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IZVLEČEK
V magistrski nalogi se ukvarjam z vprašanjem slovenske identitete, slovenske kulturne in
oblačilne dediščine. V teoretičnem delu naloge raziskujem pojem identitete in njen pomen. V
nadaljevanju teoretičnega dela pišem o oblačilni in kulturni dediščini v slovenskem prostoru.
Raziskala sem razvoj slovenske ljudske noše vse od Karantanije do 19. stol. in ugotovila,
kateri kosi oblačil so se skozi stoletja nosili in kateri so se ohranili do danes. Ljudska noša se
je na Slovenskem razvijala sorazmerno počasi in se skozi stoletja ni kaj dosti spreminjala,
prve velike spremembe so vidne v drugi polovici 19. stol vse do danes, ko so na ljudsko nošo
začeli vplivati svetovni modni trendi. Opisujem tudi pojav narodne noše kot močen element
kulturne dediščine in njen pomen v današnjem času. V prehodu iz teoretičnega dela v
praktični pa sem podala tudi nekaj primerov prenosa elementov kulturne dediščine v sodobno
modo, tako pri nas, kot v tujini.
Slovenska kulturna dediščina je bogata in unikatna. Z raziskavo različnih oblačilnih
elementov in drugih simbolov kulturne dediščine želim na sodoben način ohranjati,
nadgrajevati in interpretirati našo kulturno dediščino. Z modernimi oblačilnimi kosi za
sodobne ženske želim poudarjati pomembnost kulturne dediščine in v ljudeh vzbuditi
zanimanje zanjo. Vprašanja, ki sem si jih zastavila ob oblikovanju, so: ali je mogoče vzorec
kulturne dediščine prenesti v sodobnost, ali je vzorec mogoče približati ljudem, ali ljudje
spoštujejo kulturno dediščino, ali je mogoče s sodobnim pristopom v oblikovanju ohraniti
značilnosti in elemente kulturne dediščine? Cilj naloge je ljudem približati kulturno
dediščino, jih opozoriti na njen obstoj in bogato simboliko vzorcev in narodne noše. Oblačila,
ki so nastala v praktičnem delu, prenašajo sporočila kulturne dediščine v sodoben čas in so
oblikovana kot nosljivi kosi oblačil za sodobne ženske, ki delajo, živijo, uživajo in se
zavedajo sebe in sveta okoli sebe.
Tako sta glavno izhodišče in osrednja tema, po kateri sem oblikovala dve kolekciji ženskih
oblačil, kulturna in oblačilna dediščina ter prepoznavanje naše identitete. S spreminjanjem
oblačilnih elementov in vzorcev kulturne dediščine sem oblikovala nove in sodobne vzorce,
ki so preneseni na sodobne kose oblačil. Vzorci se v obeh kolekcijah razlikujejo. Prvi vzorci
so večkratne povečave, ko sem z uporabo digitalne manipulacije ustvarila vzorce za digitalni
tisk in sitotisk. Vzorci so nastali tako, da sem skenirala stare tkane tekstilije in jih z
računalniškimi programi spremenila v vzorce, ki so vidni v prvi kolekciji. Silhuetno se v prvi
kolekciji opiram na tipično silhueto ženske ter moške narodne in ljudske noše. Druga
kolekcija je sestavljena iz popolnoma drugačnega prenosa in spreminjanja vzorca kulturne
dediščine. Vzorce sem ročno slikala v akvarelni tehniki. Izhodišče so bile obstoječe tekstilije
ter vzorci iz pol za vezenje in tkanje. V nadaljevanju sem vzorce natisnila v tehniki
digitalnega tiska. S tem načinom preoblikovanja so vzorci dobili prenovljeno obliko
tradicionalnih vzorcev in tako pridobili nov videz. Novi vzorci so v primerjavi s
tradicionalnimi postali mehki in nič več grafični, v barvi pa precej romantični. Oblačila v
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kolekciji se opirajo na silhueto 40. let prejšnjega stoletja. Uporaba detajlov na oblačilih pa v
nekaterih kosih ustvarja kontrast med elementi iz 40. let 20. stol in elementi, ki so tipični za
slovensko ljudsko nošo.

Ključne besede: kulturna dediščina, identiteta, nacionalna identiteta, oblačilna
kultura, oblačilna identiteta Slovencev, sodobna kolekcija

ii

ABSTRACT
In my Master's thesis, I deal with the issue and discovery of Slovenian identity, as well as the
Slovenian culture and heritage of clothing. In the theoretical part of my work I explore and
research the notions identity and its significance. In the continuation of the theoretical work I
write about the clothing and cultural heritage found in the Slovenian territory. I explored the
development of Slovenian peasant/folk costume from Carantania up until the 19th century
and the discovered what pieces of clothing were worn for many centuries and what has been
preserved to this day. Clothing in Slovenia developed relatively slowly and the costume
remains with little changes to it. I also describe the phenomenon of folk costume as a strong
element of cultural heritage and its significance in today's time. In the transition from
theoretical work to the practical, I also presented some examples of the transfer of elements of
cultural heritage into modern fashion, both in Slovenia and abroad.
The Slovenian cultural heritage is rich and unique. With my research of various elements of
clothing and other symbols of cultural heritage, my objective is to preserve our cultural
heritage in an upstyle and modern fashion. With fashionable clothing items designed for the
modern women, I would like to bring attention to the importance of cultural heritage and
bring this awareness and interest of it to the public. The questions I asked myself when
designing are: is it possible to tranfer elements of cultural heritage to the modern world, are
the patterns approachable and attractive to todays consumer, do people have respect for
cultural heritage, or can modern elements and elements of cultural heritage be preserved
through a modern approach in design? The goal and task at hand is to bring people closer to
the cultural heritage, to draw attention to its existence with the rich symbolism of patterns and
recognition of folk costumes. The clothing items created in my practical work transmit and
carry the messages of cultural heritage into modern day. They are designed as wearable
fashion pieces for the modern women who work, live, enjoy and are aware of themselves and
the world around them.
Thus, the main starting point and the central theme by which I designed these two collections
of women's clothing, were cultural and clothing heritage for recognition of our identity. By
changing and manipulating the elements and patterns of cultural heritage, I have created new
and contemporary patterns and designed and transferred them to create modern pieces and
items of clothing. The patterns are different in both collections. The first patterns are multiple
magnification when I created patterns for digital printing and screen printing using digital
manipulation. These patterns were created by scanning old woven textiles and transforming
them with various computer programs into patterns that are visible in the first collection. The
silhouettes in the first collection, are inspired from typical silhouettes of women's and men's
folk costumes. The second collection consists of a completely different transfer and
modification of the cultural heritage pattern. The patterns are hand drawn in watercolor
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technique, taking my inspirations for support from the woven patterns, embroidery and woven
folk embroidery and weave. These patterns were then printed using digital printing
techniques. With this mode of transformation, the pattern takes on a distorted form of a
traditional pattern and results a new fresh appearance. The patterns become softer compared
with traditional patterns, and are no longer so graphic, but rather quite romantic in color and
shape. The clothes are inspired from the silhouette of the 40's, where some pieces of clothing
create a contrast with the elements, which was typical for the folk costume and contain further
details from the 40's of the 20th century.
Keywords: cultural heritage, identity, national identity, clothing culture, clothing
identity of Slovenes, contemporary collection
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POVZETEK VSEBINE
V magistrskem delu se v teoretičnem delu osredotočam na identiteto naroda in z njo povezano
kulturno in oblačilno dediščino. Osredotočam se na več med seboj povezanih vprašanj,
vezanih na identiteto naroda in njegovo oblačilno kulturo. Teoretični del je razdeljen v tri
glvne sklope oz. poglavja: identiteta, oblačilna dediščina ter oblačilna in tekstilna dediščina v
sodobni modi. V praktičnem delu naloge sem oblikovala dve kolekciji z istim izhodiščem –
kulturno dediščino. Vprašanje, na katerega se opiram v praktičnem delu, je: kako v sodobna
oblačila prenesti elemente kulturne in oblačilne dediščine in na ta način dediščino približati
ljudem in jih opozoriti na njen obstoj.
V prvem sklopu teoretičnega dela se v začetku ukvarjam z razumevanjem pojma identitete in
njenim razvojem. V grobem je identiteta posameznikova percepcija sebstva in njegov prenos
tega sebstva v družbo. Identiteta se razvija s časom, posameznik sestavlja zgodbe o samem
sebi in jih ureja v časovni red, vse od preteklosti do željene prihodnosti. Ugotovila sem, da je
identiteta kompleksen pojem, ki je vedno v nastajanju in se nikoli popolnoma ne konča.
Pojem identiteta pa se ne navezuje smo na človekovo predstavo o samem sebi, nekatere
identitete imamo že ob rojstvu, npr. kulturno in nacionalno identiteto, prav tako se
identificiramo skozi religijo, etično pripadnost, spol in spolno usmerjenost.
V nadaljevanju prvega sklopa teoretičnega dela raziskujem odnos med modo in identiteto in
ugotavljam, kako sta ta dva pojma med seboj tesno povezana, saj z oblačili in življenjskim
slogom družbi posredno ali neposredno predstavljamo svojo identiteto. Moda je širok pojem,
ki sega veliko dlje kot samo do oblačil. Omogoča nam ustvarjanje lastne identitete bodisi na
tradicionalen ali pa sodoben način, ki ni več omejen z družbeno sprejemljivimi pravili. Dober
primer identifikacije, ki določa, kateri sodobni skupini pripadamo, so npr. subkulture, ki so
vidne predvsem v zahodnih kapitalističnih družbah. V odnosu do identitete naroda pa
skorajda največjo vlogo igrata kulturna in nacionalna identiteta, ki sta obe vrsti socialne
identitete. Po pregledu virov in literature sem ugotovila, da je kulturna identiteta dinamičen
sistem, ki omogoča članom neke skupine, da med seboj in skupino, ki ji pripadajo, ustvarijo
stike. Da pa bi se kulturna identiteta ohranjala, jo je treba vzdrževati in negovati – s tem
dejstvom povezujem tudi vprašanje, s katerim se ukvarjam v praktičnem delu. Kulturno
identiteto ljudje po navadi negujejo z obredi ali rituali, bodisi s praznovanji bodisi s šegami in
običaji. Negovanje katere koli vrste identitete je še najpomembnejše pri majhnih narodih, kot
smo Slovenci. Kulturna identiteta je tako v primerjavi z nacionalno veliko kompleksnejša in
širša. Nacionalna identiteta se večinoma ukvarja z vprašanji narodne pripadnosti in je politični
konstrukt, vezana je na določeno ozemlje in določen jezik. Kulturna in nacionalna identiteta
sta obliki kolektivnih oz. socialnih identitet, ki sta odvisni druga od druge za človekovo
identifikacijo v neki družbeni oz. narodni skupini in določujeta identiteto naroda. Občutek
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identitete skupino krepi in je temelj njene stabilnosti in tako pospešuje njeno notranjo
ureditev.
Drugi sklop teoretičnega dela je namenjen raziskovanju oblačilne dediščine na Slovenskem.
Raziskovala sem razvoj oblačil z začetkom v Karantaniji, kjer so imela oblačila prav poseben
pomen pri ustoličevanju knezov. Ugotovila sem, da so se oblačila v poznejših stoletjih vse do
prve polovice 19. stol. bolj malo spreminjala. Na oblačilno kulturo vplivajo razni dejavniki,
politični, ekonomski in družbeni. Kot majhen narod smo se vedno zgledovali po večjih
narodih okrog nas, a nam je vseeno uspelo zgraditi močno in bogato kulturno dediščino.
Noša slovenskega kmeta, tako imenovana kmečka ali ljudska noša, se je malo spreminjala in
razvijala, nastajale pa so izrazite in manj izrazite razlike glede na pokrajine slovenskega
ozemlja, kar je bilo vidno že v 17. stol. Oblačilni slogi, ki so se pojavljali na naših tleh od
konca 17. stol. in vse do konca 19. stol., se delijo v tri med seboj različne tipe: alpski,
mediteranski in panonski tip. V tem sklopu raziskujem tudi razliko med ljudsko in narodno
nošo. Po prebiranju literature sem ugotovila, da je ljudska noša ali samo noša oblačenje
določenih ljudi na določenem ozemlju v točno določenem času; s tem vprašanjem se ukvarja
etnologija. V prvem delu tega sklopa sem tako raziskovala ljudsko nošo in želela ugotoviti
pomen narodne noše, njen izvor in razvoj v sodobnost. Narodna noša ne določuje oblačenja v
nekem obdobju, ampak je zgolj kostum za izkazovanje nacionalne pripadnosti. Njen razvoj se
je začel v sredini 19. stol., njen namen pa je bilo obujanje slovenstva in slovenske zavesti.
Tako so ljudje razvili kostum, v katerem so povzeti elementi ljudske oz. kmečke pražnje noše
iz začetka 19. stol. Da bi bil kostum pristen in kos svojemu namenu, so se za njegovo
oblikovanje uporabili najznačilnejši elementi kmečke noše, elementi, ki so zahtevali največ
časa pri izdelavi, bogato okrašeni in najbolj posebni elementi, ki ločujejo našo kmečko nošo
od drugih kmečkih noš na srednjeevropskem območju. Ko smo bili Slovenci končno priznani
kot narod, se je narodna noša vedno manj pojavljala kot oblika kostumiranja za izkazovanje
nacionalne pripadnosti. Narodna noša se je ohranila vse do danes, spremenila pa se je njena
funkcija. Danes nošo uporabljamo skoraj samo kot kostum za posebne priložnosti, ob raznih
praznovanjih povečini v kmečkem okolju, v turizmu in folklori.
V praktičnem delu se osredotočam tudi na vzorce kulturne dediščine in njihov prenos na
sodobna oblačila. Raziskovala sem vzorce kulturne dediščine in ugotovila, da se ti v tekstilu
najbolj očitno in prepoznavno kažejo v ročnih delih, in sicer v čipki, tkanju, modrotisku in
vezenju. Da bi med seboj tekoče povezala teoretični in praktični del, sem raziskovala tudi
razne interpretacije kulturne dediščine v sodobnem oblikovanju. Na naših tleh sem za
primere, pri katerih je ta prenos viden in ga ustvarjalci uporabljajo bolj redno ali celo v
svojem celotnem ustvarjanju, posebej omenila štiri oblikovalke: Ksenijo Baraga, Matejo
Premrl, Sanjo Grcić in Neli Štrukelj. Kot pionirko sodobne interpretacije slovenske kulturne
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dediščine pa omenjam slikarko Heleno Vurnik. S prenosom kulturne dediščine v sodobno
oblikovanje se ukvarjajo tudi številni oblikovalci v tujini. Omenila sem štiri modne
oblikovalce oz. modne hiše, ki imajo močno izdelano oblikovalsko identiteto, katero
navezujejo na svojo identiteto in kulturno dediščino.
Praktični del magistrske naloge se osredotoča na vprašanje prenosa kulturne dediščine oz.
elementov oblačilne kulture in tradicionalnih vzorcev v sodobna in nosljiva oblačila.
Predstavila sem dve kolekciji oblačil z avtorskimi oblačili in vzorci, ki se v izhodišču opirajo
na kulturno dediščino. Vzorcev kulturne dediščine je veliko, s proučevanjem raznih virov sem
ugotovila, da ti vzorci niso naključni. Vzorci naše kulturne dediščine imajo močno simboliko
in pomen, ki izhaja še iz časa pred krščanstvom. Sporočila simbolov so povezana s starimi
verovanji in ščitijo telo pred slabim. Sama sem za izhodišče oblikovanja vzorcev vzela star
tkan tekstil in vzorčne pole ljudskih vezenin ter jih na različne načine spreminjala do
željenega končnega videza. Dve kolekciji oblačil sta med seboj precej različni, prva se po
silhueti bolj opira na narodno nošo, saj sem zanjo najznačilnejše elemente prenesla v sodobna
oblačila. V drugi kolekciji, ki je nadgradnja prve, pa sem vzorce omehčala, v silhueti pa
ustvarila kontrast med detajli na oblačilih v 40. letih 20. stol. in elementi slovenske noše.
Oblačila obeh kolekcij sem oblikovala za sodobno žensko, ki se ne boji prihodnosti, ki
spoštuje preteklost, dela in polno živi. Ustvarila sem nosljive kose ženskih oblačil s katerimi
sem želela spodbuditi zavest o kulturni dediščini. Izkazalo se je, da so bila oblačila dobro
sprejeta v javnosti in med kupci.
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1. UVOD
V današnjem času sta globalizacija in preseljevanje povzročila ustvarjanje novih identitet ter
mešanje kulturne in nacionalne identitete. Tako so se meje med identitetami zabrisale, vse
bolj so podobne druga drugi, s tem se ustvarjajo novi identitetni načrti. Prav v tem kaosu
identitet se včasih izgubimo, pozabimo na svojo izvorno identiteto, kulturno in nacionalno
identiteto in morda včasih niti ne vemo, kaj je naša identiteta. Z vprašanjem identitete se sama
ukvarjam že vsa svoja študijska leta. Življenje v tujini in potovanja so v meni sprožila
vprašanje o moji identiteti in identiteti naroda.
Moda in identiteta sta dva med seboj tesno povezana pojma, ki vplivata tudi na kulturno in
oblačilno dediščino. Po pregledu virov in literature sem ugotovila, da imamo Slovenci bogato
kulturno dediščino, ki se je včasih ne zavedamo in nanjo pozabljamo ter se približujemo
skupni identiteti zahodnega sveta. Menim, da bi morali biti na svojo kulturno dediščino bolj
pozorni in jo negovati, da se ne bi v naslednjih generacijah popolnoma pozabila. V
magistrskem delu bom raziskala pomen identitete, njen razvoj in ugotavljala, katere identitete
se navezujejo tudi na našo kulturno dediščino. Osredotočila se bom na oblačilno kulturo
slovenskega naroda in raziskala njen razvoj in njen prenos v sodobnost s primeri iz sodobne
mode pri nas in v tujini. Vprašanje, s katerim se ukvarjam, je, kako prenesti elemente kulturne
dediščine v sodobna oblačila in modne dodatke. Da je to mogoče, bom potrdila v rezultatih
praktičnega dela magistrske naloge.
Svoje celotno študijsko obdobje gradim in razvijam svojo oblikovalsko identiteto, ki je tesno
povezana z identiteto naroda in kulturno dediščino. V dveh kolekcijah – 33 m in 20.273, ki jih
bom predstavila v praktičnem delu – bom prikazala dva različna načina prenosa elementov
kulturne dediščine na oblačilne kose, skozi silhuete in tekstilne vzorce. V oblačilni in kulturni
dediščini imamo ogromno vzorcev z zanimivo simboliko in sporočilom. Oblačila, ki so
nastala v sklopu raziskovanja oblačilne dediščine, so nosljiva in namenjena sodobni ženski, ki
se zaveda svoje preteklosti in identitete.
Cilj praktičnega dela magistrske naloge je vzbuditi zanimanje za kulturno dediščino in jo
kupcu približati na sodoben način. Želim si, da bi tradicionalni vzorci, oblačilni kosi in drugi
oblačilni elementi zaživeli novo življenje. Vzorci, ki jih jemljem za izhodišče pri oblikovanju
novih, so vzorci, ki jih najdemo na starih tkanih in vezenih tekstilijah. Prav te tekstilije so
včasih krasile številne slovenske domove, nato pa so v sodobnem času dobile označbo starega
in grdega, veliko jih je pristalo v smeteh ali pa zaprašene čakajo na podstrešjih, da jih spet
kdo vzljubi. Te vzorce sem na različne načine spreminjala, jih digitalno preoblikovala in jih
slikala v akvarelni tehniki, da so dobili novo podobo, na kateri so še vedno vidni elementi
izvornih vzorcev. V oblačilnih kosih pa so vidni elementi ljudske noše in narodne noše
1

