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IZVLEČEK
Diplomsko delo predstavlja proces oblikovanja kolekcije vzorcev z organsko motiviko, ki so namenjeni
uporabi na žakarskih tkaninah za oblazinjenje pohištva. V teoretičnem delu so opisana različna
oblikovalska znanja, s pomočjo katerih sem izdelala diplomsko delo. Osredotočila sem se na njihov
razvoj skozi zgodovino, predstavila pa sem tudi zanimive sodobne oblikovalske projekte. Teoretični del
je podlaga za eksperimentalnega, v katerem sem skozi besedilo in slikovno gradivo predstavila proces
izdelave vzorcev in tkanin ter njihove aplikacije na pohištvene kose. Za izdelavo tkanin sem uporabila
tehnologijo žakarskega tkanja, pri izdelavi sedal pa sem se poslužila tudi tehnologije laserskega izreza.
Končni rezultat diplomskega dela je bila kolekcija organskih vzorcev, ki so bili izdelani kot tkanine v
tehniki žakarskega tkanja. Tkanine so bile nato aplicirane na sedalo trinožnega stola, s pomočjo
virtualnih vizualizacij pa so bile prikazane tudi na drugih pohištvenih kosih.
Ključne besede: tkanje, žakarske tkanine, organski vzorci, pohištvene tekstilije, pohištvo.

III

ABSTRACT
This diploma thesis presents the process of designing a collection of organic patterns for use on
upholstery jacquard fabric. The theoretical part describes the historical development of different design
skills with the help of which I developed my diploma thesis. I also presented some interesting modern
design projects. The theoretical part is the basis for the experimental in which I described the process
of creating the patterns, fabrics and their applications on furniture pieces through text and pictures. Main
technique used in the process of creating the fabrics was jacquard weaving. I also used the technique
of laser cutting to make wooden seating plates of the upholstered chair on which I presented the
jacquard fabrics. Result of the thesis was a collection of organic patterns that were then woven into
jacquard fabrics. The fabrics were presented on the pillow of a three-legged chair and, with the help of
virtual visualisations, on other furniture pieces as well.
Key words: weaving, jacquard weaving, organic patterns, upholstery fabric, furniture.
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1.0

UVOD

Cilj diplomskega dela je bilo oblikovanje in izdelava žakarskih tkanin za uporabo na pohištvenih kosih
ter njihova fizična aplikacija na obstoječi kos in virtualna vizualizacija na druge. Raziskovala sem
različna oblikovalska področja in tehnike. Zbrano znanje sem uporabila pri izdelavi končnih izdelkov.
Diplomsko delo je nadaljevanje študijskega projekta iz drugega letnika. Pri predmetu Oblikovanje tekstilij
sem izdelala trinožni stol, ki je bil oblazinjen s pletenino. Ker le-ta ni najbolj primerna za pohištvo, sem
se odločila raziskati področje žakarskih tkanin, ki so bolj primerne za oblazinjenje pohištva, pridobljeno
znanje pa sem uporabila pri njihovi izdelavi.
Delo je razdeljeno na teoretični in eksperimentalni del. Slednjega sem v teoretičnem delu podprla z
raziskavo različnih oblikovalskih znanj, ki so se razvijala skozi zgodovino. Raziskovala sem pomen in
uporabo tekstila skozi zgodovino, še posebej sem se osredotočila na pohištvene žakarske tkanine,
opisala pa sem tudi razvoj vzorcev z organsko motiviko. Za ti dve tematiki sem predstavila tudi zanimive
primere sodobnega oblikovanja.
V eksperimentalnem delu sem pridobljena znanja združila v končni izdelek. Predstavila sem proces
izdelave od zasnove do fizične realizacije. Svoje delo sem podprla tudi s slikovnim gradivom, kjer so
vidni dejanski koraki izdelave izdelka. Skozi celoten projekt sem poudarjala integracijo slovenske
identitete v izdelek, ki se zgodi z uporabo specifičnih motivov, barv in materialov.
Rezultat diplomskega dela je kolekcija vzorcev z organsko motiviko, ki so aplicirani na oblazinjeno
sedalo trinožnika. S pomočjo virtualne vizualizacije sem jih prikazala tudi na drugih pohištvenih kosih,
trinožnik pa sem vstavljala v različna bivalna okolja.
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2.0

TEORETIČNI DEL

Teoretični del je razdeljen na štiri glavna poglavja. V prvem delu so predstavljeni začetki oblikovanja
tekstilij. V drugem poglavju sta razložena tehnika tkanja in razvoj tkanin, s poudarkom na vrstah statev
in pomenu tkanin v posameznih delih sveta. Tematika tretjega dela so vzorci z organsko motiviko na
tekstilnih površinah, specifično njihov razvoj skozi zgodovino ter sodobni primeri oblikovanja takih
vzorcev. V zadnjem poglavju teoretičnega dela je kratek zgodovinski pregled pohištvenih tekstilij in nekaj
sodobnih primerov oblikovanja le-teh.
2.1

Zgodovinski pomen tkanin

Besedo tekstil so prvi uporabili Rimljani; razvili so jo iz latinske besede 'texere', ki pomeni tkati, prepletati
oziroma graditi. V kontekstu gradnje jo je v 1. stoletju n. št. prvi uporabil rimski zgodovinar Tit Livij v
knjigi Zgodovina Rima, ko je opisoval koče špartanskih vojakov iz spletenega trsja. Tehnike so se vojaki
poslužili tudi pri izdelovanju košar ter preprog in ostalega tekstila. [1] [2] [3] [4]
Po hierarhični lestvici, ki jo je v svojem članku Teorija človeške motivacije leta 1943 zasnoval ameriški
psiholog Abraham Maslow, lahko sedem človekovih potreb razdelimo na štiri osnovne, ki morajo biti za
preživetje nujno zadoščene, in tri višje, ki spodbujajo osebnostno rast. Med najnujnejšimi je potreba po
toploti in zaščiti. Prva oblačila so bila izdelana iz živalskih kož s pomočjo koščenih igel. [1] [5] [6]
Na toplejših področjih Zemlje so raziskovalci odkrili material, podoben tekstilu, pridobljen iz notranje
plasti drevesnega lubja. S parjenjem in tolčenjem so ga zmehčali in iz njega nato izdelali oblačila. Na
podoben način je izdelana tudi volnena polst. Zavozlano ovčjo dlako so ljudje posnemali tako, da so
volno navlažili z vročo milnico, jo zavili v rogoznico iz trsja in tolkli, dokler se vlakna niso sprijela. [1]
Okoli leta 6500 pr. n. št. so z iznajdbo predenja iz posameznih vlaken pričeli izdelovati preje. Z njimi so
preizkušali nove načine izdelovanja tekstilij. Delo so si olajšali z ogrodjem, na katerega so napeli
osnovno nit in jo prepletli z dodatno nitjo oziroma votkom. Kasneje so ga nadgradili v statve s palico, ki
je izmenično privzdigovala izbrane niti. Take statve so se razvile v tiste, ki jih poznamo danes. [1]
2.2

