je tako sestavljena iz nekaj osnovnih,
nekaj »vintage« kosov nabranih v različnih prestolnicah in nekaj bolj unikatnih oblikovalskih
kosov. Kolekcija je mladostniška, z inspiracijo v mladosti in subkulturi, a se ne osredotoča na
starost.

Slika 17: Inspiracijski kolaž; ciljna skupina

3.4. MATERIALI
Materiali, ki so uporabljeni v kolekciji so tkanine, večinoma bombažne–
jeans in platna, naravnega videza v raznih variacijah sivin, bež in spranih odtenkov.
Tkanine izdelane na žakarskem stroju so iz bombažnih prej ter v atlas vezavi, kar daje tkanini
mehkobo, hkrati pa so niti prevezane tako, da se moč posameznih barv ne izgubi.
Kombinacija materialov daje kolekciji naraven, surov videz. V kontrast temu sem dodala
poliamiden in poliestrski material, ki se v večini uporablja kot podloga, jaz pa sem ga uporabila
za celotne kose oblačil ali pa za zunanje, vidne dele.
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Slika 18: Inspiracijski kolaž; popis materialov
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Slika 19: Line-up kolekcije (modeli 1,2,3 in 4)
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Slika 20: Line-up kolekcije (modeli 5, 6 in 7)
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3.5. REALIZACIJA KOLEKCIJE – SKICE POSAMEZNIH MODELOV
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Slika 21: skica, tehnična skica in detajl modela 1
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Slika 22: Skica, tehnična skica in detajl modela 2
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Slika 23: Skica, tehnična skica in detajl modela 3
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Slika 24: Skica, tehnična skica in detajl modela 4
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Slika 25: Skica, tehnična skica modela 5

30 (1-12)
Fotografije kolekcije
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4 RAZPRAVA Z REZULTATI
V diplomskem delu sem raziskala možnosti uporabe besedila v vzorcu na oblačilih.
Tehniki s katerima sem jih izdelala se bistveno razlikujeta v postopku in možnostih prilagajanja
skozi proces izdelave – eden od postopkov je ročni, kar dopušča veliko svobode za spremembe
tekom procesa, drugi pa tehnološki, kar zahteva temeljito predpripravo.
Nastali vzorci pritegnejo pozornost opazovalca, ki jih poskuša prebrati in interpretirati – o
prebrani besedni zvezi se sprašuje in jo poskuša konceptualno razumeti. Ponekod je vzorec
močnih barv in tako govori bolj glasno, nekje je zelo subtilen in »šepeta«. Na nekaterih mestih
je besedno konvencionalen in tako bolj razumljiv, na drugih mestih je tako močno razbit da
postane zgolj okraševalni element.
Kolekcija je nosljiva – kroji temeljijo na dekonstrukciji klasičnih kosov oblačil. Igra se s
kombiniranjem strukturiranih, težjih tkanin z lažjimi (zavesa ter material namenjen podlogi
vrhnjih oblačil). Kolekcija tako lovi ravnotežje med dragimi in pa doma najdenimi,
recikliranimi materiali, za kar menim da razširi možnost njene uporabe.
Pomembno se mi zdi, da so nekateri materiali izdelani iz nič, od niti naprej – v svetu hitre
proizvodnje in konzumiranja novega se mi zdi ključen počasen proces izdelave oblačila.
Ponovna uporaba nekaterih materialov pa kolekciji doda trajnostni vidik.
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5 ZAKLJUČEK
Ne le, da lahko tekstilije nosijo na sebi črke in besede, v mnogih primerih skozi zgodovino so
bile za človeško komunikacijo bistveno bolj pomembne, saj so predstavljale podlago zanjo. V
starodavnih civilizacijah so na sistemu vozlanja postavili celotno ekonomijo, v dvajsetem
stoletju se je besedilo na oblačilu bolj pogosto uporabljalo v političnem smislu, v sodobni modi
pa nemalokrat predstavlja priljubljen grafični element, ki prodaja – logotip.
Tekst in tekstilijo lahko pomensko povezujemo že zaradi korena besede in pa na raznih manj
direktnih, bolj abstraktnih nivojih. Še danes je oblačilo eden glavnih elementov vizualne
komunikacije v družbi; govori nam o dojemanju spola, statusa in posameznikovi estetiki.
V diplomskem delu sem raziskovala vse naštete vidike komunikacije skozi oblačilo, v kolekciji
pa sem uporabila besedo kot tako. Beseda sestavlja besedno zvezo, ki opazovalca nagovarja (v
dveh jezikih - materinski slovenščini in univerzalni angleščini), le-ta jo poskuša razumeti in
interpretirati dokler je besedna zveza berljiva in predstavljena v njemu berljivi obliki. Nato se
struktura podira in besedna zveza postane element vzorca, okraševalnega elementa na oblačilu.
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