slovenskega prostora. Bistvena sta poizkus prenosa v sodoben čas in odziv ljudi na ta prenos.
Izkazalo se je, da so ljudem vzorci všeč, nekatere spominjajo na preteklost, druge na svoje
prednike, spet tretji njihovih izhodišč ne prepoznajo, a vendar jih vizualno pritegnejo in se ob
spoznanju, od kod izvirajo, navdušijo.
Kolekciji sta predstavljeni s skicami, fotografijami in opisi vzorcev in silhuet, v rezultatih pa
svoj cilj potrjujem z odzivi v medijih in odzivi kupcev.

2

2. TEORETIČNI DEL
2.1 IDENTITETA
Identiteta ni samo sodoben pojav, čeprav so se ravno v sodobnem času identitetni diskurzi
močno razširili in včasih grozijo že z izpraznjenjem pojma. O identiteti so ljudje začeli
razmišljati že v antiki, z razčlenjevanjem pojma nadaljujemo skozi vso nam znano zgodovino
(Nastran Ule, 2000). Primer iz antike je latinski napis na Apolonovem templju nad vhodom v
preročišče Delfi, ki se glasi Nosce te ipsum, kar v prevodu pomeni Spoznaj samega sebe.

Slika 1: Napis na Apolonovem templju – Delfi

Slovarska definicija pojma nikoli ni končana ali dokončana, kot ugotavljata Fearon in Nastran
Ule (Fearon, 1999 in Nastran Ule, 2000). Slovar angleškega jezika Oxford se pri razlagi
pojma opira na latinski koren besede – identitas (idem – isti) in vzpostavlja dve temeljni
pojmovanji: koncept istosti (npr. to je identično temu) in koncept podobnosti ali
razločevalnosti (Nastran Ule, 2000). Nastran Ule piše, da oba koncepta skupaj pomenita
konsistentnost (Nastran Ule, 2000). Pojem identiteta Južnič razdeljuje na dva pomenska
sklopa: absolutna oz. popolna in relativna oz. pogojna identiteta. Absolutna identiteta pomeni
enakost (npr.: x = x), relativna identiteta pa pomeni istost v manj natančnem smislu,
poudarjena je le velika bližina enakosti oz. podobnost. Relativno identiteto si lahko pojasnimo
npr. s primerom zelenega drevesa, na katerem so vsi listi zeleni, vendar ima vsak list svoj
zeleni ton (Južnič, 1993). Poznamo več različnih identitet, kot so: telesna, osebna, skupinska,
kulturna in etična identiteta. Identiteta je minimalna socialna institucija, ki subjekt definira za
kompetentnega socialnega akterja, je presečišče individualnega in družabnega, subjektivnega
in objektivnega (Nastran Ule, 2000). Delitev identitete na objektivno in subjektivno
povzemam po avtorici Nastran Ule v spodnji preglednici.
3

Objektivna identiteta:
fizične lastnosti

Subjektivna identiteta:
osebna in psihična izkustvena stran
objektivne identitete

ime
biografske značilnosti
psihološke značilnosti
Preglednica 1: Delitev identitete na objektivno in subjektivno (Nastran Ule, 2000: 325).

Pogosto identiteto definiramo z vprašanjem kdo sem ali s tem, kar identiteta ni. Tu se pojem
zamenjuje s pojmom sebstva, ki definira, kaj oseba aktualno je. Identiteta je posameznikova
percepcija sebstva in posameznikov prenos tega sebstva v družbo. Identiteta je proces, ki se
razvija s časom. Posameznik lahko zgodbe o samem sebi uredi v časovni red, ki sega od
doživljene preteklosti do pričakovane prihodnosti. Tako posameznik oblikuje svojo identiteto
in ustvari refleksivni identitetni načrt (Nastran Ule, 2000). Povzamem lahko, da se identiteta
razvija s časom in posameznikom in njen razvoj nikoli ni dokončan.

2.1.1 Razvoj identitete
V prvi moderni1 je bila identiteta organsko povezana s človekom. Podrejena je bila zvestobi
človeka do svojega spola, družine, etične skupine, družbenega razreda itd. Definicija pojma je
bila v tem času dosti bolj preprosta in jasna. Navezovala se je na glavne človekove
značilnosti, bila je preprosto definirana na podlagi njegove preteklosti in zgodovine družine,
iz katere je prihajal. Po mnenju številnih teoretikov moderne, od Webra do Durkheima, je
moderna posttradicionalni družbeni red. To pomeni, da moderna ruši različne vrste tradicije:
rodovno, nacionalno, razredno, religiozno itd. in ustvarja nove oblike, ki se močno razlikujejo
od podedovanih (Nastran Ule, 2000).
V drugi moderni 2 pa ta zgoraj opisana identiteta ne velja več zaradi pojava družbenega
razlikovanja, poglobljene mobilnosti (preseljevanja) in globalizacije. Pojem postane
kompleksnejši, bolj razčlenjen in povezan z individualizacijo, to pa je širok življenjski proces,
ki vsebuje dinamizacijo in pluralizacijo življenjskih razmer, slogov in vzorcev.
1

Prva moderna označuje obdobje ob koncu 19. stoletja, ko se je končevalo obdobje romantike in so se po svetu
začeli dogajati veliki premiki v mišljenju, znanosti in dojemanju sveta. Začetek industrializacije (Nastran Ule,
2000).
2
Druga moderna označuje obdobje po vojni, obdobje modernizacije in globalizacija celotnega sveta. Drugi
moderni sledi obdobje postmodernizma (Nastran Ule, 2000).
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Individualizacija zajema tri dimenzije. Prva dimenzija je dimenzija nadzora oz. reintegracije,
ki omogoča več svobode, saj posameznik oblikuje nove vrste družbenih povezav v odnosu in
skladu s svojimi interesi. Druga dimenzija je dimenzija odčaranja, izguba tradicionalnih
gotovosti in transparentnosti. Tretja dimenzija pa posameznike osvobaja iz zgodovinsko
določenih družbenih oblik (Nastran Ule, 2000).
2.1.2 Kulturna in nacionalna identiteta
Tako kot je kompleksen pojem identiteta, je kompleksna in večplastna tudi kultura. Beseda
izhaja iz latinske besede colere, ki pomeni nastaniti se oz. kultivirati. Kultura lahko označuje
osebo oz. razvito stanje duha posameznika, označuje lahko kulturne dejavnosti ali pa
umetniška in intelektualna dela (Južnič, 19993). Kulturno identiteto lahko opredelimo na več
načinov, kot opisuje Južnič. Lahko jo vzamemo kot sintezo vseh drugih identitet, če kulturo
pojmujemo v širšem pomenu besede. Tudi telesna identiteta je del kulturne identitete, saj
človek vse dojema skozi kulturo. Kulturno identiteto lahko razumemo kot dinamičen
vrednostni sistem, ki omogoča članom neke skupine, da med seboj in skupino, ki ji pripadajo,
ustvarijo stike. Da bi se kulturna identiteta ohranjala in vzdrževala ali celo razvijala, so
potrebni razni obredi oz. rituali, ki jih družba ustvarja v svoji kulturi. Rituali in obredja so
seveda lahko tudi izkazovalci moči in avtoritete, so najučinkovitejši in najmočnejši, ko
govorimo o religioznih ritualih (Južnič, 1993).
Kulturna identiteta je močno povezana tudi z oblačenjem in modo. Kultura je označevalni
sistem družbenega reda, ki s tem sistemom sporoča, reproducira in doživlja ter raziskuje ta
družbeni red. Modo, obleko in lepšanje lahko pojmujemo kot prakse, ki spadajo med druge
prakse vsakdanjega življenja (kot npr.: filozofija, novinarstvo, oglaševanje itd.), katerih
namen je tvorjenje kulture in kulturne identitete kot označevalke družbenega sistema
(Kovačev, 1997). Kulturna identiteta je torej vrsta socialne identitete, nastale v kontekstu
kulturno-jezikovnega in rasnega razlikovanja, in je pojem, ki označuje oz. vključuje rasno
identiteto, prilagoditev novemu kulturnemu okolju – akulturacijo, ljudem omogoča lastno
ovrednotenje v izbranem družbenem sistemu in se povezuje s psihičnim blagostanjem.
Pomembna je za človekovo iskanje sebe in za njegovo povezovanje z drugimi ljudmi.
Nacionalna identiteta pa je kompleksna oblika kolektivne identitete, ki je sestavljena iz več
identitet. Pri opredeljevanju nacionalne identitete sta pomembni preteklost in teritorialnost; če
slednje ni, lahko nacionalna identiteta postane ogrožena. Krepiti jo je mogoče s poudarjanjem
lastne bodisi resnične ali neresnične zgodovine (Kovačev, 1997). Kulturna in nacionalna
identiteta sta vrsti kolektivne oz. skupne identitete, ki se med seboj križata in celo
dopolnjujeta ter ustvarjata skupno identiteto nekega naroda. Kulturo naroda določujejo:
materni jezik, miti, prepričanja, skupna zgodovina, običaji, umetniške dejavnosti, folklora itd.
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(Dziemidok, 2002). Dziemidok, pravi, da je: »... narodna kultura eden od najpomembnejših
dejavnikov, ki oblikujejo narodno identiteto in skrbijo za njeno stabilnost in trajnost, po drugi
strani pa prav v narodni kulturi narodna identiteta najde svoj polni izraz.« (Dziemidok, 2002,
137). Nacionalna identiteta je v svojem bistvu izpolnitev nacionalne zavesti, za katero velja,
da je rezultat daljše skupne zgodovine. Skoraj neizogibno nacionalno identiteto spremlja
nacionalistična ideologija oz. nacionalizem. Slednji ima lahko obliko nacionalne solidarnosti
in je defenziven, lahko pa je agresiven in tako povezan z imperialističnimi težnjami ali pa
deluje kot instrument za mobilizacijo etičnih in nacionalnih manjšim oz. skupin. Nacionalna
identiteta, ki jo pridobimo z rojstvom v neko skupnost, z imenom in jezikom te skupnosti, je
odraz naravnega okolja, načina življenja, posebnosti družinskega in sorodniškega odnosa,
vrednostnega sistema, občutenja ločenosti in drugačnosti od drugih skupin (Rogelj Škafar,
2003). Temelj narodne identitete pa leži v skupni kulturi, ki združuje neko skupino ljudi.
Zaključujem torej, da sta tako kulturna kot narodna identiteta obliki kolektivne identitete, ki
sta odvisni druga od druge za človekovo identifikacijo v neki družbeni oz. narodni skupini in
določujeta identiteto naroda. Občutek identitete skupino krepi, je temelj njene stabilnosti in
tako pospešuje njeno notranjo ureditev. Kulturna identiteta se v narodu poraja lahko tudi brez
natančno zarisanih meja, se razvija in ni nujno vezana na prostor, nacionalna identiteta pa je
bolj kot ne politični konstrukt in jo določujeta zgodovina in ozemlje.