Razvoj tkanja

Nastanek prvih tkanin lahko postavimo že v čas neolitika (pred letom 6000 pr. n. št.). Takrat so se
oblikovale prve stalne naselbine. Poleg lova sta pomembni dejavnosti postali tudi živinoreja in
poljedelstvo, s čimer so pridobivali vlakna. Tako so tkali oziroma prepletali še preden je bilo izumljeno
predenje. Kasneje so s tem postopkom krajša posamezna vlakna združili v daljšo prejo. [7]
Tkanine so s tkanjem izdelane na statvah. Izdelane so iz dveh niti; prva je navpično napeta osnovna nit,
druga pa votkovna nit, ki vodoravno v vrstah prepleta osnovno nit. Za potrebe enakomerne napetosti so
ljudje skozi zgodovino razvili različne vrste statev, od manj do bolj zapletenih. [1] [7]
Postopek tkanja je sestavljen iz treh osnovnih korakov. Tkalec s pomočjo nitnic (žic z luknjico, v katero
so vdete osnovne niti), vpetih v liste na listnici, dvigne izbrane osnovne niti, s čimer dobi zev. Skozi zev
s pomočjo čolnička pelje votek. Širina tkanine, v smeri katere potuje votek, je odvisna od širine statev.
Votek z glavnikom zatrdi, da ostane v pravilni legi, nato pa spusti dvignjene osnovne niti in dvigne
spuščene. Tkanina se navija na valj, tkanje pa nadaljuje do želene končne dolžine. [7] [8] [22]
2.2.1

Vrste tkalskih statev

Prve statve so prikazane na egipčanskem posodju iz preddinastijskega obdobja (5000 – 3100 pr. n. št.).
To so ležeče oziroma talne statve, pri katerih osnovne niti ležijo vzporedno s tlemi. Egipčani so nanje
tkali lanene tkanine, še danes pa jih uporabljajo različna nomadska ljudstva. [7] [9]
Ene izmed najbolj preprostih statev so bile posebne 'telesne' statve. Osnovne niti so bile na enem koncu
pritrjene na klin, ki je bil od tal oddaljen pod kotom štiridesetih stopinj, na drugem koncu pa na pas, ki
ga je nosil tkalec. Take statve še danes uporabljajo v Srednji in Južni Ameriki ter jugovzhodni Aziji. [7]
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Slika 1: Gvatemalska tkalka tke na 'telesnih' statvah (foto: A. C. Gonzales, neznan čas nastanka) [56]

Na grških vazah iz obdobja med 6. in 4. stoletjem pr. n. št. so upodobljene statve iz dveh dolgih,
pokončnih palic, ki sta bili pritrjeni na prečni valj za navijanje blaga in prislonjeni ob steno. Na osnovne
niti so bili obešeni kamni ali opeke. Grki so jih uporabljali za tkanje volnenih tkanin. Do časa rimskega
cesarstva so jih uporabljali tudi v Skandinaviji. Kasneje so jih zamenjale pokončne in ležeče statve. [7]
Na mnogih stenskih poslikavah egipčanske dvanajste dinastije (okoli leta 1900 pr. n. št.) se upodobljene
pokončne statve. Kot utež je služila spodnja prečna palica, pritrjena na pokončni stranici. Še danes take
statve uporabljajo v določenih delih Afrike, v Grčiji, na Bližnjem vzhodu in na ameriškem jugozahodu,
kjer nanje potomci plemena Navajo tkejo svoje tradicionalne preproge in odeje. [7]
Na Kitajskem so za potrebe izdelave svilenih tkanin izumili statve na pedala. Le-ta so premikala letvice,
ki so dvigovale in spuščale izbrane niti. Uporabljali naj bi jih že okoli 300 let pr. n. št. V Evropi so jih prvič
uporabili v srednjem veku na Nizozemskem ob razvoju organizirane industrije za predelovanje volne.
Statve na pedala so v uporabi še danes, še posebej v zahodni Afriki. [7]

Slika 2: Neznan avtor, statve na pedala, neznan čas nastanka (foto: Javier Carro, 2006) [57]

Prve statve za tkanje kompleksnejših vzorcev so razvili že v 6. stoletju na Srednjem vzhodu, kjer so jih
uporabljali za izdelovanje svilenih tkanin. V uporabi so ostale do 19. stoletja, ko so jih zamenjale
žakarske statve. [7]
Žakarske statve je leta 1804 izumil francoski tkalec in trgovec Jacques Marie Jacquard. Mehanizem
vodi dvigovanje vsake posamezne osnovne niti s pomočjo kart. Niti so napeljane skozi luknje v kartah,
dvigujejo pa se po izbranem vzorcu in tako oblikujejo zev. Tako so lahko izdelali precej bolj zapletene
vzorce v večjih raportih ter z več barvami in vezavami. Obstaja več vrst žakarskih tkanin, ki se med
seboj razlikujejo po strukturi in načinu tkanja. Velikost raporta je odvisna od širine statev, barve vzorca
pa od različnih konstrukcijskih parametrov tkanine. [12] [13] [14]
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Slika 3: Joseph Hood, žakarske statve, 19. stoletje (foto: neznan avtor, neznan čas nastanka) [58]

Leta 1855 so v Franciji žakarske statve neuspešno nadgradili z mehanizmom za upravljanje s pomočjo
elektromagnetov. Prve prave elektronske žakarske statve je na milanskem sejmu za tekstilno industrijo
ITMA leta 1983 predstavilo belgijsko podjetje Bonas. Pri teh statvah zev ob aktivaciji odprejo
elektromagneti. S fleksibilnosjo pri menjavanju votkovnih niti in vezav se je proizvodnja žakarskih tkanin
precej pospešila in pocenila. Tkanje sta olajšala tudi računalniška sistema CAD in CAM. Princip
delovanja žakarskih statev je imel velik vpliv na izdelavo prvih računalnikov podjetja IBM. [14] [15] [16]
2.2.2

Tkanine skozi zgodovino

Prve sledi kultiviranja lanu na Bližnjem vzhodu izvirajo iz leta 8000 pr. n. št., ovce z volneno dlako pa so
pričeli vzrejati šele okoli leta 3000 pr. n. št. Najstarejše najdene tkanine izvirajo iz neolitskega turškega
naselja Çatalhöyük; služile so za povijanje trupel. Izvirajo iz leta 6000 pr. n. št. [10]

Slika 4: Tkanina iz groba v Çatalhöyüku (foto: Scott D. Haddow, 2013) [59]

V starem Egiptu so že okoli leta 6000 pr. n. št. pridelovali lan, ki naj bi ga v državo prinesli iz vzhodne
sredozemske regije Levant. V času neolitika, okoli leta 5500 pr. n. št., so že izdelovali lanene tkanine
za povijanje trupel in za vsakdanja oblačila, razvili pa so tudi različne tehnike predenja. [10]
Oblačila starih Grkov so bila izdelana predvsem iz volne in lanu; tkali so velike pravokotne tkanine, ki
so jih ovijali in spenjali okoli telesa. V starem Rimu so moški nosili toge, izdelane iz volnene tkanine.
Med Rimljani je bila volna najbolj priljubljena, uporabljali pa so tudi lan, konopljo, bombaž in svilo. [10]
Prvi dokaz o proizvodnji svile na Kitajskem je prerezan sviloprejkin kokon iz obdobja med letoma 5000
in 3000 pr. n. št. Najdeni so bili tudi ostanki preprostih statev iz leta 4000 pr. n. št. in kosi svilenih tkanin
iz leta 2700 pr. n. št. Le oblačila bogatih so bila izdelana iz svilenih in živobarvnih tkanin. [10]
Najzgodnejši primeri japonskih tkanin izvirajo iz obdobja Jōmon (14.000 – 300 pr. n. št.) okoli leta 5500
pr. n. št.; izdelane so bile iz vlaken zmehčanega lubja ali pa iz konoplje. Arheologi so odkrili tudi koščene
igle, s katerimi so kose blaga šivali v večje celote. S Kitajske so v 2. stoletju na Japonsko prinesli znanje
o izdelovanju svile, ki pa so si jo lahko privoščili le višji sloji. [10] [23]
V antični Indiji nam o tamkajšnjih oblačilih govorijo mnogi kipci. Od 16. do 18. stoletja je bila Indija ena
najpomembnejših sil na področju trgovine s tekstilom; v 18. stoletju je z izvažanjem bombažnih in
svilenih tkanin pokrivala četrtino svetovnega tekstilnega trga. [10]
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Na Danskem so v barju raziskovalci našli oblečena trupla iz obdobja železne dobe (1200 pr. n. št. – 500
n. št.); po ostankih predvidevajo, da so bila oblačila izdelana iz volne. Tamkajšnji prebivalci so nosili tudi
volnene šale, kape in ogrinjala iz živalskih kož. [10]