2.1.3 Slovenska identiteta
Območje Slovenije ima bogato in razgibano zgodovino še iz obdobja pred naselitvijo
Slovanov v 6. stol. Vsi pretekli zgodovinski dogodki igrajo pomembno vlogo v razvoju
slovenske identitete, ki pa tako kot osebna identiteta ni nikoli dokončana in se razvija naprej.
»Ali so bili Slovenci res kmečki narod, kar naj bi bila njihova posebna značilnost? Da so bili
Slovenci v najdaljšem obdobju svoje zgodovine v veliki večini kmetje, je seveda res, ni pa to
kakšna izredna lastnost, po kateri bi se vidno razločevali od drugih evropskih ljudstev.
Njihova posebnost je bila prej v tem, da so kot tovorniki (žamarji) in pozneje kot vozniki
(furmani), pa tudi kot prekupčevalci in ponekod kot obrtniki svoje vaško življenje združevali
z nekmečkim gospodarstvom: mnogi slovenski kmetje so bili kvečjemu manj kmetje in bolj
mali poslovneži kot povprečni tip evropskih kmetov.« (Vilfan, 1994, 13).
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Slika 2: Ivan Grohar, Sejalec

Slovenska identiteta se je oblikovala v kulturnih, političnih in gospodarskih razmerah, ki so
od zgodnjega srednjega veka naprej zaznamovale civilizacijo evropskega zahoda na prehodu
k njenim vzhodnim mejnim območjem. Pomembna so bila krajša zgodovinska obdobja in
prelomni zgodovinski dogodki. Pokrajinska raznolikost, razdrobljenost slovenskega ozemlja
in prodiranje vplivov iz različnih smeri so sooblikovali pestrost kulturne krajine, značilne
različne oblike domačij, ureditve naselij, šeg in navad, prehrane in navsezadnje tudi oblačil
(Grbina, 1999). Po pregledani literaturi in virih povzemam, da je bistvo slovenske ljudske
kulture treba iskati v svojevrstni strukturi, združevanju in spajanju različnih razvojnih slojev
in asimiliranih prvin tujega izvora, ki sestavljajo posebno dinamično celoto. Ciril Zlobec piše:
»Slovenska država je mlada, vendar je nastajala dolgo in nastajala na poseben način: kot
prizadevanje za takšno obliko javnega življenja, v kateri narod ne bi izgubil svoje identitete.«
(Zlobec, 1993). Slovenska identiteta je bila dolgo predvsem kulturna, ker ni bilo lastne države
in ustanov, ki bi ohranjale in spodbujale narodovo integriteto, je to funkcijo prevzela kultura.
Ta kultura se je najizraziteje kazala v literaturi, ki je opozarjala, oblikovala in utrjevala zavest
o pripadnosti slovenski skupnosti. Naša usoda je imeti svojo identiteto, jo ohranjati in jo
prilagajati spreminjajočim se razmeram (Zlobec, 1993). Temelj slovenske kulturne identitete
pa je nedvomno kulturna dediščina, ki zagotavlja identitetno prepoznavnost (Pevec, 2018).

2.1.4 Moda in identiteta
Za razumevanje identitete v modi je treba najprej razumeti pojem moda. Moda obsega
področje navad, oblikovanja prostora, način pojmovanja v javnosti, obiskovanje prireditev,
prevozna sredstva, ki jih uporabljamo, itd. (Pušnik, Fajt, 2014). Moda je širši pojem, definira
življenjski slog, ki je integrirana množica praks, dejavnosti, vrednostne orientacije, želja
posameznika ali posameznice. Te prakse so materialna oblika zgodbe oz. identitete
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posameznika. Modo lahko definiramo kot kulturni pojav oz. fenomen, saj se ukvarja s
pomenom in simboli, torej je neposreden način vizualne komunikacije (Kratz, 1998).
Nemalokrat je temeljni način izkazovanja identitete prav z obleko, s katero lahko določamo
svoj družbeni položaj, v tem kontekstu je vredno omeniti pregovor Obleka naredi človeka
(Južnič, 1997). Moda je torej eno najprepoznavnejših sredstev, s katerim se lahko
posamezniki izrazijo in s svojo vizualno podobo sporočijo, kdo so in kaj je njihova identiteta
(Bennett, 2005). Človek je vedno težil k izkazovanju svoje osebnosti in identitete in to mu je
ponudila moda, tako je začel spremljati trende in si jih je interpretiral po svoje. Načinov in
razlogov za izražanje lastne identitete v današnjem postmodernističnem času in potrošniški
družbi je veliko, ti se večinoma navezujejo na družbeni status, ekonomski položaj, spol,
spolno usmerjenost, starost, raso, izvor, vero itd. Ustvarjalna raba mode omogoča ljudem, da
potrdijo (ali nasprotujejo) pripadnost neki družbeni skupini, s tem torej posredujejo kulturno
kodirana vizualna sporočila o sebi oz. svoji identiteti (Shette, 2012). Pomen modne identitete
lahko povzamem tudi po Bennetu, ki pravi, da je modno telo oris osebnosti človekovega
značaja, njegovega okusa, spolne usmerjenosti, ekonomskega položaja, izobrazbe itd.
(Bennet, 2005). Ljudje smo vizualna bitja, tako naše oko najprej zazna, kako je človek
oblečen. Glede na obleko človeka določimo, v katero socialno skupino spada, vendar videz
včasih vara. Danes si sami ustvarjamo oblačilno identiteto, ne ravnamo se več po družbeno
sprejemljivih pravilih oz. so te meje že močno zabrisane. Indikatorji, s katerimi preko oblačil
tvorimo identitete, so spol, spolna usmerjenost, rasa, etična pripadnost in narodna pripadnost.
Zaradi preseljevanja z enega konca sveta na drugega so se ljudje začeli zanimati za druge
kulture in izražati potrebo po identifikaciji oz. izraznosti, s katero določa, od kod prihaja in od
kod so njegove korenine. V tradicionalnih družbah so določila glede oblačenja še zelo stroga,
ljudje se oblačijo v etično obleko, ki je del tradicije in se je le malo spreminjala, s
predpisanimi oblačili pa se člani neke nacionalne ali etične skupine identificirajo ne samo
doma, ampak tudi po svetu.
Moda nam torej omogoča ustvarjanje lastne identitete bodisi na tradicionalen ali pa na
sodoben način, ki ni več omejen z družbeno sprejemljivimi pravili. Dober primer
identifikacije, ki določa, v katero sodobno skupino pripadamo, so npr. subkulture, ki so vidne
predvsem v zahodnih kapitalističnih družbah.
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Slika 3: Andrej Pejič, primer zabrisane meje družbeno sprejemljivega, moški model je oblečen kot ženska.

2.2 OBLAČILNA DEDIŠČINA
Po pregledu virov in literature lahko trdim, da je oblačilo sredstvo za razkazovanje bogastva,
družbenega položaja, kulture, identitete, statusnega simbola in za izražanje drugih sporočil
družbi, v kateri živimo. Ljudje z obleko že od prazgodovine družbi prikrito ali odkrito nekaj
sporočamo. Z oblačili tako dopolnjujemo in spreminjamo svoj zunanji videz in nekoliko tudi
svojo identiteto. Oblačila imajo tri glavne funkcije: uporabnost ali funkcionalnost,
simboličnost in sporočilnost ter estetsko vrednost (Krašovec Pogorelčnik, 1997). Oblačilna
kultura je oblačilni videz ljudi, ki je povezan z gospodarskimi, političnimi, kulturnimi
razmerami in z religijami. Oblačilno kulturo lahko obravnavamo, kot del etnologije, saj je to
zgodovina načina življenja in oblačenja določenega naroda na določenem ozemlju in
določenem prostoru (Baš, 1992).
2.2.1 Oblačilna dediščina na Slovenskem
Dediščino oblačilnega videza ljudje po navadi povezujejo z narodno nošo oz. narodno
uniformo. Na drugi strani pa je prisotno prepričanje, da je ta dediščina nekaj, kar se ni
spreminjalo in so jo ljudje nosili že od nekdaj (Bogataj, 1992). Dr. Janez Bogataj pojasnjuje,
da zgoraj omenjena dejstva ne držijo, saj so se oblačilni slogi na našem ozemlju spreminjali in
razvijali, tako so se spreminjale tudi ljudske noše. Oblačila so se razlikovala tudi glede na sloj
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prebivalstva ali družbenih skupin. Tako obleka človeka postavlja v čas in prostor, ga določa
kot pripadnika nekega ljudstva, ločuje reveža od bogataša, žensko od moškega, gospodarja od
podložnika (Bogataj, 1992). V kožuh oblečeni jamski človek se je preoblekel v platno, ko je
prenehal loviti medvede in postal poljedelec. Tudi znotraj današnje prevladujoče evropske
noše oz. oblačilne kulture lahko razlikujemo človekov status, poklic, razlikujemo praznik od
delovnega dneva, ugotovimo človekov osebni značaj in celo njegovo narodno pripadnost
(Kunaver, 1997).
KARANTANIJA
V prvi samostojni slovanski državi – Karantanije, ki se je izoblikovala v 7. stol. je v ljudskem
pravu, obleka igrala prav posebno vlogo. Pri edinstvenem obredu ustoličevanja kneza na
Gosposvetskem polju je bila obleka pravni simbol, s katerim je bodoči knez potrjeval, da
izhaja iz ljudstva in da bo delal za ljudstvo. Predno je bodoči knez stopil h knežjemu kamnu,
je moral odložiti dragoceno oblačilo in obleči preprosto kmečko nošo iz sivega domačega
sukna – raševine3, trde čevlje in siv klobuk. Iz kmečkega klobuka je moral bodoči knez spiti
požirek vode v znamenje treznosti in potrditve, da je zadovoljen s tem, kar daje domača
zemlja. Izpejanko prav tega klobuka pa danes najdemo v narodni noši. Po izgubi svobode
Karantancev se je na naših tleh pričela doba, ki so jo zaznamovali tlaka tujim gospodarjem,
boj s Turki, kmečki upori in revščina. Prav zaradi teh vplivov, se kmečka obleka skozi stoletja
ni kaj dosti spreminjala. Oblačila so bila izdelana doma, iz materialov, ki so bili na voljo:
kožuhovina, usnje, volna, lan, ličje, slama in les (Kunaver, 1997).

Slika 4: Ustoličevanje kneza na Gosposvetskem polju

3

Raševina je groba domača tkanina iz lanu ali volne. Tkanina je bila izdelana doma na statvah in je veljala za
zelo trpežno tkanino, ki se je prenašala iz roda v rod (Kunaver, 1997).
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16. STOLETJE
16. stol. je bil čas renesanse, katere modne zapovedi so narekovale evropske prestolnice.
Po novih modnih smernicah, ki so k nam prišle iz Španije, so se sprva ravnali plemiči in
meščani, nenazadnje pa so se stilizirane in prilagojene pojavile tudi v kmečki oz. ljudski
noši. Najpogostejša pokrivala za ženske v poznem srednjem veku so bile peče, ki so se v noši
ohranile vse do danes in veljajo za eno izmed najbolj avtohtonih slovenskih pokrival. V
višjem oblačilnem sloju so moški nosili daljše suknjiče, preprostejše ljudstvo pa krajše. Hlače,
ki so jih nosili so bile krojene skupaj z obuvalom in so se šele proti koncu stoletja razvile v
hlače, kot jih poznamo danes. Namesto plaščev so uporabljali podložena ogrinjala črne barve.
Moški so na glavah nosili črne klobuke s koničastim ali prirezanim vrhom. Ženska oblačila so
imela oprijete životce, obleke so imele razgaljen vratni izrez, rokavi so bili opremljeni z
razporki, pod katerimi so bile vidne srajce, ki so služile za podlogo, krila pa so bila široka
(Kunaver, 1997).
17. STOLETJE
Glavni vir oblačilne kulture in noše na Slovenskem v 17. stol. je Valvasorjeva Slava
Vojvodine Kranjske, ki je bila izdana leta 1689. Valvasor je v opisu in bakrorezih ohranil
pričevanja o arhitekturi, šegah in navadah, o hrani in navsezadnje tudi o ženski in moški noši
na Gorenjskem, Dolenjskem, Kranjskem, Kočevskem, o načinu oblačenja Uskokov, Hrvatov
na Kranjskem, nošo na Vipavskem in Krasu. Od pokrajine do pokrajine so se noše med seboj
razlikovale, a večje razlike so nastale šele v 18. stol.
Oblačila na Gorenjskem so bila večinoma vsa enaka. Moški so nosili črne klobuke, ki so bili
zgoraj ozki, samski moški so si krajce zavihali navzgor. Nosili so sive hlače iz domačega
suknja, poleti daljše bele ali črne platnene hlače. Suknjiči so bili sivi in kratki ali pa črni
platneni in daljši. Nosili so nogavice, ki jih Valvasor opisuje kot čedne, črne čevlje ali
škornje, po večini pa so bili obuti v lesene cokle. Pasovi so bili iz črnega usnja, v rokah pa so
držali palice oz. gorjače. Ženske so na glavah nosile bele peče, ki so bile ob praznikih vezene
ali obrobljene s čipko. Oblečene so bile v životec, na katerega je bilo prišito krilo, povečini v
drugi barvi, čez pa so si zavezovale modre tkane pasove in kovinske sklepance. Vse ženske so
nosile tudi predpasnike. Obute so imele bele ali modre nogavice, včasih z belimi škornji ali
čevlji. Pozimi pa so si oblekle še kratke kožuhe. Tako moški kot ženske so nosili bele srajce
iz domačega platna, pri ženski noši te srajce imenujejo – rokavci.
Na Dolenjskem se ženska noša ni preveč razlikovala od Gorenjske. Ženske so nosile kratka
spodnja krila in čez dolga vrhnja oblačila iz platna, t. i. kazake, nekatere so nosile tudi vrhnja
krila ali obleke brez rokavov. Moška noša se je malo bolj razlikovala, Valvasor opisuje
različne oblike ovratnikov na suknjičih in srajcah. Na glavah so nosili klobuke podobne
kranjskim, pozimi pa tudi kožuhovinaste kape – polhovke. Kočevci so se domnevno po noši
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docela razlikovali od Kranjcev. Nekateri so nosili klobuke, drugi črne kape ali čepice iz
klobučevine. Moški so nosili suknjiče z dolgim štirioglatim ovratnikom, ki je segal zadaj do
pleč. Nosili so dolge in široke platnene hlače – bregeše – in čevlje brez nogavic, ker so jim
hlače segale prav do čevljev.
Od vseh pokrajin se je najbolj razlikovala kraška noša. Moški so nosili široke bele platnene
hlače, ki se spodaj niso zavezovale kot pri drugih nošah. Suknjiči so bili bolj oprijeti, na
glavah pa so nosili velike klobučevinaste kape. Tudi ženske na Krasu so nosile peče. Oblačile
so se večplastno, nosile so rokavce, čez pa daljšo belo obleko ter še eno obleko brez rokavov.
V pas so si zavezovale ozke modre ali rdeče pasove.