Slika 5: Neznan avtor, železnodobna ženska oblačila z Danske, med 160 pr. n. št. in 340 n. št. (foto: neznan
avtor, neznan čas nastanka) [60]

Iz Bizanca so v Evropo v zgodnjem srednjem veku (5. – 12. stoletje) za elito uvažali svilene in bombažne
tkanine. Uporabljali so tudi beljene lanene in barvane volnene tkanine s preprostimi vzorci. Nižji sloji so
nosili oblačila iz doma predene volne, ki so bila ob robovih okrašena s povezenimi trakovi. Lanene
tkanine so uporabljali za vsakdanja oblačila. Z območja Levanta so uvažali svilene tkanine, iz Italije pa
brokat. V tem obdobju so se prvič oblikovali opazni trendi v izdelovanju tekstilij in oblačil. [10]
V času renesanse (14. – 17. stoletje) je bila v Evropi za izdelavo oblačil najbolj priljubljena volna, v
pogosti uporabi pa sta bila tudi lan in konoplja. V Angliji so proizvajali sukno za izvoz. Pomemben vpliv
so imela oblačila španskega plemstva; ob pomembnih dogodkih so nosili predvsem črnino s čipko in
naborki. Na Mediteranu so izdelovali svilene tkanine, predvsem žamet z metaliziranimi nitmi. [10] [24]
V 18. stoletju so se oblačila pričela deliti glede na namen. Z razvojem zunanjih športov so postali
priljubljeni preprosta silhueta in lahkotni materiali. Za izdelovanje ženskih oblek so uvažali indijski činc
(enobarven ali vzorčen apretiran bombaž). Ob koncu 18. stoletja so v modo prišle preproste obleke iz
belega muslina. [10] [11]
Z industrijsko revolucijo (18. – 19. stoletje) se je tekstilna proizvodnja mehanizirala; delavci so tekstilije
izdelovali na proizvodnih linijah v velikih tovarnah. V 19. stoletju so izumili šivalne stroje. [10] [25]
V 20. stoletju so se z izumom plastike na trgu pojavili različni sintetični materiali, proizvodne linije pa so
postale računalniško vodene. Vedno večje je bilo povpraševanje po boljših izdelkih, kar so dosegli z
novimi načini izdelave tekstilij, preoblikovanjem vlaken in končno obdelavo blaga. V šestdesetih letih
20. stoletja so se strokovnjaki pričeli ukvarjati z izdelavo naprednih tekstilij. [10]
Z začetkom 21. stoletja je hiter tehnološki napredek močno vplival tudi na tekstilni trg. Vedno bolj je
razširjeno zavedanje o negativnih posledicah tekstilne industrije, ki je eden glavnih porabnikov in
obenem tudi onesnaževalcev vode. Strokovnjaki so tako pričeli razvijati materiale, ki vedno bolj
posnemajo naravna vlakna, tako po izgledu kot tudi konstrukcijskih parametrih. [53]
2.3

Razvoj vzorcev z organsko motiviko

Podoba ljudi in živali je bila od nekdaj tista, ki je prva pritegnila pozornost ljudi. To je bilo povezano s
prvinskimi instinkti, ki so opozarjali na nevarne situacije. Ti motivi imajo že sami po sebi nek pomen, ki
se spreminja glede na kulturo in čas. Velikokrat so poleg resničnih bitij upodobljena tudi mitološka, ki so
povezana z različnimi zgodbami nekega časa. Tako se motiv ljudi in živali pogosto spreminja v simbole
z abstraktnim pomenom, ki so bili včasih dodelani do heraldične oblike; le-ta je z večjo vsesplošno
pismenostjo postajala manj pomembna. [28] [29]
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2.3.1

Pregled vzorcev z organsko motiviko skozi zgodovino

Organski vzorci starogrških oblačil so vsebovali rastlinske in živalske motive, na primer palmine liste,
oljčne vejice, leve in jelene. Za starorimske tekstilije je bilo značilno krašenje z več barvami. Motivi so
bili mitološki, lovski ter ruralni prizori, naravni elementi in portreti. [7] [17] [18] [19]
Na zgodnjih koptskih tekstilijah iz prvih stoletij n. št. motivi izvirajo iz egipčanskih, grških in rimskih
vzorcev. Kasneje so navdih črpali predvsem iz bizantinske in islamske umetnosti. Znani so bili po
zgoščenem rastlinskem motivu horror vacui (zapolnitev večje likovne površine z detajli). [7] [20] [21]
Značilni motiv sasanidskih tekstilij (sasanidsko cesarstvo je v Perziji obstajalo od 224 – 651) so
heraldično uprizorjene živali. Imele so simboličen pomen, velikokrat pa so bile tudi mitološke (na primer
senmurv, pol pes, pol ptica). Upodabljali so jih tudi v kontekstu lova in različnih verskih prizorov. [7]

Slika 6: Neznan avtor, kos sasanidske tekstilije s podobo konja, 7. stoletje (foto: neznan avtor, neznan čas
nastanka) [61]

V času safavidskega Irana so vzorci služili kot obrazložitev različnih zgodovinskih dogodkov in legend.
Osrednji motiv je bil človek, prisotne pa so bile tudi različne živali, pogosto ptice in merjasci ter rastline.
Rože so bile precej nadrobno upodobljene; stale so samostojno ali mrežasto prepletene. [7]
V 15. stoletju so v Perziji na preprogah upodabljali vijugaste, prepletene liste in cvetove. Stil polonaise,
ki je prišel s Poljske, so v 16. stoletju krasili lovski prizori z jezdeci in živalmi. Pomembni so bili vzorci,
ki so temeljili na vazah z rožami. V poznem 18. stoletju so se zgledovali po safavidskih vzorcih. [7]
Bizantinska svila je bila enobarvna ali pa okrašena z živalsko-rastlinskimi motivi. Prevladovale so
upodobitve orlov, grifonov, velikih mačk, bikov in sršenov. Ti motivi so bili sestavni del uprizoritev lova
in bojevanja. Motive so upodabljali znotraj t. i. »medaljonov« oziroma obrobljenih krogov. [7]