Slika 5: Bakrorez, Gorenjci – Valvasor

Slika 6: Bakrorez, Dolenjci, Valvasor

Slika 7: Bakrorez, Kočevci, Valvasor

Slika 8: Bakrorez, Kraševci, Valvasor

18. STOLETJE
V 18. stol. so se noše med pokrajinami začele bolj razlikovati, oblikovali so se trije glavni tipi
noše, kateri so se ohranili do danes; alpski, panonski in primorski tip noše (Kunaver, 1997).
Alpski noša velja za najbolj razširjen tip. Obsega sledeča območja: Gorenjsko, del Koroške,
Notranjsko, del Dolenjske (do Kočevja), del Primorske in Štajerske (razen vzhodnega dela).
Moško nošo so sestavljale srajce, kratke do kolen segajoče hlače, telovniki, pokrivala in druga
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dopolnila. Za srajce je značilno bogato gubanje na rokavih in vratnem delu. Ovratniki so bili
ozki, veliki koničasti ali ovalni, ki so bili trdi in poškrobljeni. Pražnje srajce so imele na
ovratniku in manšetah našite modre ali rdeče vzorčaste trakove. Oprijeto krojene hlače so po
večini segale le do pasu, redko čez pas. Ob razporku na hlačnici so se zapenjale z gumbom ali
zavezovale s trakovi pod koleni. Hlače so bile izdelane iz rjavega, sivega, črnega in le
redkokdaj iz belega platna, raševine ali mezlana. Nosile so se tudi hlače iz usnja, kozjega ali
ovčjega. Pražnje hlače so bile ob spodnjih robovih okrašene s črno povoskano nitjo. Sestavni
del celotne alpske noše je bil telovnik. Moško nošo na alpskem območju so dopolnjevala
vrhnja oblačila: jopiči, daljši suknjiči, suknje, plašči in kožuhi (Makarovič, 1988–90). Pri
ženskah so med pokrivali predvladovale peče, premožnejše pa so nosile avbe, ki so k nam
prišle iz Avstrije, kjer so jih nosile ženske že vsaj sto let pred nami. Žensko nošo so sestavljali
beli rokavci, ki so bili okrašeni z modrimi tkanimi trakovi na ovratniku, manšetah in na
ramenih. Ženske so nosile tudi po več spodnjih kril ali pa je spodnje krilo segalo čez koleno,
pri plesu pa se je spodaj potegnilo skupaj s trakcem, pražnja spodnja krila so bila okrašena z
belimi vezeninami ali čipkami. Čez sponja krila, so nosile dolga krila z modrcem, ki so bila v
pasu drobno nagubana, krilo je segalo po večini do gležnjev. Temnejša krila so bila predvsem
na Gorenjskem obrobljena z zelenim, modrim ali rdečim za dlan širokim svilenim ali
žametnim trakom. Modrci so bili po večini krojeni iz enake tkanine kot krilo, ponekod so bili
okrašeni z vezenjem, zlasti brokatni so bili po robovih pošiti s črnimi žametnimi trakovi. Pod
vplivom mode so si ponekod ženske krila širile z obroči, kar pa ni bilo primerno za kmečko
oblačenje. Predpasnike so nosile kot dopolnitev k delovni in pražnji noši, ki so bili iz belega
platna, uporabljali pa so se tudi druge barve in vzorci. Nosile so ovratne rute, ki so bile po
pisane in vzorčaste, nosile so jih položene na prsi, in to samo ob praznikih. Pasovi so bili
kovinski – sklepanci – in usnjeni s kovinskimi sponkami, velikokrat so bili usnjeni pasovi
okrašeni s cvetličnimi vzorci. Nekatere ženske so si na pas obešale usnjene trakove okrašene s
pavovimi peresi, ključe in nože. Pozimi so nosile jope, ki so bile izdelane iz tkanine, temnejše
so bile ponekod podložene z rdečim ali modrim blagom. Predvsem premožnejše ženske so
nosile tudi kožuhe, večinoma iz črne ali bele ovčje dlake, ponekod pa tudi iz kože govejih
repov ali ovnov (Makarovič, 1988–90).
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Slika 9: Alpski tip noše, akvarel Goldenstein

Mediteranski tip noše je bil zastopan na razmeroma majhnem območju, na delu Primorske, v
slovenski Istri in na tržaškem Krasu. Ženske so nosile do gležnjev segajoče ravno krojene
spodnje srajce iz lanu ali bombaža, ki imele dolge, široko krojene rokave. Vrhnje oblačilo
ženske noše je bilo brez rokavov, v svetli ali temni barvi, spredaj pa odprto in drobno
nagubano (Bogataj, 1992). Srajce so imele značilen klinast vstavek na hrbtu, spredaj niso bile
prerezane, imele so dolge široke rokave. Rokavi so bili na zunanjem delu po celotni dolžini
okrašeni s črno ali temnorjavo vezeno progo, okraševale pa so jih tudi s čipko v sredini in
vezenjem na obeh straneh čipke. Okraševanje srajčnih rokavov se je pojavljalo tudi v rdeči
barvi, tako je bil po navadi okrašen tudi rokavni zavihek. Čez srajce so oblačile spodnji in
zgornji kamižot, to je spredaj po vsej dolžini prerezano oblačilo iz belega, rjavega ali črnega
platna. Kamižot je imel prav tako kot srajca zadaj vstavek, tako je hrbtni del širši od
prednjega, ramena pa so bila široka. Posebnost je drobno gubanje, ki teče od srede hrbta
navzdol. Pozimi so ženske nosile suknje – jakne z rokavi ali brez njih iz grobega sukna in
podložene z rdečo volno. Premožnejše ženske so nosile črne suknje iz tovarniško tkanega
blaga. Suknje so bile na ramenskem delu in obeh prsnih delih okrašene z raznobarvno
vezenino. Nosile so tudi bele, skromno vezene kožuhe in rahlo oprijete jopice – flanelce, ki so
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bile narejene iz tovarniškega tkanja. Edino pokrivalo je bila peča. Nogavice so bile bele,
zgoraj zavezane s tankim modrim trakom. Preko vrhnjih oblačil so si ženske zavezovale pisan
volnen pas (Makarovič, 1988–90). Pri moških ni bilo večjih razlik v primerjavi z alpskim
tipom, največja razlika so bile hlače, nekoliko krajše in širše krojene, z razporkom ob straneh
(Bogataj, 1992). V zimskem času so nosili bele oprijete hlače iz grobega sukna z modrimi
obšivki na zunanjih staneh hlačnic in na trebušnem delu. Moške srajce so bile zelo podobne
tistim v alpski noši. Moški so nosili tudi telovnik in suknje iz grobega rjavega sukna, oblačili
sta bili obrobljeni z modrimi ali rdečimi trakovi. Najbolj razširjeno pokrivalo je bil polsten
klobuk z nizkim oglavjem in širokimi krajci, okrašen z volneno vrvico zlate ali druge svetle
barve. Nosili so tudi kape, obdane z zelenim žametom (Makarovič, 1988–90).

Slika 10: Mediteranski tip noše, akvarel Goldestein

Med vsemi tipi noš se je najbolj razlikoval panonski. Oblačila so izdelovali iz domačega
platna, ki je bilo bele barve, tako se je razvil izraz bela noša (Bogataj, 1992). V panonski tip
noše štejemo območje Bele krajine, jugovzhodne Dolenjske, vzhodne Štajerske in Prekmurje.
Žensko nošo so sestavljali rokavci, krilo na pas, poleg peče pa tudi nekatera druga, kapam
podobna pokrivala. Tu so se redkeje nosili predpasniki in le malokje ovratna ruta (Makarovič,
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1988–90). Ponekod so si ženske rokavce pod vratom zavezovale z rdečimi trakovi. Pražnja
krila so bila, predvsem na Štajerskem, tudi barvna iz zelene ali modre volne. Splošno
pokrivalo je bila tudi v panonskem svetu peča. Ponekod so si pečo pokrile z belo platneno
avbo, ki je bila manjša in glavi priležna. V Poljanski dolini na Dolenjskem so poročene
ženske nosile koničasto platneno kapo, imenovano – pocelj, okrašeno s klekljanimi čipkami.

Slika 11: Pocelj, žensko pokrivalo, hrani SEM.

V Beli krajini so si okrog pasu ženske zavezovale od tri do štiri metre dolge volnene trakove
oz. pasove v črni, rdeči, beli ali modri barvi. Neporočene ženske so si lase spenjale v kite,
prepletene z rdečimi volnenimi trakovi ali prejo, poročene pa so si kite ovijale okrog glavnika
ali pa so jim visele izpod peče zadaj po hrbtu. Nekje so nosile tudi čelne trakove, okrasno
pošite z raznobarvnimi koraldami. Moške so nosili daljše srajce, ponekod tudi do sredine
stegen. Nosili so dolge široke hlače iz grobega belega platna. V večjem delu panonskega sveta
so pozimi nosili oprijete bele hlače, ki so bile okrasno vezene z zelenimi, modrimi in rdečimi
nitmi. Vrhnja oblačila so bila raznolika, nosili so bele suknjiče, ki so segali do kolka in bili
okrašeni z modrimi ali rdečim trakom na ovratniku. Bele platnene suknjiče, imenovane čoho,
ki so jih nosili v Prlekiji, so kupovali na Madžarskem, v Ormožu pa so bili suknjiči tudi
pepelnato sivi in so prišli iz Hrvaške. V poletnem času so nosili brezrokavnike, okraševali so
jih z zelenimi ali modrimi trakovi. Nosili so tako imenovane gaban plašče iz grobega belega
sukna z velikim četverokotnim ovratnikom.
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.
Slika 12: Panonski tip noše

19. STOLETJE
V prvi polovici 19. stoletja so bila oblačila še vedno narejena iz domačega tekstila: platna,
sukna in irhovine4. V noši prve polovice 19. stol. so vidne podedovane slogovne podobnosti
iz prejšnjih stoletij. Konec 19. stol. pa je pripeljal večjo poenotenost noš, oblačilni videz
slovenskega kmeta je postajal vse bolj poenoten z mestnim načinom oblačenja (Bogataj,
1992). Velik vpliv na oblačenje sta imela Marija Terezija in Jožef II., ki sta ustvarila nove
zakone in osvobodila kmete od tlačanstva, tako so si npr. kmetje na avbe začeli vesti vzorce z
zlato nitjo, ki je bila prej predraga in celo prepovedana. Tudi južna železnica, ki je bila odprta
leta 1849, je vplivala na razvoj noše, Slovenci so v roke dobili modne revije z Dunaja in
Pariza ter se začeli oblačiti po modi oz. po mestno. Z razvojem indusrije in boljšimi
prometnimi povezavami je v naše kraje prišlo industrijsko blago, iz katerega so si kmetje
izdelovali le pražnja oblačila (Bogataj, 1992). 19. stol. je bil torej čas sprememb, kmetje so
začeli opuščati svojo nošo, meščani pa so začeli nositi tradicionalne noše ob posebnih
priložnostih, saj je to čas narodne zavesti in obujanja slovenstva s pojavom taborov in
čitalnic. Z oblačenjem v tradicionalne noše dokazovali pripadnost slovenskemu narodu in
narodni ideji.
20. STOLETJE
V 20. stol. se je noša kmečkega prebivalstva že močno približala noši mestnega prebivalstva.
Po prvi svetovni vojni je ljudska noša začela izgubljati svoj pomen in simbol narodne
pripadnosti in zavesti zaradi številnih vplivov in dejavnikov, povečini političnih. V tipično

4

Irhovina je mehko usnje iz kož divjadi ali drobnice, navadno je bila kosmatena na obeh straneh.
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nošo so se ljudje oblačili le še na shodih, veselicah, cerkvenih prireditvah in protokolih,
močneje je bila zastopana pri Slovencih, ki so bivali zunaj slovenskih meja kot pa doma.

Slika 13: Dekle, Rateče, velika noč 1971.

2.2.2 Narodna noša in njen razvoj
Narodna noša je v primerjavi z ljudsko nošo razmeroma mlad pojav, katero lahko označimo,
kot eno od sestavin naše dediščine. Pojem narodna noša nikakor ni istoveten s pojmom
ljudska noša ali oblačilni videz slovenskega kmeta v prejšnjih stoletjih. Narodna noša se je
začela razvijala v 19. stol. in je ne moramo primerjati z ljudsko nošo omenjenega stoletja.
Bogataj pojasnjuje, da gre za umetno nastali pojav, ki je vse do danes dobil različne oblike,
razsežnosti in aplikacije in se še naprej razvija z narodno-zabavnimi ansambli in turistično
industrijo (Bogataj, 1992). Narodna noša se v etnologiji razumeva, kot pojav, ki je opredeljiv
v času in prostoru in označuje določeno družbeno skupnost, ki za izražanje svojih hotenj in
dosego ciljev posvaja nekatere elemente stare ljudske kulture, ki se najočitneje kažejo v noši
(Sajko, 2013). A. Baš, pojav narodne noše pojasnjuje sledeče: »Narodna noša je izraz za
poseben – slavnosten in določenemu namenu prilagojen oblačilni videz, ki se ga ob različnih
priložnostih poslužujejo ljudje različnih starosti, družbenih stanov, življenjskih prepričanj itd.
Narodna noša je po izvoru kmečka praznična obleka, kakršno je proti koncu 19. stol. začel
nositi del narodno zavednega slovenskega meščanskega prebivalstva ob slovesnih
priložnostih.« (Baš, 1993, 305). Zunaj meja Slovenije so se v tem času vedno bolj širile
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svobodomiselne ideje, ki so poudarjale enakost ljudi, kar se je izražalo tudi na zunaj, v obleki;
njen nekdanji značaj, ki je ločeval ljudi med seboj glede na družbeni položaj, se povsem
spremeni.
V Evropi so se ideje o spodbujanju meščanov, da tudi z oblačilnim videzom pokažejo
pripadnost določeni politični struji, pojavile že v času francoske revolucije, pri nas pa v
poznih štiridesetih letih 19. stol. Leta 1848 so se pojavili prvi simboli izkazovanja pripadnosti
narodu, skozi oblačilni videz meščanov, Slovenci so čutili povezanost z drugimi južnimi
Slovani in začeli nositi surke in rdeče kape. Med svojim šolanjem v Ljubljani je surko menda
nosil tudi Fran Saleški Finžgar. V omenjenem letu, ki je veljalo za revolucionalno, so se pri
izobražujoči se mladini, pojavili še drugi simboli izkazovanja slovenstva. Na Dunaju so
narodnozavedni Slovenci pripadnost kazali z nošenjem belo-modro-rdečih trakov, ki so jih
zavezovali okrog roke. V šestdesetih letih 19. stol. je narodna zavest med mladimi
intelektualci postala večja, ljudje so se začeli združevati v taborih in čitalnicah. To je bilo
slovensko politično gibanje, v katerem so se borili za ohranjevanje slovenstva in narodne
zavednosti. Tabori so bili znani po velikih zborovanjih na prostem. Sprva so se v taborih
srečevali mladoslovenci (izobraženi meščani) in pozneje staroslovenci oz. kmetje (Grdina,
1999). Kmetje so na taborska zboravnja hodili v narodnih nošah (Makarovič, 1970-71). Opis
člana tabora v Vižmarjah, zapisan v časopisu Slovenski narod, 1869, se glasi: »Tu si videl
vzburjenih primorskih Slovencev, katerih je prišlo nekoliko stotin deloma v narodni obleki
…« (Makarovič, 1970-71, 55) Taborske manifestacije so utrjevale slovensko narodno zavest,
ljudje so se tako upirali nacionalističnemu pritisku iz Nemčije, Italije in Madžarske. Tudi
meščani so se za tovrstne dogodke začeli oblačiti v t. i. narodno nošo. Takšna noša torej ni
več noša, ki bi se razvijala v sklopu družbenega sloja, marveč je to noša, ki so jo zaradi
nekaterih potreb tistega časa oblačili ljudje najrazličnejših slojev in družbenih skupnosti.
Izvzeti so revnejši kmetje, ki si razmeroma drage noše niso mogli privoščiti. Tako je narodna
noša postala nekakšen simbol za zunanje označevanje narodne pripadnosti in zavesti
(Makarovič, 1970–71). Po razpadu avstro-ogrske monarhije je bila ustanovljena Kraljevina
SHS (Srbov, Hrvatov in Slovencev) in tako je postal slovenski narod uradno priznan,
slovenska narodnost ni bila več ogrožena in zatirana, narodna noša pa je postajala večinoma
uniforma za razne slovesnosti. Oblačili so jo ljudje najrazličnejših slojev in ravni, oblačila jo
je tudi družbena elita. Po prvi svetovni vojni se je po vsej Sloveniji razširilo prizadevanje za
ohranitev narodne noše, ki so ji v tistem času rekli paradna noša. Po drugi svetovni vojni so
začele nastajati raznovrstne plesne in pevske skupine, tako se je narodna noša še bolj
razbohotila in stilsko spreminjala za potrebe omenjenih skupin. Slogovno se narodna noša
nanaša na pražnjo kmečko nošo in posvaja nekatere elemente kmečke oblačilne kulture 19.
stol, kar pa ne pomeni, da so se kmetje tako oblačili v omenjenem stoletju. Torej gre za
reinterpretacijo nekaterih elementov iz 19. stol., ki so morda najprivlačnejši tako v oblačilih
kot v šegah, pesmih in plesih in tako sestavljajo del kulture današnjega Slovenca (Makarovič,
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1970–71). Dr. Janez Bogataj o narodni noši razlaga sledeče: »Najprej je imel ta pojav izrazito
narodnoobrambni značaj in je bil razširjen zlasti na narodno ogroženih območjih, npr. na
Primorskem in na območju tržaškega Krasa (Trst z okoliškimi vasmi). Tu je bila narodna noša
uniforma, vendar predvsem zunanja označitev in simbol narodne pripadnosti in zavesti.«
(Bogataj, 1992, 218). Razvoj narodne noše se je začel v narodno zavedni meščanski družbi in
se v sedemdesetih letih 19. stol. kot »posebna oblika manifestiranja slovenstva« prenesel tudi
med kmečko prebivalstvo in tako je, kot posebna slavnostna preobleka, narodna noša ostala v
vseh družbenih slojih (Knific, 2003). Narodnim buditeljem se je kmečka obleka zdela
primerna za izkazovanje pripadnosti slovenskemu narodu, saj je bilo v tistem času na
Slovenskem večinsko prebivalstvo kmečko, in prav zato so kmetje v očeh slovenskih
izobraževalcev tvorili jedro slovenstva.