Slika 7: Neznan avtor, bizantinski mrtvaški prt, 9. stoletje (foto: neznan avtor, neznan čas nastanka) [62]
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V Otomanskem cesarstvu so sredi 16. stoletja motive upodabljali v zašiljenih ovalih. Pod vplivom
Rimljanov so uporabili motive lotosovih in artičokinih listov ter palmet. Kasneje so pričeli upodabljati
tamkajšnje rože, na primer hijacinte, tulipane, vrtnice in nageljne. Najbolj nadroben je bil stil saz. [7]

Slika 8: Neznan avtor, kaftan, vzorčen v stilu saz, 16. stoletje (foto: neznan avtor, neznan čas nastanka) [7]

Najbolj znane indijske tekstilije so pobarvani činci. Znotraj prizorov v vzorcih je mnogo naravnih motivov,
na primer mitološko drevo življenja. V 18. in 19. stoletju so v Evropo uvažali šale iz himalajske pokrajine
Kašmir, katerih rob je bil okrašen z vzorcem būtās (vzorec z motivi rož). [7]
V kitajskem mestu Mashan so bile odkrite tekstilije iz leta 300 pr. n. št. z dolgimi raporti vzorcev; motivi
so fantazijski in stojijo v smeri diagonalnih krivulj. V obdobju dinastije Tang (618 – 907) so se zgledovali
po sasanidskih tekstilijah, vzorce pa so ustvarjali s pomočjo tehnike kesi s specifično uporabo barv. V
obdobju dinastije Yuan (1271 – 1368) so bile eden od glavnih motivov ptice. [7] [26] [27]
Za vzorce na japonskih tekstilijah so bili značilni prizori lova ali živali pod drevesi znotraj t. i.
»medaljonov«. Upodabljali so tudi cvetlice v obliki fluidnih arabesk in vijugastih vitic. Od 7. do 11. stoletja
so se pri oblikovanju vzorcev zgledovali po Kitajcih. Začetek samostojnega japonskega oblikovanja se
kaže v kraljevih oblačilih iz 11. stoletja skozi uporabo različnih barvnih kombinacij in vezav. [7]
V času poznega srednjega veka je bila Italija ena izmed vodilnih proizvajalk svilenih in volnenih tkanin.
Vzorce firenške svile so sestavljali motivi rastlinja, živalstva in ljudi, beneške predvsem levi. V 14. stoletju
so bili priljubljeni motivi, povezani z italijansko dediščino, na primer listi vinske trte z manjšimi pticami. V
15. stoletju so radi upodabljali različno sadje, živali in drobne cvetlice. Ob koncu 15. stoletja so pričeli
uvajati heraldičen slog. V 16. stoletju so rastline upodabljali v slogu simetričnega prepletanja. [7]
Tekstilni vzorci so se v Franciji redno spreminjali. Do sredine 18. stoletja so izdelovali velike raporte.
Vzorci so izhajali iz stiliziranih in abstraktnih oblik; slednje so spominjale na različno cvetje in sadje.
Izdelovali so tudi svilo z naturalističnimi vzorci, ki so takrat delovali zelo eksotično. Zatem se je na trgu
pojavila svila z navidezno tridimenzionalnimi upodobitvami sadežev in cvetja. [7]

Slika 9: Jean Revel, tridimenzionalni vzorec sadja in cvetja, okoli leta 1735 (foto: neznan avtor, neznan čas
nastanka) [63]

Vzorci vzhodne Evrope so se med seboj precej razlikovali. Tradicionalni motivi so bile vaze z rožami,
srca, ptice in jelenjad. Na Madžarskem so na izbor motivov tulipanov, vrtnic in granatnih jabolk vplivali
tkalci otomanskega cesarstva. Na Poljsko so v 18. stoletju armenski tkalci vpeljali perzijske vzorce. [7]
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2.3.2

Sodobni primeri oblikovanja vzorcev z organsko motiviko za tekstilije

2.3.2.1 »Merivuokko«, »Meriheinä« in »Kangastus« (Kustaa Saksi za Marimekko)
Finski umetnik in oblikovalec Kustaa Saksi je za sezono pomlad/poletje 2015 oblikoval kolekcijo vzorcev
za eno najbolj znanih podjetij na področju oblikovanja vzorcev, Marimekko. Sodelovanje z Marimekkom
je bila za oblikovalca zelo intuitivna odločitev, saj so oboji znani po zelo izrazitih oblikah in močnih
barvah. Navdih za kolekcijo je Saksi našel med potapljanjem, deloma pa ga je navdihnilo tudi stanje
halucinacij, ki se pojavi pri močnih glavobolih oziroma migrenah. Saksi je vzorce oblikoval na podlagi
naravnih elementov; še posebej ga je navdihnila mogočnost in lepota oceanov. S temi lastnostmi
povezuje občutek svobode, ki ga posameznik občuti ob soočenju z močjo narave. Motivika morske flore
in favne tako omogoča pobeg v podvodni svet. [41] [42] [43] [44]
Kustaa Saksi trenutno živi in ustvarja v Amsterdamu. Specializira se za grafične vzorce s pripovedovalno
tematiko, ki jo pogosto navdihujejo vzorci iz narave. Ukvarja se tudi s tekstilno umetnostjo in tekstilnimi
inštalacijami. Za njegovo delo so značilni bogati, nadrobni vzorci, velike barvne ploskve, močni kontrasti
in unikatni materiali. Njegova dela so bila razstavljena v muzejih največjih svetovnih prestolnic, na primer
v New Yorku, Parizu, Londonu, Singapurju in Tokiu. Med svoja najpomembnejša dela šteje sodelovanja
z mednarodno priznanimi modnimi znamkami, kot so Lacoste, Nike, Issey Miyake in Salvatore
Ferragamo. [41] [45]

Slika 10: Kustaa Saksi za Marimekko, vzorec »Meriheinä«, 2014 (foto: neznan avtor, neznan čas nastanka) [64]

2.3.2.2 Brooke Roberts
Londonska oblikovalka Brooke Roberts je s kombinacijo rentgenskih slik možganov in risb
nizozemskega grafika Mauritsa Cornelisa Escherja izdelala kolekcijo tekstilnih vzorcev za pletena
oblačila. Idejo za kolekcijo je našla med delom, ki ga je opravljala kot radiološka tehnica na področju
kardiologije. S tem je nadaljevala raziskovanje na področju združevanja mode, tehnologije in znanosti.
Vsak vzorec izvira iz posamezne rentgenske slike, ki jo nato združi z drugimi fotografijami ali
teksturiranimi tekstilijami. [46]
V svojih vzorcih raziskuje in uporablja simetrijo in organske linije. Kljub temu da so si različni možgani
med seboj precej podobni, lahko s spreminjanjem parametrov za izdelavo posnetkov vedno znova
ustvari drugačno sliko. Preden izdela dejanske pletenine, skrbno izbere vsako prejo; velikokrat izbere
preje različnih sestav, debelin in finišev, s čimer na površini dobi zelo različne končne efekte. Za nadaljnji
razvoj projekta načrtuje premik v oblikovanje tekstilij za notranje prostore in pohištvene kose, na primer
pregradne stene. [46]
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Slika 11: Brooke Roberts, pletena obleka z vzorcem možganov, 2014 (foto: Emma Gibney, neznan čas nastanka)
[65]

2.3.2.3 »Flower Tile« (Orla Kiely)
Orla Kiely je mednarodno priznana oblikovalka vzorcev, ki prihaja iz Dublina. Njen vzorec stebla z listi
je eden izmed njenih najbolj znanih. Pojavlja se na mnogih produktih, tako tekstilijah kot posodju ter
drugih dodatkih za dom. Motiv stebla sestavlja tudi vzorec »Flower Tile«, navdih za katerega je
oblikovalka našla v starih keramičnih ploščicah iz portugalskega mesta Porto. Motivi znotraj vzorca se
ponavljajo v ritmičnem zaporedju, ki pa je vidno tudi znotraj strukture, natančneje v velikostih različnih
delov vzorca. [54]
Svojo oblikovalsko pot je začela sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja z željo po vpeljavi vzorcev iz
šestdesetih let v moderni čas. Z močnimi in živahnimi barvami in oblikami raziskuje nostalgične spomine,
ki v človeku sprožijo veselje in srečo. Svoje vzorce oblikuje z mislijo na uporabnost, v kateri pa se vedno
skriva tudi nekaj humorja. Kot motivi se v njenem delu pogosto pojavljajo različna živa bitja in objekti, s
katerimi se srečujemo vsak dan. Med njimi so različne rastline, še posebej cvetlice, živali in kuhinjski
pripomočki, kot je jedilni pribor. [55]

Slika 12: Orla Kiely, torba z vzorcem »Flower Tile«, neznan čas nastanka (foto: neznan avtor, neznan čas
nastanka) [54]
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2.4

Razvoj pohištvenih tekstilij

Oblazinjeno sedežno pohištvo predstavlja pomembno središče skoraj vsake dnevne sobe. Je prostor
za počitek, kot eno izmed najpomembnejših komunikacijskih središč bivalnega prostora pa je
namenjeno tudi druženju. Tako pohištvo so sedežne garniture, fotelji, oblazinjeni stoli in tabureji. [30]
Pri izdelovanju in izbiranju takega pohištva je zelo pomembna usklajenost med barvami, materiali in
oblikami, tako znotraj kosa kot tudi usklajenost le-tega s prostorom. Trendi v oblikovanju pohištvenih
tekstilij se hitro spreminjajo, a manj drastično kot v oblačilni industriji. Te spremembe so pogojene z
dejstvom, da je življenjska doba tekstilij za pohištvo precej daljša od tistih za izdelovanje oblačil. Prav
tako imajo prve povsem drugačne zakonitosti pri oblikovanju vzorcev kot druge, saj je treba upoštevati,
da so pohištveni kosi precej večji kot oblačila. Seveda pa je pomembna tudi kvaliteta oblazinjenega
pohištva, torej kvaliteta uporabljenih materialov, tehnik in zasnove. [30] [31]
2.4.1

Pregled pohištvenih tekstilij skozi zgodovino

Že v starem Egiptu so pričeli izdelovati pohištvo, ki se je prilagajalo človeškemu telesu. Premožni
Egipčani so lesene stole in ležalnike okraševali z blazinami, napolnjenimi z živalsko dlako, ter jih
pokrivali s tkaninami. Nekateri ostanki so bili najdeni v grobnicah, mnogi dokazi o takih predmetih pa so
vidni tudi na stenskih poslikavah. [32]
Mnoge kasnejše kulture so navdih iskale v egipčanskem pohištvu. Tudi pri starih Grkih in Rimljanih je
bilo pohištvo (še posebej stoli) pomemben statusni simbol. Grško leseno pohištvo je upodobljeno na
stenskih in vaznih poslikavah. Za bogate Rimljane je bil najpomembnejši kos lesen ali bronast ležalnik
z žimnico in privzdignjenim naslonjalom; uporabljali so ga pri jedi in druženju. [32] [34] [35]

Slika 13: Neznan avtor, rimski ležalnik s pručko, med 1. in 2. stoletjem (foto: neznan avtor, neznan čas nastanka)
[66]

Romanski obrtniki so se zgledovali po starorimski umetnosti; pohištvo je še vedno imelo poseben
statusni simbol. Eden izmed predmetov, na katerem tekstila navadno ne bi pričakovali, so bile skrinje,
ki so bile znotraj oblečene v usnje ali tekstil. [34]
V gotiki so ponovno pričeli izdelovati pohištvo, katerega ogrodje so bili okvirji iz palic. Takega so poznali
že Egipčani, a se je to znanje za nekaj časa pozabilo. V spalnicah so imeli postelje z baldahini; le-ti so
imeli več namenov – služili so kot zaščita pred mrazom, za zagotavljanje intimnosti in kot dekorativni
element. Glavni motiv v vzorcih na pohištvenih tekstilijah je bilo bogato, nadrobno rastlinje. [34]
V času renesanse so se evropski trendi v oblikovanju pohištva precej pogosto spreminjali. Zaradi zahtev
meščanstva so obrtniki uporabljali dragocen les ter tkanine z bogatimi vezeninami in vtkanimi
metaliziranimi nitmi. Pri posteljah so za dodatno udobje oblazinili naslonjalo, na okvir pa napeli vrvi.
Stole so okraševali z rezljanimi vzorci in intarzijo. V Angliji so izdelali prve stole, kjer je bilo poleg sedala
oblazinjeno tudi naslonjalo. Tu je bila tkanina na okvir prvič trajno pritrjena z žeblji. [32] [34]
Baročno pohištvo je bilo bogato okrašeno; priljubljene so bile predvsem pozlate. Za dekoracijo so bile
uporabljene svilene in satenaste tkanine ter tapiserije. [34]
Dekoracija rokokojskih domov je bila umirjena in lahkotna. Priljubljeni sta bili bela barva in pozlata. Pri
vzorčenju so upoštevali načela asimetrije, pogost motiv so bile školjke. Oblike in konstrukcije pohištvenih
kosov so bile bolj fluidne. Prvič so oblazinili celoten stol, torej tudi naslonjala za roke. Za oblazinjenje so
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uporabljali predvsem damast, satenaste tkanine in svilo, za polnjenje pa živalska vlakna, na primer volno
in žimo, ter različne trave. Ponekod so uporabljali tudi vzmeti. [34]

Slika 14: Claude-Louis Burgat, oblazinjen rokokojski naslonjač, med letoma 1760 in 1770 (foto: neznan avtor,
neznan čas nastanka) [67]

Obrtniki klasicizma so se vrnili k preprostejšim oblikam, za katere sta bili značilni simetrija in umirjena
barvna shema. Tekstilije empirja zaznamujejo antični motivi levov, sfing in labodov. [34]
V času bidermajerja je prišlo na trg veliko novih izdelkov in tehnik. Oblike so bile preproste, površine pa
gladke. Za ogrodje so uporabljali svetlejši les in furnir, za oblazinjenje pa volnene, bombažne in svilene
tkanine v rožnati, vijoličasti in zeleni barvi s črtami. Secesijske oblike so posnemale oblike rastlinja in
živali. Oblikovalci so poudarjali ujemanje oblike konstrukcij z značilnostmi uporabljenih materialov. [34]
Sredi 19. stoletja se je v Angliji razvilo gibanje Arts and Crafts, ki je nasprotovalo industrijski prizvodnji
in ponovno obudilo rokodelske tehnike; njegov glavni predstavnik je bil umetnik in pisatelj William Morris.
Pohištvo so zaznamovale čiste linije in temen les. Oblazinjali so predvsem stole in gugalnike, uporabljali
pa so vzdržljive tekstilije, kot sta usnje in semiš. Tekstilije so bile vzorčene ali enobarvne v naravnih
barvah, torej modri, zeleni in rjavi, pa tudi v rjavordeči, temnejši zlati in vijolični. [73] [74]
Artdekojevsko oblikovanje je bilo znano po svoji bogati dekorativnosti. Glavni naročniki tega razkošnega
pohištva so bili višji sloji. Naslonjala zof in naslonjačev so se višala, noge pa nižale. Za okvirje in
oblazinjenje so uporabljali drage, redke materiale. Med najbolj priljubljenimi lesovi je bila ebenovina,
med tkaninami pa povezeni brokati, žameti in svile v naravnih barvah z živobarvnimi poudarki. [75]
Po drugi svetovni vojni se je oblikovanje oblazinjenega pohištva ponovno razcvetelo. Sodobni trendi so
bili usmerjeni k novim plastičnim in kovinskim materialom ter izčiščeni estetiki. Predvsem so se posvečali
cenejši in hitrejši strojni izdelavi. V 50. letih 20. stoletja je postala ključna ergonomičnost. Čas po
vojnama je zaznamovalo predvsem italijansko, skandinavsko in ameriško oblikovanje. [32] [34]
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Slika 15: Eero Saarinen, stol »Tulip Chair«, 1956 (foto: Digital Image Museum Associates/LACMA/Art Resource
NY/Scala, Florence, 2016) [68]