Slika 14: Oglasni plakat za tabor

Pomembno vlogo pri razvoju narodne noše je igralo tudi gledališče. Gledalce so v gledališču s
kostumi in podporo slovenskim literarnim delom spodbujali k slovenskemu narodnemu
gibanju. Vsakodnevni oblačilni videz kmečkega prebivalstva se je vse bolj približeval
meščanskemu, tako so na spreminjanje oblačenja kmete opozarjali tudi v časopisih. B. Knific
takole citira zapis iz časopisa Novice leta 1862: »Gorenc! Ne nosiš rudeč'ga pasa več,/ k' ga je
imel starček, uj'c in oče rad,/ ki slovensk'ga srca bil je sklep enkrat?/ Gorenc, obleka tvoja ni
domača več!« (Knific 2003, 439). Spodbude so letele tudi na meščansko prebivalstvo, naj se
raje oblačijo po kmečko, na trgu so se pojavile pipe s poslikavo kranjske nacionalne noše in
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celo portret krakovske lepotice v narodni noši, ki se je glede na vire menda pojavil v izložbi
ljubljanskega trgovca, očeta Janeza Bleiweisa. Cilj pojavljanja takšnih in drugačnih podobnih
del je bil poudarjanje narodne pripadnosti. Ideje o spodbujanju materialne kulturne dediščine
so k nam prišle od drugih slovanskih narodov. Narodne noše so prireditvam na Slovenskem
dajale slovesen poudarek, še večje zanimanje pa so dosegale v tujini (glasbena gostovanja
itd.).
V obdobju med 1. in 2. svetovno vojno, dobi narodna noša drugačen pomen in se dalje razvija
v nošo, kot jo poznamo danes. Povečala so se prizadevanja za obnovo in uveljavitev narodne
noše, to dejavnost so povečini prevzele kmečke, delavske in mestne žene. Povečala se je
potreba po izdelovanju novih narodnih noš, saj je bilo malo ohranjenih kmečkih pražnjih noš,
ki bi se lahko uporabljale. V zvezi z obnovo in ohranjanjem narodne noše sta se pojavili dve
smeri. Prva smer se je zavzemala za narodno nošo s čim manjšimi spremembami, v podobi,
kakršna je bila v 19. stoletju. Druga smer, pod nazivom slovenska dečva5, pa si je prizadevala
za prenos elementov oblačilnega videza iz 19. stol. in njihovo združevanje s tedanjo modno
obleko. Zaradi številnih avtorjev, ki so nošo opisovali ali slikali vsak na svoj način, nekateri
bolj romantično, drugi bolj znanstveno, je nastala zmeda glede tega, kakšna naj bi noša bila in
kakšna narodna noša je pravilna narodna noša. Da bi se te interpretacije izboljšale in bi
narodna noša postala »pravilnejša« oz. enotnejša, so na številnih prireditvah ocenjevali
narodno nošo. Moška noša je že skorajda izginila, ženske pa so svojo nošo hranile, da bi jih v
njej pokopali. S prizadevanjem za ohranitev noše so nastajala ženska društva in organizacije,
v katerih so se zavzemali za ohranjanje vsega starega, predvsem oblačil in tekstilij. Začeli so
se ustanavljati tudi odbori za povzdigovanje ženske domače obrti. Tako so mestne gospe
začele brskati po skrinjah kmečkih žensk in si izposojale razne starodavne in napol pozabljene
vzorce, da so si z njimi krasile obleke in domove. Obstajala je celo ženska obrtna šola, v
kateri so se učile šivanja, izdelovanja oblačil in vezenja, po končani šoli pa so lahko odprle
svojo obrt. Spomin na kmečki oblačilni videz iz prve polovice 19. stol., v katerem ima
slovenska narodna noša korenine, je vedno bolj slabel in tonil v pozabo. Vsakdanja oblačila
so postajala vse bolj moderna po predpisanih trendih, tista stara oblačila, ki so jih ljudje
hranili doma in so se prenašala iz roda v rod, pa so se začela pojavljati v gledaliških
predstavah slovenskih avtorjev. Veliko zaslugo za ohranjanje in razvoj narodnih noš se
pripisuje Francetu Maroltu, ki je organiziral vrsto odmevnih folklornih festivalov, na katerih
je vključeval najrazličnejše noše iz Slovenije (Knific, 2003).

5

Slovenska dečva je naziv za gibanje, v katerem so si prizadevali za razvoj posebnega oblačilnega videza na
Slovenskem, ki datira v dvajseta leta prejšnjega stoletja. Za poimenovanje omenjene akcije oz. gibanja sta znana
tudi izraza naša dečva in dečva. Idejna zasnova akcije je k nam prišla iz tujine, poskušala je oblikovati poseben
ženski in otroški oblačilni videz v sodobnem slogu z elementi dediščine. Akcija je uspela, kot kažejo fotografije
oblačilnega sloga iz tistega obdobja. Ob koncu tridesetih let prejšnjega stoletja pa se je podoba dečve vse hitreje
spreminjala in prilagajala sodobnim smernicam in začela izgubljati stik s tradicijo. Usmerjanje oblačilnega
videza, kot ga je oblikovala naša dečva, se je z začetkom druge svetovne vojne pri nas prekinilo.
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Sklepam, da ima narodna noša kot oblika kostuma za posebne priložnosti pestro in več kot
150-letno zgodovino. Nastala je iz potrebe po izražanju narodne pripadnosti, za zgled pa je
vzela elemente kmečke oz. ljudske noše iz prve polovice 19. stoletja. Narodno nošo pa je bilo
moč videti tudi v kostumih folklornih skupin in na gledaliških odrih. Z narodno nošo se je
izkazovala pripadnost lokalni skupnosti, tako so ljudje iskali posebnosti v dediščini lokalnega
oblačilnega videza in te posebnosti prenašali v stalno spreminjajočo in razvijajočo se obliko
narodne noše. Medvojni čas je bilo obdobje, ko je narodna noša postajala preobleka za
posebne priložnosti in je njen videz postajal vse bolj uniformiran. Citiram avtorja Bojana
Knifica: »Narodna noša je postala konglomerat vsega 'starega' in 'narodnega' ali pa tega, kar
je na to spominjalo.« (Knific, 2003, 463).

Slika 15: Glavni tipi ženskih narodnih noš na alpskem območju, 1926

2.2.3 Pomen narodne noše v sodobnem času
Narodna noša je del družbene stvarnosti vse od njenih zametkov v štiridesetih letih 19.
stoletja (Knific, 2003). Slovenska ljudska oz. kmečka noša in narodna noša v današnjem času
nista samo svojevrstna muzejska predmeta v takšni ali drugačni obliki ohranjene starine, s
katerimi se ukvarjajo etnografi in folkloristi. Splošno velja, da na našem podeželju že davno
ne nosijo več noše kot v prejšnjih obdobjih. Vendar ljudska noša še ni izrabila vseh svojih
možnosti, zaživela je svoje drugo, morda celo poslednje življenje. Izgubila je svojo običajno
uporabno vlogo in zaživela v novi dobi, dobila je nove vloge, novo veljavo in nov pomen. Za
primer vzemimo pečo, ki se ponekod ohranja, saj je dobila novo funkcijo kot namizni prt za
posebne priložnosti, kot krstno ali celo mrliško pogrinjalo (Orel, 1949).
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Odgovori na vprašanja o sodobnosti nam prinašajo spoznanja o času, ki ga živimo, prav tako
pa tudi o preteklih obdobjih načina življenja in oblačenja. V prispevku za časopis Večer, B.
Knific govori o tem, da se Slovenci ne oblačimo zelo drugače od drugih Evropejcev,
izpostavlja pa pojav sodobno krojenih oblačil naših severnih sosedov. Avstrijci in Bavarci so
razvili poseben slog oblačenja, ki se opira na njihovo oblačilno dediščino in narodno nošo, to
je t.i. dirndl. Knific poudarja, da se mu zdi škoda, da slovenski modni oblikovalci ne vidijo
številnih možnosti, ki jim jih ponuja slovenska oblačilna dediščina (Tomažič, 2017).
Pri vprašanju sodobnosti in noše se mi zdi vredno omeniti dela oz. slike avstrijsko-slovenske
slikarke Helene Vurnik (1882–1962). Slikarka avstrijskega rodu se je po poroki s slovenskim
arhitektom Ivanom Vurnikom preselila v Slovenijo na gorenjsko podeželje. Njeno delo je
bilo, kljub temu da je bila Dunajčanka, vpeto v oblikovanje slovenske nacionalne simbolike.
Pod okriljem slovenske Katoliške cerkve je ustvarjala vezenine, ilustracije, grafike in slike.
Pri njenem delu torej lahko opazimo prenos noše v slikarstvo in druge umetniške zvrsti, pri
čemer je z uporabo narodnih simbolov reševala vprašanje sodobnosti (v času njenega
ustvarjanja v začetku 20. stol.).
Poglavje končujem z mislijo, da je narodna noša v današnjem času kostum za posebne
priložnosti, kar je tudi njen prvotni namen; z njo kot narod sporočamo drugim, od kod
prihajamo, kdo smo in kaj je naša identiteta.

Slika 16: Marijino oznanjenje, Helena Vurnik, Narodna galerija Ljubljana

23

2.2.4 Vzorci kulturne dediščine
Vzorcev kulturne dediščine slovenskega naroda je veliko, pojavljajo se lahko kot simboli na
tekstilu, ročna dela ali označbe na arhitekturi. Vsi ti simboli so v ljudski kulturi, od koder tudi
prihajajo, nekaj zelo vsakdanjega, govorijo o načinu življenja naših prednikov in imajo
zanimiva sporočila (Šavli, 1994). Ti vzorci se pojavljajo tudi v drugih evropskih kulturah, da
pa se slovenski vzorci razlikujejo od drugih, bom prikazala na spodnjih primerih pojavljanja
vzorcev v tekstilu.
Čipka že od nekdaj velja za višek spretnosti in znanja ženskih ročnih del, zato je tudi zelo
cenjena. Sprva so čipke služile za okras oblačil in ženskih naglavnih pokrival na pečah, avbah
in zavijačah. Prvotno so bile čipke izdelane ročno iz lanenega sukanca in pozneje tudi strojno
iz bombaža, svile in sintetike. Čipk je več vrst, poznamo klekljane, šivane, kvačkane, pletene,
vezene in mrežaste. Na naših tleh se je čipkarstvo pojavilo v 16. stol. (Račič, 1968). Zibelka
slovenskega čipkarstva, klekljane čipke, je Idrija, kjer še danes ohranjajo to kulturno
dediščino in znanje prenašajo iz roda v rod. Izdelovanje čipk je k nam prišlo iz vzhoda,
najbolj razširjeno pa je bilo v Evropi, v Belgiji, Franciji, Italiji, na Irskem in Češkem.
Slovenska klekljana čipka se od naštetih razlikuje tako po načinu izdelave kot po vzorcu.
Osnutke za vzorce slovenske čipke so izdelali razni slovenski umetniki, po katerih so v
slovenskem čipkarstvu začeli uvajati vzorce, ki so upoštevali slovensko ljudsko ornamentiko,
tako so slovensko čipko poimenovali tudi – čipka z narodnim značajem. Slovenska čipka se
od drugih razlikuje ne samo po ornamentiki, ampak tudi po izdelavi, zanjo so značilne
vijugaste klekljane oblike, ki sestavljajo vzorec. Spodaj na slikovnih primerih so prikazane
čipke iz Slovenije in Belgije za primerjavo drugačnosti v ornamentu in vozlanju, čeprav je
način izdelave zelo podoben.

Slika 17: Idrijska čipka – slovenska čipka
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Lahko rečem, da je slovenska čipka močna kulturna dediščina, ki ima svoje značilnosti in
nosi svoj pečat tudi v tujini.

Slika 18: Belgijska čipka

Tkalstvo je bilo po celotnem slovenskem območju močno razširjeno in večinoma zimsko
opravilo. Sprva so tkali iz doma pridobljenih surovin: iz lanu, konoplje in volne, kasneje z
industrijsko revolucijo pa so tkali tudi iz bombažne niti. Niti za vzorčenje so tudi barvali.
Ornamentika tkanja je zaradi tehnike izdelovanja po večini geometrijska in izhaja iz kvadrata,
pogosti pa so tudi živalski motivi. Vzorčenje v tkanju značilnem za Belo Krajino, imenujemo
tkaničenje, tehnika posnema tkanje, pravzaprav pa s štetjem niti vzorec vezemo na platno.
(Bohte, Šterbenc, 2013). Pri nekaterih vzorcih v tkanju je moč zaslediti ornamentiko orienta,
od koder je tehnika tudi prišla, vendar je močno vidno prizadevanje za osamosvojitev od
tujega vpliva. Vzorčenje tkanin je bilo najbolj razširjeno na območju Bele krajine. Vezenine
so bile od nekdaj namenjene okraševanju oblačil in drugih tekstilnih izdelkov. V kmečkem
okolju so bila oblačila preprosto in skromno vezena, drugače je pri sosednjih narodih, ki so si
oblačila bolj bogato krasili z vezeninami. Pri nas so vezenine bogatejše v
drugih tekstilnih izdelkih, po večini na prtih, zavesah, brisačah itd.
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Slika 19: Belokranjska tkanina

Slika 20: primer tkanine iz Finske v tehniki Täkänä – dvojno tkanje

Vzorci vezenin so bili večinoma v cvetličnih motivih, ti so bili po celotni Evropi zelo
podobni, vsak narod pa si jih je prilagajal po svoje. Po literaturi lahko sklepam, da so
motiviko rastlinskih vzorcev prilagajali glede na naravo, v kateri so ljudje živeli.
Najpogostejši cvetlični motiv je nagelj, upodobljen različno. Nagelj se v slovenski simboliki
šteje kot slovenski cvet. Vredno se mi zdi omeniti zlatovezenje čelnikov avb. Študije o avbi
sta pisala Albert Sič in dr. Stanko Vurnik, oba mnenja, da je slovenska avba posebna po obliki
in ornamentu vezenja. Priljubljen motiv vezenja na avbah je srce, okoli katerega se ovija
ornament klasja ali motiv križa. Druga ornamentika na avbah pa je bila, tako kot pri drugih
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vezeninah, rastlinska – nagelj, rožmarin, planike, mačice, grozdje, žito. V slovenski tekstilni
dediščini, vezenje zasledimo na avbah, pečah, predpasnihih, pasovih in na spodnjem perilu.