Najpomembnejša značilnost obdobja od 60. do 80. let 20. stoletja so bile kontrastne kombinacije
različnih živih, čistih barv in pisanih vzorcev. V 90. letih so oblikovalci v svojem delu težili k opuščanju
nepotrebnih detajlov; uporabljali so nevtralne barve, geometrijske oblike in trpežne materiale. V začetku
21. stoletja se je pohištvena industrija pričela zavedati svojega vpliva na okolje, zato je danes velik
poudarek na trajnosti. Vedno bolj ekološka zavednost je razvidna iz naravnih barvnih tonov. [76]
Materiali za moderno oblazinjeno pohištvo so različne pene in sintetične tkanine ter posebne vzmeti, ki
so povezane med seboj. Kosi tkanine so izrezani s pomočjo strojev (na primer laserski razrez), napeti
čez peno in pritrjeni na okvir. [32] [33]
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2.4.2

Sodobni primeri oblikovanja žakarskih pohištvenih tekstilij

2.4.2.1 »Zigzag« (Bolon)
Švedsko podjetje Bolon je leta 2015 na pariškem sejmu Maison&Objet predstavilo sodelovanje z modno
znamko Missoni, s katero sodelujejo že od leta 2012. Za razliko od italijanske modne hiše, ki je znana
po pleteninah, so pri Bolonu izdelali žakarske tkanine in s tem predstavili svojo reinterpretacijo značilnih
cikcak vzorcev. Vzorec je na voljo v štirih barvnih različicah. Tkanine služijo kot talna obloga, saj je
vrhnja tkanina, ki je izdelana v trpežni vezavi, pritrjena na podlogo iz polivinilklorida. Njihove tkanine je
precej enostavno vzdrževati, zaradi česar so primerne za uporabo v notranjih prostorih. [47]
Kot podjetje, ki je znano po svojih žakarskih tkaninah, nenehno raziskujejo to področje in razvijajo nove
tehnološke rešitve. Z inovativnimi rešitvami na področju tkalskih vezav dosegajo vzdržljivo strukturo
tkanin in bolj izrazite barve. Vse svoje delo opravijo na Švedskem, v tovarni pa imajo tudi poseben
prostor, namenjen recikliranju odpadnih materialov, iz katerih nato izdelajo prej omenjene PVC-podloge.
Zaradi tega se lahko pohvalijo z mnogimi okoljevarstvenimi certifikati. [47] [48]

Slika 16: Bolon, tkanina "Zigzag", 2015 (foto: neznan avtor, neznan čas nastanka) [69]

2.4.2.2 »Bubble« (Flukso)
Flukso je italijansko podjetje, ki se že več kot petdeset let ukvarja z oblikovanjem tekstilij za oblazinjenje
pohištva. Njihove tekstilije so namenjene uporabi doma in v javnih zgradbah, izdelujejo pa tudi posebne
tekstilije za ladjarstvo. Neprestano raziskujejo in izboljšujejo materiale in strukture, kar se kaže tudi v
kolekciji »Bubble«. [36] [37]
Prenos občutka toplote in mehkobe tekstilij, ki jih uporabljamo doma, v javne prostore – to je glavni
namen kolekcije »Bubble«. Tkanina je izdelana na žakarskem stroju, s čimer so lahko ustvarili
teksturirano površino z vzorcem pik. Zaradi te teksture je izredno mehka in prijetna na otip, pa tudi
vizualno zanimiva. Bolj umirjeni barvni toni in harmonične kombinacije barv delujejo precej retro;
trenutno je na voljo štirinajst barvnih različic. Niti so poliestrske in odporne na ogenj. [38]

Slika 17: Flukso, tkanina »Bubble«, neznan čas nastanka (foto: neznan avtor, neznan čas nastanka) [70]
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2.4.2.3 »Woven Songs« (Glithero)
Oblikovalski dvojec Glithero je leta 2014 v Milanu predstavil kolekcijo žakarskih tkanin, ki so posebne
zaradi svojega nastanka. Na žakarskih statvah sta namreč uporabila kartice, ki so bile preluknjane v
vzorcu melodije mehanskih orgel. Tkanine so nastale kot odgovor na tematiko ohranjanja starih modrosti
in obrtniških znanj. Oblikovalca sta sodelovala s tkalcem Willom van der Broekom in izdelovalcem
mehanskih orgel Leonom van Leeuwenom. Izgled delavnice slednjega je pomembno vplival na izbor
barv in tipov prej. Znotraj tkanin tako združujeta vrhunsko obrtniško znanje z modernimi tehnologijami.
[49] [50]
Londonski oblikovalski dvojec sestavljata Britanec Tim Simpson in Nizozemka Sarah van Gameren.
Spoznala sta se med študijem na mednarodno priznani šoli Royal College of Art v Londonu. V svojem
delu dajeta velik poudarek na proces, s pomočjo katerega prideta do končnega produkta. Ukvarjata se
predvsem s produktnim oblikovanjem, specifično s pohištvom in dodatki za dom. Oblikujeta tudi
inštalacije, podprte z močno konceptualno zasnovo, kjer združujeta različne umetniške discipline.
Sodelovala sta z mnogimi mednarodno priznanimi podjetji in institucijami, kot so Izraelski muzej v
Jeruzalemu, muzej nizozemskega mesta Zuiderzee in muzej moderne umetnosti Stedelijk v
Amsterdamu. [51] [52]

Slika 18: Glithero, tkanina iz kolekcije "Woven Songs", 2013 (foto: Petr Krejčí, neznan čas nastanka) [49]
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3.0

EKSPERIMENTALNI DEL

Eksperimentalni del je razdeljen na pet glavnih poglavij, v katerih sem zaobjela postopek izdelave
vzorčenih tkanin in oblazinjenega pohištva. V prvem poglavju sem najprej opisala izhodiščni projekt in
navdih, iz katerega sem razvila diplomsko delo. Nato sem opredelila še barvno shemo ter razložila
postopek izdelave in obdelave vzorcev za tkanine. V drugem poglavju sem predstavila pripravo vzorcev
za izdelavo žakarskih tkanin, ki ji je sledila izbira materialov in fizična izdelava. V tretjem, četrtem in
petem poglavju je poudarek na prikazu tkanin na pohištvenih kosih. V tretjem poglavju je prikazana
fizična izdelava oblazinjenega stola, v četrtem fotografije končnega izdelka, v petem pa virtualne
vizualizacije tkanin na drugih pohištvenih kosih in v različnih notranjih prostorih.
3.1