Slika 21: Avba z zlatovezenim čelnikom

2.3

OBLAČILNA IN TEKSTILNA DEDIŠČINA V SODOBNI MODI

2.3.1 Reinterpretacija slovenske kulturne dediščine v sodobni modi
Modernizacija naše kulturne dediščine nje ne ogroža, jo na nek način celo časti in omogoča
sodobnemu človeku drugačen pogled na njo. Slovenska kulturna dediščina je bogata in, kot
sem napisala že v zgornjih poglavjih, jo je za ohranitev treba negovati. Bogatost kulturne
dediščine je lahko za oblikovalce neizčrpen vir inspiracije. Na to, da je v slovenskem prostoru
premalo zanimanja umetnikov, oblikovalcev, predvsem pa modnih oblikovalcev za črpanje iz
kulturne dediščine, predvsem pa njene modernizacije, je opozoril dr. Janez Bogataj v članku
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časopisa Večer leta 2017. V modnem oblikovanju so se kulturne dediščine velikokrat
dotaknili študentje in tudi nekateri oblikovalci oblačil in dodatkov, ki ustvarjajo že nekaj let.
Spodaj bom predstavila štiri primere slovenskih oblikovalk, ki so ali še vedno v svojem
oblikovanju čršajo inspiracijo v naši kulturni dediščini.
Ksenija Baraga je oblikovalka unikatnih in industrijskih tekstilij, med katerimi so tudi modni
dodatki: kape, šali in rokavice. Diplomirala je iz slikarstva, leta 1986 na Ljubjanski akademiji
za likovno umetnost, od leta 1985 pa oblikuje in izdeluje pletene modne dodatke za svojo
blagovno znamko Baragaga. Leta 2005 je na trgu prvič predstavila sodobne pletenine z motivi
iz slovenske kulturne dediščine in ornamentov. Kolekcija industrijskih pletenin združuje
starodavne tehnike pletenja in ornamentalike s sodobno digitalizacijo oz. industrializacijo
tekstilne proizvodnje. Posodabljanje tradicialnih nacionalnih motivov, le te ponovno vključuje
v vsakdan, s tem pa v ljudeh obnavlja narodno in zgodovinsko zavest.

Slika 22: Pleten šal, idrijska čipka, Baragaga.

Mateja Premrl je diplomirana oblikovalka tekstilij in oblačil, ki se v kreativnem procesu
ukvarja predvsem z multifunkcionalnostjo, enostavnostjo in brezčasnostjo. Zanima jo
oblikovanje produktov, ki spodbujajo razvoj domišljije in omogočajo prenos ljudskega
izročila, iskanje identitete in ohranjanje naše dediščine. Kot zanimiv projekt Mateje Premrl, bi
izpostavila kolekcijo torb. Ideja za oblikovanje torb z ljudskimi vezeninami se ji je porodila
ob zgodbi o pastirčku Jakobu, ki je na postonjskem premagal hudega zmaja. Za njegov
pogum je od krajanov v dar dobil torbo iz zmajeve kože. Torbe, ki jih Mateja imenuje
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sodobne vezenine zbližujejo tradicijo in sodobnost. Torbe so narejene iz klobučevine, na
katerih je približno desetkratno povečan vzorec vezenin.

Slika 23: Torba, Mateja Premrl, 2016

V odnosu do slovenske kulturne dediščine se mi zdi vredno omeniti še modno oblikovalko
Sanjo Grcić, ki je zaradi študija, domači Prozor v bližini Mostarja ob prelomu devetdesetih let
zamenjala za Ljubljano. Oblikuje pod modno znamko Firma by Sanja, ki jo sama opisuje, kot
instinktivno, inovativno in alternativno blagovno znamko za avanturiste novega svetovnega
reda. Njena oblačila so brezčasna in urbana, pri oblikovanju reflektira družbeno dogajanje in
proučuje slovensko modno industrijo v globalnem sistemu mode. Pri oblikovanju večkrat
poskuša oživljati tekstilne kose, ki so bili nekoč pomembni, potem pa smo jih odrinili v
pozabo in jih začeli zaničevati. Kot primer izpostavljam sodoben kekčev klobuk in črno avbo.

Slika 24: Reinterpretacija avbe, Sanja Grcić, 2016
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Slika 25: Kekčev klobuk v interpretaciji Sanje Grcić, 2013

Iz kulturne dediščine in zgodb iz otroštva, pogosto črpa tudi modna oblikovalka Neli Štrukelj,
ki ustvarja pod blagovno znamko Nelizabeta. Stare in tradicionalne tehnike obdelave tekstila,
v sodobna oblačila in modne dodatke prenaša z novimi tehnologijami. Ustvarja brezčasna
oblačila in modne dodatke, ki so namenjeni ženskam, ki cenijo tradicijo in ne sledijo hitro
spreminjajočim se trendom. Za jesensko – zimsko kolekcijo, z naslovom Strumen pozdav zimi
je Neli Štrukelj navdih našla v zgodbah iz svojega otroštva, ki govorijo o koncu stare in
začetku nove dobe. Kolekcija tako združuje elemente kulturne dediščine in vojaških uniform.
Za najnovejšo kolekcijo pa je navdih našla v slovenski šegi – Pustovanju, pri njej ljubih
pošatih- kurentih. Elemente kurentovega kostuma je prenesla v sodobna ženska oblačila.
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Slika 26: Kolekcija Strumen pozdrav zimi, Nelizabeta, 2013

Slika 27: Nelizabeta, model iz kolekcije Cuttent!, 2018
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2.3.2 Sodobna moda in kulturna dediščina v tujini
Omenila sem že, da se veliko držav intenzivno posveča ohranjanju kulturne dediščine in njeni
modernizaciji, na to se opira tudi mnogo modnih oblikovalcev po vsem svetu. Izpostavila
bom štiri oblikovalce oz. modne hiše, ki se pri oblikovanju vsak na svoj način zgledujejo po
svoji kulturni in nacionalni identiteti.
Vivienne Westwood je angleška modna oblikovalka, ki prihaja iz angleškega podeželja. Po
ločitvi s prvim možem je Vivienne Westwood v Londonu spoznala managerja punk skupine
»Sex Pistols«, Malcolma Mclarena. Skupaj sta v 70. letih 20. stol. sooblikovala punk rock
gibanje. Kasneje je Westwood svojo pot nadaljevala samostojno in postala svetovno znana
modna oblikovalka. V svoje oblikovanje vključuje tako punkovsko kulturo, do katere čuti
osebno povezanost in je del njene oblikovalske in osebne identitete, ne zanemarja pa niti
identitete Združenega kraljestva, v svojem oblikovanju namreč velikokrat uporablja elemente
punkovske subkulture in tipičnih angleških cvetličnih in tvid vzorcev. Oblačila, ki jih
Westwood oblikuje, pogosto govorijo sama zase in imajo močna sporočila, opozarjajo na
globalne probleme in govorijo o njenih prepričanjih. V več kot tridesetih letih oblikovanja
oblačil je izoblikovala močno blagovno znamko z jasno identiteto. Za svoje delo je prejela
tudi številne nagrade.

Slika 28: Vivienne Westwood, japonski Vogue, november 2011
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Dolce & Gabbana je luksuzna modna blagovna znamka, katero sta skupaj ustvarila Domenico
Dolce in Stefano Gabbana leta 1985. Četrta kolekcija za pomlad – poletje 1988 je bila prva z
močno identitetno noto, Domenica Dolceja, ki prihaja iz Sicilije. V nadaljevanju sta začela
oblikovati močno identiteto blagovne znamke, ki se je skozi leta razvija, iz monokromatične
palete in čipk, v cvetlične vzorce in okrašenavanje tekstila z zlatimi vezeninami. Blagovna
znamka je zrastla v luksuzno blagovno znamko, ki ustvarja ženska in moška oblačila, modne
dodatke in kozmetiko. Dolce & Gabbana ženka je močna, samozavestna in seksipilna.
Inspiracijo za oblikovanje črpata iz Dolcejevega domačega okolja – Sicilije. Dolce &
Gabbana sicilijanska ženska je mešanica med kozervativno in seksi žensko. V oblikovanju
uporabljata veliko simbolov iz sicilijanske kulturne dediščine in življenja domačinov. Skozi
leta sta Dolce in Gabbana pustila močen pečat v modi, njuna oblačila pa sta postala sinonim
italjanke mode in povzemta esenco italjaske ženske.

Slika 29: Dolce & Gabbana, oglasna kampanija, 1987
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Slika 30: Dolce & Gabbana, oglasna kampanija, 2013

Vita Kin je ukrajinska modna oblikovalka, ki pri delu črpa iz svoje kulturne dediščine in
tekstilne dediščine sveta. Pri oblikovanju uporablja tradicionalno ukrajinsko obleko –
višivanko in jo interpretira v sodoben čas, vezenine, ki krasijo oblačila pa niso le povzete po
Ukrajinski tradiciji, inspiracijo Kin išče po mnogih drugih državah in njihovih ročnih
tehnikah. Vsa oblačila so izdelana ročno v majhnih količinah.

Slika 31: Vita Kin – obleka višivanka z vezenino, 2015
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Zanimivo se mi zdi omeniti še mlado oblikovalko oblačil Lamijo Suljević, ki je kot otrok
imigrirala iz Bosne na Švedsko. Blagovna znamka, ki nosi ime Lamija je prejela številne
nagrade in priznanja. Pri svojem oblikovanju združuje kulturno in nacionalno identiteto obeh
držav – Bosne in Švedske. Ustvarja minimalistične kose, ki so tipično skandinavski, hkrati pa
pri svojem delu uporablja ročno delo, tipično za državo njenega izvora.

Slika 32: Balkansko navdihnjen kos, Lamija Suljević, 2010

Slika 33: Lamija Suljević, kolekcija 2015
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3. PRAKTIČNI DEL
3.1 IZHODIŠČE IN NAMEN
Potovanja in življenje v tujini so v meni vzbudila vprašanja o identiteti in izvoru, in prav ta
vprašanja me v oblikovanju zanimajo in spremljajo že ves študijski čas, zavestno ali
podzavestno. V praktičnem delu magistrske naloge se posvečam oblikovanju kolekcije
ženskih oblačil, za to pa navdih iščem v slovenski kulturni dediščini. Slovenska kulturna
dediščina je zelo bogata in se nekoliko povezuje tudi z bližnjimi narodi, balkanskimi in
drugimi evropskimi. Kot sem ugotovila v teoretičnem delu naloge, so bližnji narodi in njihove
oblačilne navade, tekstilne tehnike, oblike oblačil in njihova kultura vplivali na razvoj
slovenske kulturne dediščine in identitete. Naši predniki so od sosednjih narodov prevzemali
nekatere elemente, jih prilagajali svojim potrebam in željam ter na ta način ustvarili samosvoj
oblačilni slog in kulturo. Polje raziskovanja slovenske kulturne dediščine in identitete je
široko in bogato, navdih za nadaljnje ustvarjanje lahko oblikovalci črpamo ne le iz tekstilne
zapuščine, temveč tudi iz izdelkov domače obrti, arhitekture in likovne umetnosti.
Danes lahko narodno nošo vidimo na kulturnih in etnoloških prireditvah v manjših slovenskih
mestih, na podeželju in v predmestjih, le teh dogodkov pa je vedno manj. Zanimivo je, da
zamejski Slovenci in izseljeni Slovenci to zavest veliko uspešneje ohranjajo in narodno nošo
tudi s ponosom oblečejo na srečanjih; počnejo pravzaprav to, kar so Slovenci počeli v 19.
stol., ko so bili aktualni tabori in čitalnice, saj čutijo potrebo po identifikaciji sebe v
povezanosti z narodom. Slovenci pa, odkar smo postali samostojni, to zavest jemljemo za
samoumevno in včasih pozabimo na to, da jo je treba negovati. Prav glede tega se vedno
znova spomnim na svojo mamo, ki je odraščala v ponosni slovenski družini v Kanadi, kjer so
slovenski priseljenci vsak konec tedna obujali spomine in tako krepili svojo narodno zavest
ter se s ponosom oblačili tudi v narodne noše. Ko je kot deklica prvič potovala v svojo
domovino, je bila prepričana, da ljudje pri nas vsak dan nosijo narodne noše in da bo
Prešernov trg poln ljudi v narodnih nošah, na njeno razočaranje pa so bili oblečeni zelo
podobno Kanadčanom.
Namen praktičnega dela naloge je prenesti elemente slovenske kulturne zapuščine v oblačila
in dodatke z ustvarjanjem novih kosov oblačil, ki govorijo o slovenski identiteti. V ljudeh
sem želela ponovno vzbuditi ljubezen do starega, do kulture in do dediščine ter zanimanje za
našo kulturno dediščino. Uporaba tipičnih vzorcev, ki so del naše kulturne dediščine, se
morda nekaterim zdi zastarela, vzorci grdi ali pa jih spominjajo kmečko okolje. Namen
spodaj predstavljenih kolekcij je prikazati, kako lahko vzorci kulturne dediščine in silhuete
narodne ter ljudkse noše, postanejo nosljivi kosi sodobnih ženskih oblačil.
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Nastali sta dve med seboj različni kolekciji oblačil z istim izhodiščem. V izhodišču sem
raziskovala silhuete narodne noše in ljudske noše ter oblike vzorcev, ki so značilni za celotno
slovensko območje. Menim, da je kulturno dediščino moč prenesti v sodobno oblikovanje in
ustvarjati nove, sveže in moderne kose oblačil, ki niso kostumski, temveč nosljivi in uporabni.
Narodno in ljudsko nošo lahko v sodobno oblikovanje prenašamo v silhueti, izdelavi ali pa
celo v obdelavi tekstilij (gubanje, plastenje, vzorčenje). Tradicionalne vzorce pa z različnimi
manipulacijami tekstila in vzorca samega, prenašamo v bolj sodobne oblike in jih s tiskom
apliciramo na sodobne oblačilne kose. Glavni vir inspiracije so mi bili tkani in vezeni prti ter
druge tekstilije domače obrti, ki so nekdaj krasile večino slovenskih in tudi jugoslovanskih
domov. Nekje na prehodu v sodobnost pa so te tekstilije dobile značaj grdega in starega,
veliko jih je bilo zavrženih ali pa so na podstrešjih in v kleteh čakale, da jih spet kdo vzljubi.
Ročno izdelan tekstil je zanimiv ne le v vzorcu, temveč tudi v izdelavi, ki ji je izdelovalka
namenila veliko časa in ljubezni. Raziskovala sem simboliko teh vzorcev in ugotovila, da
vzorec prvotno ni bil mišljen za krašenje in lepšanje oblačil, temveč za zaščito pred slabim.
Kolekciji, ki sta nastali iz istega izhodišča, sta si med seboj različni, vsako posebej bom
predstavila v nadaljevanju.