Izhodišče za kolekcijo žakarskih tkanin

Diplomsko delo, v katerem sem se ukvarjala z oblikovanjem tekstilij za pohištvene kose, se je
pravzaprav začelo že v času drugega letnika. Takrat sem pri predmetu Oblikovanje tekstilij izdelala
trinožnik Kalmekko, ki je postal osrednje izhodišče za nadaljnje delo. Pri projektu sem morala združiti tri
pojme – trinožnik, belo barvo in pletenino. Začela sem z raziskavo bolj znanih trinožnikov in tudi
modernejših primerov ter opazovala njihove različne oblike in materiale.
V tej fazi sem odkrila trinožnike južnoafriškega oblikovalskega studia Pedersen + Lennard, katerih
sedalni del je sestavljen iz vedra in blazine; tako sem dobila navdih za oblikovanje večnamenskega
stola. Sprva sem načrtovala stol, kjer bo osnova vedro, pletenina pa se bo iz njega lahko 'izlila'. Kasneje
sem to idejo opustila in vedro zamenjala s posodo, ki ima pokrov z oblazinjenim sedalom. Oblika posode
izhaja iz osnovne komponente trinožnika, treh nog, in spominja na triperesno deteljico; tej obliki sledijo
tudi rebra pletenine na blazini. Z obračanjem sedala je možno stol uporabljati na klasičen način, torej za
sedenje na mehki blazini, služi pa lahko tudi kot manjša mizica za odlaganje.

Slika 19: Pedersen + Lennard, stol »Bucket Stool«, 2010 (foto: neznan avtor, neznan čas nastanka) [71]
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Slika 20: Trinožni stol Kalmekko; prikazani sta obe strani sedala [osebni arhiv]

Ogrodje je izdelano iz lesa, specifično lipovega lesa. Le-tega sem izbrala tako zaradi slovenskega
porekla kot tudi njegovih lastnosti. Je namreč zelo mehek in zato lažji za obdelavo, dele lipe pa sem kot
navdih uporabila tudi pri oblikovanju tekstilnih vzorcev. (Vsi vzorci se nahajajo v Prilogi 1.)
3.1.1

Navdih za kolekcijo – pomen lipe v slovenskem kulturnem izročilu

Stara ljudstva po vsem svetu so verovala, da se v drevju skrivajo duše; to verovanje se je do danes
ohranilo v različnih bajkah in pravljicah. Drevo je bilo prispodoba za stvarjenje in vse božansko, ki je bilo
povezano z njim. Predstavljalo je neskončnost ter povezanost življenja in onostranstva. [39]

Slika 21: Ob kapelici sta simbolno zasajeni dve lipi [osebni arhiv]

Lipa predstavlja drevo življenja predvsem za srednjeevropske narode, med katerimi smo tudi Slovenci.
Na Slovenskem je bila lipa središče družabnega dogajanja v vasi; pod njo so imeli vaščani zborovanja
in razsojanja. Izven vasi so lipe rasle predvsem ob gradovih in vodnjakih, še posebej pa ob cerkvah.
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Starejše lipe so bile še posebno cenjene, mistika okoli njihovega izvora pa se je še dolgo ohranjala v
različnih zgodbah. [39]
Pri oblikovanju vzorcev za žakarske tkanine sem se osredotočila predvsem na posamezne dele lipe, kot
so listi, brsti in cvetovi. Za izhodišče sem uporabila fotografije iz različnih strokovnih knjig, ki sem jih
prerisovala v različnih stilih; ukvarjala sem se predvsem z detajli in oblikami.

Slika 22: Listi, brsti in cvetovi lipe (foto: neznan avtor, neznan čas nastanka) [72]
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3.1.2

Ročne skice vzorcev

Oblikovanje vzorcev sem začela s preučevanjem risb lipe in njenih delov v strokovnih knjigah o
drevesnih vrstah. Risbe sem ročno prerisovala v različnih slogih; nekatere skice so bolj geometrijske,
nekatere pa bolj organske. Za slednje sem kasneje ugotovila, da jih moram opustiti, saj iz njih nisem
mogla sestavljati želenih ponavljajočih se vzorcev. Enake motive sem poskusila upodobiti na različne
načine in s tem raziskovala različne oblike, iz katerih bi lahko v nadaljevanju lažje sestavila vzorce.

Slika 23: Prostoročne, bolj svobodne skice [osebni arhiv]

Prvi izmed motivov, s katerim sem se ukvarjala, je lipov list, ki je tudi najbolj prepoznaven in značilen
del lipovega drevesa. Pomemben element ustvarjanja vzorcev se mi je zdel tudi zaradi tega, ker je
nacionalni simbol Slovenije. Motiv sem razčlenila na štiri dele, kot je list tudi naravno razdeljen zaradi
poteka žil. Za kasnejše delo sem uporabila le skice, v katerih je motiv simetričen.

Slika 24: Primeri ročnih skic listov [osebni arhiv]
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Naslednji motiv so poganjki oziroma brsti, kjer sem se ukvarjala predvsem s številom cvetnih listov,
njihovo postavitvijo in prekrivanjem. Zaznamuje jih simetrija, ki se pojavi tako pri frontalnih kot tudi
tlorisnih presekih popka. Soroden motiv so tudi pestiči, ki so prikazani tako v prerezu od strani kot tudi
od zgoraj. Pri pestičih sem razvijala tudi bolj nadrobne detajle, ki se pojavijo v notranjosti. Pri tlorisnem
preseku obeh motivov se pojavi izrazita krožna oblika.

Slika 25: Primeri ročnih skic brstov in pestičev [osebni arhiv]

Tretji glavni motiv so cvetovi, predvsem pogled v njihovo notranjost s pestiči. Tudi tu se pojavita
simetričnost in krožnost. Od preostalih končnih motivov se razlikuje v tem, da sem tu krožnost obdržala.
Motiv zaznamujejo vijugaste, fluidne linije, širi pa se od sredine proti zunanjim robovom. (Preostale
ročne skice se nahajajo v Prilogi 1.)

Slika 26: Primeri ročnih skic cvetov [osebni arhiv]
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3.1.3

Računalniška obdelava ročnih skic vzorcev

Ročno narisane motive sem v naslednjem koraku prerisala v računalniški program. Najprej sem jih
digitalizirala in vnesla v računalniški program Adobe Illustrator, kjer sem vsako posamezno risbo izčistila
in vektorsko izrisala. Nato sem to risbo oziroma motiv pomnožila, obračala in sestavljala, s čimer sem
ustvarjala vzorce. Pri določenih vzorcih se posamezni deli prekrivajo in s tem ustvarjajo nove, povezane
oblike, pri določenih pa se le dotikajo ob robovih.