Slika 35: Moodboard, lastni arhiv
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3.2 TEKSTILNA DEDIŠČINA KOT IZHODIŠČE
Kot izhodišče za oblikovanje obeh kolekcij mi je služila bogata tekstilna dediščina
slovenskega naroda. Pri oblikovanju silhuet in oblačilnih kosov sem se pri obeh kolekcijah
zgledovala po ljudskih, kmečkih in narodnih nošah. Z reinterpretacijo nekaterih oblačilnih
elementov sem ustvarila nove, sodobne oblačilne kose, ki jih v veliki meri krasijo vzorci, ki
sem jih oblikovala.

Slika 36: Rokavci

Oblačilni kosi, ki sem jih iz slovenskih noš reinterpretirala, so: rokavci, krila, brezrokavniki,
plašči, kožuhi in moške hlače, široke in tudi ožje. V sodobna oblačila sem prenesla silhuete in
nekatere detajle: zapenjanje, odprtine, predpasnik. Za celostno podobo kolekcije, sem
oblikovala tudi dodatke: pokrivala – peče, pasove, čutarice za vodo in plastične nahrbtnike –
brente.
Naši predniki so si oblačila krasili z raznimi vzorci, to okrasje pa ni imelo zgolj estetskega
namena. Simboli, ki so jih ljudje uporabljali za krašenje tkanin, so imeli magični, varovalni in
religiozni pomen, kar se kaže tudi pri umestitvi vzorcev na dele oblačil oz. telesa, ki so bili
najbolj izpostavljeni dotiku ali okolju (ramena, vratni izrez, zapestje, hlačnice itd.). V
motiviki so zapisana, zakodirana staroverska sporočila, ljudje so verjeli, da vzorec varuje
osebo, ki ga nosi. Staroverski pomen zaščite so imele tudi palice za oporo pri hoji, okrasje v
hiši in druga znamenja, kot so na primer na hišnih vrtovih ali polknih in na strehi. Simboli oz.
motivi, ki so jih vezli in tkali, se v stoletjih niso kaj dosti spreminjali, tudi modernizirali se
niso nikoli. Na vprašanje, zakaj se simbolika ni spremenila, bi stare vezilje odgovorile: »Taku
je blo anbout jin taku moura bet še naprej!« Tako je bilo nekoč in tako mora biti še naprej!
(Čok, 2012, 58). Poleg živalskih in cvetličnih motiv so bili najbolj razširjeni grafični motivov,
to so: kvadrat ali romb, spirale, različne podobe križa, svastika, osemkraka zvezda in kolovrat.
Vsak vzorec nekaj sporoča, vsi ti pomeni pa so tesno povezani z zaščito, večnostjo, ponovnim
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rojstvom, nedolžnostjo, čistostjo, rodovitno zemljo, plodno žensko, srečo, rojstvom in
navsezadnje tudi z umiranjem. Prav te grafične motive sem vzela za navdih pri oblikovanjih
svojih vzorcev.
Pomen krašenja tekstila z vzorci se je do danes močno spremenil, iz krašenja po želji zaščite
in obvarovanju pred slabim danes tekstil krasimo zaradi estetike.

Slika 37: Vzorec v rombu, Narodne vezenine na Slovenskem

Slika 38: Osemkraka zvezda

3.3 CILJNA SKUPINA
Prepričana sem, da lahko z modifikacijo vzorcev in silhuet, značilnih za slovensko nošo,
ustvarjam sodobna ženska oblačila. S tem si želim približati zavedanje o kulturni dediščini in
spodbuditi narodno zavest v sodobnem času. Ženska, za katero sem oblikovala, je sodobna in
prav nič zastarela. Je ženska, ki potuje in raziskuje, s potovanj vedno prinese netipične
spominke. Ženska, ki ima doma v skrinji shranjene spomine, po stenah obešene slike, na mizi
šopek rož. Je elegantna, samostojna, ve, kdo je in kaj vse še lahko postane, ter nikakor ni
obremenjena s svojimi leti. Ima vrsto prijateljev in znancev, po službi ne hiti domov, dobi se s
prijateljicami, ob sobotah obišče tržnico in ob nedeljah včasih zaide na bolšji trg. Ženska pa ni
le Slovenka, temveč je državljanka celotnega sveta. Cilj je spodbuditi zanimanje za kulturo
tudi v tisti ženski, ki kulturi ne posveča kaj dosti svojega časa. Morda v njej kolekcija vzbudi
občutek nostalgije ali lepega spomina.
3.4 KOLEKCIJA 33 m
Kolekcija z naslovom 33 m je prva kolekcija, ki jo vključuje praktični del naloge. Predstavila
bom razvoj tekstilnih vzorcev ter silhuete in barve kolekcije.
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3.4.1 Predstavitev kolekcije 33 m
Glavno izhodišče za kolekcijo je – kot sem omenila že zgoraj – kulturna dediščina. Zgodbo
kolekcije pa gradita spomin na preteklost in odnos naše kulturne dediščine in do vzporedne
dediščine jugoslovanskega naroda, ki je neizogibno del naše preteklosti in kulturne identitete.
. Raziskovanje običajev, oblačil in tekstilij me je privedlo do oblikovanja sodobne kolekcije
ženskih oblačil, kjer se silhueta opira na slovensko narodno in ljudsko nošo. V kolekciji je
viden prenos oblačilnih kosov slovenskih noš, v sodobnejše različice. Skupaj z prenosom
vzorcev na oblačila sem ustvarila sodobno interpretacijo kulturne dediščine in slovenske
identitete.

Slika 39: Navdih - moodboard, lastni arhiv
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Slika 40: Kolaž vzdušja, lasten arhiv

Ustvarila sem žensko kolekcijo oblačil, ki je sestavljena iz osmih modelov. Oblačila
vključujejo široka krila, krojena na pas, bluze, ki spominjajo na rokavce, brezrokavnike,
jakno, hlače in plašč. Silhuete so v pasu stisnjene, v zgornjem in spodnjem delu pa so bolj
voluminozne, le pri modelih, ki nosijo hlače, se silhueta od pasu nadaljuje ravno do tal.
Oblačilni kosi so sestavljeni iz lahkih poletnih in težjih zimskih kosov. V kolekciji sem se
posvetila tudi oblikovanju dodatkov: peče, pasovov in nogavic.
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Slika 41: Lineup, skice

Kolekcija 33 m je moja sodobna interpretacija slovenske kulturne in oblačilne dediščine.
Predstavljena je bila ob koncu prvega letnika magistrskega študija na Naravoslovno-tehnični
fakulteti v sklopu Ljubljanskega tedna mode na pomladanski ediciji leta 2016.

Slika 42: Kolaž lineup, modna revija
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3.4.2 Materiali in barvna paleta
Prevladujoče barve kolekcije so sestavljene iz odtenkov rdeče, bele in črne barve in majhnimi
oddtenki zelene barve. Materiali v kolekciji ustvarjajo kontrast med starim in sodobnim,
uporabila sem naravne; bombaž, lan in umetne materiale; poliester. Nekaj kosov oblačil je
narejenih iz originalnih starih tekstilij, tako dotikam koncepta trajnosti, drugi kosi pa so
digitalno tiskani, ročno tiskani in ročno prešiti.
3.4.3 Razvoj vzorcev
Ena izmed poglavitnih oblikovnih značilnosti kolekcije je vzorec. Nastali vzorci so
interpretacije tekstilij, ki so nekoč krasile domove naših prednikov. Vzorec se v kolekciji
pojavlja v digitalnem tisku, sitotisku in prešivanju tekstila. S tem sem želela prenesti stare
tehnike okraševanja tekstila v sodoben čas, vzorec preoblikovati in ga nekoliko popačiti ter z
njim nagovoriti oz. opozoriti na bogato kulturno dediščino. Vzorec sem začela razvijati z
zbiranjem starih vezenih tekstilij, ki so služile za navdih pri končnih vzorcih kolekcije.
Razvoj vzorca je potekal digitalno. Vzorce oz. tekstil sem najprej digitalizirala in ga z
računalniškimi programi spreminjala do končnega videza. Končni vzorec je večkratna
povečava elementov vzorcev v tkanih tekstilijah. Vzorci so na tekstil preneseni v sitotisku,
digitalnem tisku in s prešivanjem tekstila, z reliefnim učinkom.

Slika 43: Izhodiščni vzorci za razvoj novih
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Vzorci so nastali iz cvetličnega oz. krožnega motiva, osemkrake zvezde in križnega vzorca
oz. kolovrata. Vsi ti simboli imajo vsak svoj pomen, povezuje pa jih sporočilo večnosti ali
večnega življenja in preporoda. Prav te simbole oz. like sem izbrala, ker sem s kolekcijo
želela poudariti spomin, opomniti na obstoj vzorca v kulturni dediščini in ga spraviti v
ponovno življenje na oblačilih za ljudi.

Slika 44: Vzorec za sitotisk

Slika 45: Vzorec za digitalni tisk

Slika 46: Vzorec, pripravljen na krojnem delu

Slika 47: Vzorec, preoblikovan v čipko

Vzorca za prešivanje sta na tekstil prenesena z ustvarjanjem sendvič tekstilije oz. prešivanja
blaga s šivalnim strojem. Postavitev vzorca na krojne dele ni naključna, temveč skrbno
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načrtovana, tako da se vzorec smiselno ponavlja, kjer je prekinjen s šivom ali vzdolžno in
vzporedno na tekstilu.

Slika 48: Vzorca za prešivanje

Slika 49: Postopek prešivanja, lasten arhiv
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3.4.4. Fotografije kolekcije 33 m
Za kolekcijo sem prejela nagrado žirije, ki je vključevala tudi editorialno fotografiranje
kolekcije za revijo M mag. Več fotografij, v prilogi številka 2.

Slika 50: fotografija za M mag, fotograf: Mimi Antolovič, lasten arhiv
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Slika 51: fotografija za M mag, fotograf: Mimi Antolovič, lasten arhiv

47

3.5 KOLEKCIJA 20.273
Druga kolekcija v sklopu oblikovanja z izhodiščem v kulturni dediščini. Naslov kolekcije –
20.273 – je število, ki določuje kvadratno površino slovenske države. Kolekcija je nadgradnja
prve kolekcije 33 m in sporočila o zavedanju kulturne dediščine ter prenosa v sodobna
oblačila. V nadaljevanju bom predstavila kolekcijo, glavne značilnosti, barve in silhueto ter
razvoj vzorcev.
3.5.1 Predstavitev kolekcije 20.273
V kolekciji sem poizkušala v oblačila prenesti vzorce kulturne dediščine na sodoben način, pri
čemer se vzorec razlikuje od vzorca v kolekciji 33 m. Pri prvi kolekciji je prenos vzorca
grafičen, strog in se drži tradicionalnih barv in geometrije pri tkanih vzorcih, tipičnih v
kulturni dediščini. Pri drugi kolekciji pa sem vzorce omehčala in razširila paleto barv. Namen
je bil zmehčanje simbolike in prenos sporočila kulturne dediščine z bolj komercialnimi oz.
nosljivimi kosi oblačil. Poleg oblačil sem oblikovala tudi dodatke: nahrbtnike in torbice za
vodo, za katere sem navdih našla v ročnih delih Ane Lazovski. V sodelovanju z njo pa sem
oblikovala slamnate peče oz. turbane. Koncept kolekcije govori o kontrastih, ki se pojavljajo
v barvah, vzorcih ter mešanju kulturne dediščine in njene simbolike z oblačilnim slogom
štiridesetih let 20. stol.

Slika 52: Moodboard, lasten arhiv
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Silhueta v kolekciji 20.273 se torej opira na silhueto 40. let prejšnjega stoletja. Čas vojne in
obdobje po njej je čas preseljevanja, migracij. Prav zaradi migracij je to čas spoznavanja sebe
in krepitve lastne identitete in kulturne zavesti. Čas, ko so ženske oblekle hlače in v roke
vzele orodje, po drugi strani pa je čas razvoja glamurja in pozabljanja hudega. V kolekciji
sem želela ustvariti kontrast 40. let 20. stol. in kulturne dediščine. Elemente kulturne
dediščine sem prenesla tudi na dodatke. Silhuete poudarjajo ženske atribute z globokimi
vratnimi izrezi, poudarjenim oz. stisnjenim pasom in širokimi rameni. Simbol X oz. križ, ki je
vzet iz kulturne dediščine, pa je ne le v vzorcu, temveč tudi v detajlih na vratnih izrezih.
Kolekcija je izrazito poletna, kliče po veselju in sproščenosti, zato so tudi barve v njej žive in
močne.

Slika 53: Lineup skice

Kolekcija gradi poletno vzdušje oblačil za vse ure v dnevu, od dnevnih in večernih oblačil do
oblačil za na plažo. Ustvariti sem hotela celostno podobo kolekcije s sporočilom o
neposrednem prenosu vzorcev kulturne dediščine v sodobnost in ustvariti nosljiva in
uporabna oblačila. Oblačila so ustvarjena za sodobno in samozavestno žensko, vključujejo
kratke in dolge obleke, pajace, hlače, majice, krila, vrhnja oblačila, kopalke in dodatke: rute,
pokrivala in torbe.
Kolekcija 20.273 je sestavljena iz osmih modelov, od tega sem jih sedem predstavila na
zaključni modni reviji Naravoslovno-tehnične univerze, v nadaljevanju NTF, na ljubljanskem
tednu mode, v nadaljevanju LJFW, na pomladni ediciji aprila leta 2017. Kolekcijo sem
kasneje razširila na šestnajst modelov, ki sem jih samostojno predstavila na MercedezBenzovem tednu mode, v nadaljevanju MBFWLJ, maja 2017. Predstavitev je bila del nagrade
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(Mercedes-Benz fashion award), ki sem jo prejela septembra 2016. S kolekcijo pa sem tudi
prvič resno stopila na slovenski trg v zadrugi oblikovalcev – Zoofa.

Slika 54: Lineup LJFW, fotograf: Jure Makovec

3.5.2 Materiali in barvna paleta
Barve se iz temnih odtenkov modre na eni strani prelivajo v še temnejše, na drugi strani pa v
vedno bolj svetle tone. Med seboj se mehko prelivajo svetle pastelne barve in močni toni v
rdeči, rožnati in oranžni barvi. Oblačilni kosi so namenjeni sodobni ženski, na njih pa so
detajli, vzeti iz 40. let in preneseni v preprostejše oblike in izdelavo ter se tako prilagajajo
izdelavi kolekcije »ready to wear«. Materiali so povečini naravnega izvora, svila in bombaž,
ter razne sintetične mešanice. Oblačilni kosi, ki se pojavljajo v kolekciji, so zasnovani tako,
da so nosljivi in jih lahko uporabljamo v vsakdanu.
3.5.3 Razvoj in reinterpretacija vzorcev
Tudi kolekcija 20.273 je sestavljena iz vrste vzorcev, za katere sem navdih našla v kulturni
dediščini. Ker sem želela vzorce omehčati, sem jih ustvarjala v akvarelni tehniki. Z ilustracijo
sem želela doseči učinek popačenosti vzorca, da ne bi bil več dobeseden v simboliki in
motiviki, tako sem se oddaljila od strogo zapovedanih grafičnih linij, ki so vidne predvsem v
tkanih vzorcih. Inspiracijo za ilustracije sem iskala predvsem v tkanih vzorcih, pa tudi v
slovenskih ljudskih vezeninah. Iz ilustracij sem računalniško oblikovala kolekcijo vzorcev za
poletna oblačila. Ilustracije so nastajale ob gledanju že obstoječih tekstilij in vzorcev za tkanje
in vezenje iz kulturne zapuščine. S tehniko akvarela mi je uspelo doseči nežen učinek
prelivanja barv in mehkobe, romantičnega vzdušja, na ta način sem ustvarila kontrast
klasičnim vzorcem kulturne dediščine. V vzorcih je moč zaslediti simbole križnega vzorca,
kolovrata, osemkrake zvezde in nageljna. Vsi ti simboli imajo močna staroverska sporočila,
govorijo o večnosti, obnavljanju, rodovitnosti zemlje, rojstvu in smrti ter večnem življenju.
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Slika 55: Kolaž vzorcev

V kolekciji 20.273 vzorec na prvi pogled ni več prepoznaven kot vzorec kulturne dediščine,
elementi vzorcev so razčlenjeni in sestavljeni v novo zaporedje in nov vzorec. Vzorce sem
razdelila v tri segmente: križni vzorci, točkovni vzorci in cvetlični vzorec. Nastala je kolekcija
devetih tekstilnih vzorcev.

Slika 56: Vzorec 1, digitalni tisk

Slika 57: Vzorec 2, digitalni tisk
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Slika 58: Vzorec 3, digitalni tisk

Slika 59: Vzorec 4, sitotisk

Slika 60: Vzorec 5, digitalni tisk

Slika 61: Vzorec 6, digitalni tisk
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Slika 62: Vzorec 7, digitalni tisk

Slika 63: Vzorec 8, digitalni tisk

Slika 64: Vzorec 9, digitalni tisk
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3.5.4 Tehnične skice in opis modelov
MODEL 1 – obleka iz jeansa z nageljni
Prvi model je obleka iz jeansa s potiskom nageljna na črtah. Nagelj v vzorcu je povezan s
slovensko identiteto, je najbolj slovenska roža. V silhueti se mešajo elementi silhuete 40. let
prejšnjega stoletja in elementi slovenskih noš. Širše krojena ramena, značilna za silhueto 40.
let, dopolnjuje drobno gubanje vzorca na sprednjem delu obleke, ki je element, vzet iz
oblačilne dediščine, in se prav tako navezuje na oblačilni element krila z modrcem. Globok V
vratni izrez pa v kombinaciji z izbranim materialom ustvarja kontrast med spolno
privlačnostjo ženske in njene spremenjene naloge v 40. letih, ko je ženska začela delati in je
opravljala tudi moška dela. Dolžina lahkotne poletne obleke sega do sredine stegen, njen kroj
je ohlapen in udoben. Materiali so modal in poliester.

Slika 65: Tehnična skica, model 1
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MODEL 2 – pajac, kratke hlače
Kratke hlače pajaca se poigravajo z mehkobo vzorca v barvi in obliki. Pajac kot silhueta
pomeni žensko delovno oblačilo 40. let. Prepletanje trakov na vratnem izrezu v obliki
križnega vzorca pa je element, ki se nanaša na zapenjanje rokavcev v vratnem izrezu pri
slovenski ljudski noši in pojavu križnega vzorca na tekstilu kulturne dediščine. Oblačilni kos
je v celoti izdelan iz digitalno tiskane svile. Vzorec je sestavljen iz točk, ki v staroverskem
sporočilu govorijo o zasejanih semenih na polju.

Slika 66: Tehnična skica, model 2
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MODEL 3 – dolga obleka
Dolga svilena obleka s silhueto X ima poudarjena ramena, stisnjen pas in se spodaj na dolžini
ponovno razširi. Na vratnem izrezu se ponovno pojavlja križni element slovenske ljudske
noše, ki posnema zavezovanje rokavcev in tudi moških hlač. Križni vzorec se preliva v
različnih odtenkih modre barve, ki simbolno sporoča mir, spokoj in svetlo prihodnost.

Slika 67: Tehnična skica, model 3
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MODEL 4 – hlače, brezrokavnik in majica
Četrti model je sestavljen iz treh oblačilnih kosov. V 40. letih prejšnjega stoletja so ženske
začele nositi hlače, detajli na hlačah pa so vzeti iz elementov moških hlač v slovenski ljudski
noši. Spodaj se širše hlačnice zavezujejo s trakovi, na bokih pa so potiskane s sitom in
izvezene z bleščicami. Majica brez rokavov z ruskim ovratnikom se zadaj prav tako zavezuje
s trakovi. Brezrokavnik kot element moške noše – telovnik – ima našite epolete, žepe in pas,
ki so elementi, vzeti iz detajlov na oblačilih 40. let. Tudi brezrokavnik je na bokih potiskan s
sitom in izvezen z bleščicami. Model je v celoti izdelan iz bombaža.

Slika 68: Tehnična skica, model 4
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MODEL 5 – kopalke
Prvi model kopalk je sestavljen iz dveh delov. Zgornji del se preko prsi križa, kjer se ponovno
ustvarja križni oz. X-element, spodnji del, hlačke, pa imajo visok pas. Model dopolnjujejo
potiskane rute, ki so sestavni del ženske in moške narodne noše, in usnjena torbica za vodo,
za katero sem navdih iskala v pletenih posodah za vodo, ki so znane v slovenski kmečki
kulturi. Močni odtenki rdeče sporočajo ognjevitost, ljubezen in močno voljo ženske.

Slika 69: Tehnična skica, model 5
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MODEL 6 – kratke hlače in top
Na kratkih hlačah se prepletajo detajli, tipični za 40. leta – pas, pasne zanke in oblečena pasna
sponka, iz pasu pa se v drobnih gubah spušča prosojen kos blaga, ki se navezuje na
predpasnike in gubanje spodnjih kril, slovenske noše. Hlače so izdelane iz svilene mešanice.
Zgornji del, potiskan z vzorcem, ima poudarjena ramena, V-izrez in vstavljen križni element
na sprednjem delu.

Slika 70: Tehnična skica, model 6.
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MODEL 7 – kopalke in krilo
Enodelne kopalke, potiskane z drobnim vzorcem, imajo na vratnem izrezu križni element, ki
se pojavlja tudi v vzorcu. Krilo je potiskano z velikimi točkami v živih barvah in je v pasu
drobno gubano ter sega do tal oz. gležnjev. Tudi sedmi model nosi usnjeno torbico za vodo.

Slika 71: Tehnična skica, model 7
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3.5.3. Fotografije kolekcije 20.273
Fotograf: Darko Šemen, ličenje: Anika Opara, Modeli: Inja Zalta, Petra Škabar in Isabela
Kavšek.

Slika 72: Fotografija, 1
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Slika 73: Fotografija, 2
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Slika 74: Fotografija, 3
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Slika 75: Fotografija, 4

Slika 76: Fotografija, 5
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4. RAZPRAVA
Magistrsko delo je poglobljena raziskava o pomenu pojma identiteta, o nacionalni identiteti in
njenem razvoju, o kulturni dediščini, oblačilni kulturni dediščini. Preko raziskovanih tem sta
nastali dve kolekciji ženskih oblačil, ki sta rezultat magistrskega dela. Obdelane teme mi
predstavljajo neizčrpen vir navdiha in zagotovo jih bom pri svojem nadaljnjem delu še naprej
uporabljala z željo, da se bomo doma bolj zavedali svoje kulturne dediščine in da bo le ta
postala še bolj prepoznavna v tujini. Med raziskovanjem kulturne dediščine sem izoblikovala
in razvila svojo oblikovalsko identiteto. Namen in cilj je vzbuditi zanimanje za kulturno
dediščino in jo približati ljudem oz. kupcem. Potrdim lahko, da je bil proces uspešen, ni pa še
končan. Upeh namena bom potrdila z odzivi medijev na obe kolekciji in vednejem oz.
odzivov kupca in ciljne skupine, v nadaljevanju razprave.
4.1

Medijski odzivi

Obe kolekciji sta pritegnili veliko pozornosti v medijih, na odzive pa so vplivale dosežene
nagrade: nagrada na zaključni reviji NTF v sklopu LJFW (2016), nagrada za najboljšo
kolekcijo na natečaju Sweet fashion v Kopru (2016), Mercedes-Benz fashion award (2016),
nominacija za Elle style awards (2017), samostojna predstavitev na MBFWLJ in vzporedno
oblikovanje komercialnih kolekcij za prodajo v zadrugi oblikovalcev in ustvarjalcev Zoofa,
kjer delujem kot pridružena članica že dobro leto.

Slika 77: Voditeljica Zvezdana Mlakar v studiu nosi majico s potiskom
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Slika 78: Članek v Oni, 2016
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Slika 79: Članek v Story, 2016
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Slika 80: Članek v Glossu, 2017
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Slika 81: Članek v Elle, 2017
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4.2

Vedenje in odziv kupcev

Kot pridružena članica v oblikovalski zadrugi Zoofa že leto dni opazujem vedenje in odziv
kupcev na kulturno dediščino in prenos le te v vsakdanje oblačilne kose. V zadrugi
oblikovalcev in ustvarjalcev kupcem ponujam oblačilne kose, ki se močno navezujejo na
slovensko kulturno dediščino. Ta oblačila ustvarjam pod blagovno znamko, ki nosi moje ime.
Uveljavljanje na trgu je težko in kompleksno, vsak dan se česa naučim in iz meseca v mesec
lahko opažam napredek. V nadaljevanju opisane opazke iz mojih izkušenj, se nanašajo na
ženske potrošnice. Z gotovostjo lahko rečem, da je slovenski trg kompleksen in dokaj
zahteven. V primerjavi z drugimi državami imamo majhno kupno moč, zato kupci kupujejo
zelo premišljeno, glavni, odločilni dejavnik za nakup je uporabnost oblačilnega kosa.
Kupovalka pred nakupom pretehta vprašanja, kot so: kolikokrat bom lahko oblekla ta kos, s
čim ga lahko nosim, ali imam doma že kaj podobnega, ali je kos primeren za vsak dan, ali se
v oblačilu dobro počutim, ali oblačilo poudari moje atribute itd. Ni pa uporabnost oblačilnega
kosa edini dejavnik nakupa, oblačilni kos mora biti hkrati tudi enostavnega kroja in nekaj
posebnega oz. drugačnega.
Za primer dobro sprejetega artikla bi opozorila na oblačila na spodnji fotografiji. Nastala so
kot nadaljevanje zgodbe o kulturni in oblačilni dediščini, z namenom komercialne prodaje
končnim kupcem. Gre za najbolje prodajane kose oblačil jesensko-zimske kolekcije moje
blagovne znamke – Julia Kaja Hrovat. Oblikovala sem obleke in puloverje s puli ovratnikom
različnih barv in materialov, v večini so naravni ali mešanice z naravnimi in sintetičnimi
vlakni. Na rokavnem delu je vključen element oblačilne dediščine, gre za rokavni vstavek, ki
sem ga reciklirala iz stare slovenske tkane tekstilije.

Slika 82: Oblačilni kosi jesen-zima, lastni arhiv
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Za ciljno skupino sem določila ženske, ki so kulturno aktivne, samostojne in samozavestne.
Velikokrat se izkaže, da moje kose kupujejo tudi ženske, ki s kulturo nimajo kaj dosti
opraviti, vzorec jih pritegne vizualno in jim je všeč, morda jih spomni na njihove prednike.
Glede vzorca na oblačilih se mi zdi zanimivo omeniti tri tipe kupcev: vzorec jih spomni na
stare starše, oblačilni kos z vzorcem kupijo zato, ker jim je všeč, ne vedo pa točno, kaj
pomeni; vzorec kupijo, ker vedo, od kod izhaja, in želijo nositi kos kulturne dediščine vsak
dan. Najbolje prodajani kosi, ki zajemajo tudi največjo skupino žensk, so tisti z ravno pravim
ravnovesjem nosljivosti, enostavnosti in obenem drugačnosti. Oblačilni kosi, ki so
kompleksnejši in v katerih kot oblikovalka izrazim največ, pa imajo prav posebne kupce, to je
ozek krog žensk, velikokrat so to tujke, ki kupijo oblačilni kos in jih potem vsakič, ko ga
oblečejo, spomni na potovanje po Sloveniji. Čedalje večja prepoznavnost na trgu in
zanimanje me spodbuja k nadaljnjemu ustvarjanju in potrjuje uspešnost namena oblikovanja z
izhodiščem v kulturni dediščini.
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5. ZAKLJUČEK
Z vprašanjem o identiteti se ukvarjam že vsa študijska leta in raziskujem različne načine
izražanja lastne identitete, oblikovalske identitete in identitete slovenskega naroda. Ugotovila
sem da je vizualnim in likovnim prenosom teh raziskovanj v oblačile kose, možno oblačilu
dodati dodano vrednost, s tem pa oblačilo odraža neko vrsto naše identitete.
Ugotovila sem, da je pojem identitete zelo kompleksen, deli se na več vrst in identiteta, taka
ali drugačna, ni nikoli dokončana. Na podlagi številnih virov in literature sem ugotovila, da je
identiteta proces, ki jo v času in prostoru razvijajo posamezniki. V sodobnem času so
identitete veliko širše in bolj razkropljene, na kar vplivata preseljevanje in globalizacija, tako
se pojavi mešanica več različnih identitet, na podlagi katerih se ustvarjajo nove identitete.
Del slovenske identitete je naša oblačilna dediščina, o kateri sem pisala v drugem delu
teoretičnega dela magistrske naloge. Raziskovanje oblačilne dediščine je moja nova
motivacija, ki mi ponuja brezmejne oblikovalske možnosti. Na podlagi virov in literature sem
raziskovala različne vplive na oblačilno dediščino in odkrivala njen razvoj. Naša oblačilna
dediščina je zelo bogata, polna je posrednih ali neposrednih sporočil.
Rezultat praktičnega dela magistrske naloge je povzemanje oblačilne kulture in dediščine na
Slovenskem in sodobna interpretacija v oblačilne kose. V dveh kolekcijah, ki sta predstavljeni
v praktičnem oz. raziskovalnem delu naloge, sem s prenosom oblačilnih silhuet in vzorcev iz
kulturne dediščine ustvarila sodobne oblačilne kose, ki so bili dobro sprejeti, to potrjujejo
številne dosežene nagrade, nominacije, medijske objave in najpomembnejše – dober odziv
kupcev. Izkazalo se je, da je s premišljeno vizualno interpretacijo moč prenesti elemente
kulturne dediščine v sodoben čas in ustvariti oblačila za sodobne ženske. Oblačilni kosi so
oblikovani tako, da jih je moč nositi vsak dan in jih vključiti v lastno identiteto posameznic
oz. potrošnic.
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7. PRILOGE
PRILOGA 1: Tehnične skice kolekcije 33 m
PRILOGA 2: Fotografije kolekcije 33 m
PRILOGA 3: Fotografije kolekcije 20.273, MBFWLJ
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PRILOGA 1: Tehnične skice kolekcije 33 m

PRILOGA 2: Fotografije kolekcije 33 m
Fotografije za M mag, fotograf: Mimi Antolović, maska: Ana Lazovski,
pokrivala: Ana Lazovski in Julia Kaja Hrovat, Model: Immortal model
managment, lasten arhiv

PRILOGA 3: Fotografije kolekcije 20.273, MBFWLJ
Fotograf: Peter Giodani, lasten arhiv