Slika 27: Risanje vzorca v računalniškem programu Adobe Illustrator [osebni arhiv]

3.1.4

Barvna paleta za kolekcijo

Skozi celoten proces oblikovanja vzorcev sem sledila ideji slovenskosti. Tako je bilo tudi pri izbiri barv;
navdih sem namreč iskala v slovenski ljudski umetnosti. Izbrala sem barve, ki so se v izdelkih največkrat
ponovile. Barvna paleta je tako sestavljena iz naslednjih barv: temno modra, azurno modra, morsko
modra, morsko zelena, rjava, opečnato rdeča, živo rdeča, gorčično rumena, sončnično rumena, črna in
bela. Barve so imele poleg tradicionalno simbolnih pomenov tudi namen izboljšanja prodaje z večjo
vabljivostjo izdelkov. Okraševanje tekstilij z barvnimi vzorci je bilo pogosto izraz posameznikove
ustvarjalnosti. [40]
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Slika 28: Preslice s koželji (levo zgoraj), laneno platno (desno zgoraj), vezenina na platnu (levo spodaj), žensko
oblačilo z ruto in pasom (desno spodaj) (foto: neznani avtorji, neznani časi nastanka) [40]

Slika 29: Barvna paleta kolekcije vzorcev [osebni arhiv]

Barve sem kombinirala po občutku, želela pa sem doseči dokaj retro videz. Vzorce sem obarvala v
programu Adobe Illustrator, kjer sem najprej izdelala barvno lestvico, nato pa s temi barvami obarvala
izrisane linije in ploskve. Med barvanjem sem spreminjala nasičenost barv, s čimer so se pri plastenju
pokazale barve spodnjih oblik in črt, tako pa so nastali novi barvni odtenki.
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3.2

Razvoj žakarskih vzorcev

Ker sem pri oblikovanju vzorcev izhajala iz predhodnega projekta, sem jih pri pripravi za žakarsko tkanje
prilagodila obliki trinožnika. Pletenina na prvotnem sedalu sledi obliki stola od sredine proti zunanjim
koncem; to sem želela doseči tudi z novimi vzorci. Osredotočila sem se predvsem na vzorce, kjer je
struktura elementov bolj svobodna, saj so se mi zdeli bolj primerni za organsko obliko stola.
Najprej sem izbor zožila na deset vzorcev, po eno barvno različico vsakega od desetih. Izmed teh sem
izbrala le tri, izdelala pa dva. Pri izboru sem bila pozorna tudi na barve, saj sem izbrala vzorce, ki so bili
barvno najbolj usklajeni. Kasneje sem zaradi dodatno omejene dolžine tkanine (zaradi dolžine osnovnih
niti na osnovnem valju sem bila omejena na dva metra) natkala le dva vzorca.
3.2.1

Izdelava žakarskih vzorcev v računalniškem programu Adobe Illustrator

Vzorce za žakarske tkanine sem najprej uredila v računalniškem programu Adobe Illustrator. Preverila
sem število vidnih barv, ker sem nasičenost barv v določenih delih vzorca znižala. Pri prekrivanju takih
delov so nastale nove barve. Tako so na primer v vzorcu, narejenem iz dveh barv, nastale tri barve.
Število vidnih barv je bilo kasneje pomembno zaradi priprave vzorcev za dejansko tkanje.
V nadaljevanju sem izbrane vzorce prilagodila obliki stola. Najprej sem jim spremenila velikosti v velikost
posameznega krojnega dela. Tako sem velikost motivov pomanjšala, s čimer so vzorci prišli bolj do
izraza. Zaradi neujemanja motiva sem vzorce zrcalila in s tem dosegla ujemanje v sredini blazine. Nato
sem odstranila tanke črte, zaradi katerih bi lahko pri tkanju prišlo do pretrganja niti.
3.2.2

Priprava žakarskih vzorcev v računalniških programih ArahPaint in ArahWeave

Pripravo za tkanje sem opravila v računalniških programih ArahPaint in ArahWeave slovenskega
podjetja Arahne. Vzorce sem najprej uvozila v ArahPaint, kjer sem določila število barv. S tem sem
omejila število barv, ki jih program zazna. Vsaki barvi sem kasneje v programu ArahWeave določila
svojo vezavo. Nato sem v istem programu odstranila še preostale tanke črte, ki sem prej spregledala.
V programu ArahWeave sem nato pripravila vezave. Obe tkanini sta dvoosnovni in dvovotkovni; vzorec
snovanja je bil 1A1B, vzorec tkanja pa 1a1b. Tkala sem iz štirih različnih barv. Prva osnova je bila vedno
črna, druga bela, votka pa sem izbrala glede na specifične barve vzorcev. Finost preje je pri osnovah
16 tex, pri votkih pa 110 tex. Vrednost gostote osnovnih in votkovnih niti je 40 niti na centimeter.
Urejene vzorce sem naložila v okence »Jacquard conversion«, ki je namenjeno oblikovanju žakarskih
tkanin. Ker sem predhodno določila število barv, sem morala urediti enako število vezav. Vezave sem
konstruirala tako, da sem kar se da najbolje prikazala želene barve. Za vezavo sem uporabila petvezni
keper, saj je taka tkanina zelo trpežna in s tem primerna za uporabo na pohištvenih kosih.
Kjer sem želela temnejšo barvo, sem votke na licu prevezala s črno osnovo, na hrbtu pa s črno in belo,
kar je barvo na licu potemnilo. Na mestih s svetlejšo barvo sem votke na licu prevezovala samo z belo
osnovo, na hrbtu pa z belo in črno. Pri prevezovanju sem morala biti pozorna tudi na prerez tkanine po
osnovnih in votkovnih nitih.
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Slika 30: Ena izmed vezav v vzorcu [osebni arhiv]

Ko sem vezave v posameznem vzorcu uredila, sem še enkrat preverila vse nastavljene parametre.
Določila sem tudi širino tkanine oziroma vzorca po osnovi in votku. Število osnovnih niti sem nastavila
na vrednost 2200, število votkovnih niti pa sem najprej pomanjšala glede na velikost vzorca, potem pa
sem število še prilagodila, da je bilo deljivo z raportom vzorca 10 x 10.
Za ogled simulacije sem pod gumbom 'View' izbrala vrsto oziroma kvaliteto simulacije, ki je prikazala
končno tkanino. Ogledala sem si jo v glavnem oknu programa. Pri pregledu simulacije sem ugotovila,
da na določenih mestih prihaja do prevelikih flotaž, zato sem ta mesta še dodatno prevezala.

Slika 31: Simulacija tkanine [osebni arhiv]

3.2.3

Izdelava žakarskih tkanin

Za tkanje sem pripravila krojne kose z vzorci znotraj pravokotnikov. Na tkanino sem jih postavila z daljšo
stranico v smeri osnovnih niti. Zaradi skrčenja, do katerega pride, ko tkanino snamemo s statev, sem
morala pravokotnike po daljši stranici še nekoliko podaljšati, da ne bi prišlo do popačenja vzorca.
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Slika 32: Končna pravokotna kosa za tkanje s prikazom polaganja krojnega kosa [osebni arhiv]

Žakarsko tkanino sem na računalnik, povezan s statvami, prenesla s pomočjo diskete. Na njem sem
morala vpisati določene parametre, na primer gostoto tkanine. Zaradi zelo zbitih votkov sem votkovno
gostoto pri obeh tkaninah zmanjšala na 32 niti na centimeter. Pred, za in ob robu vsake tkanine je za
utrditev in preprečevanje paranja natkano navadno platno.

Slika 33: Tkanje vzorčnih kosov; v spodnjem vzorčnem kosu je vidna menjava barve preje in gostote votkovnih
niti [osebni arhiv]

Za tkanje vzorcev sem uporabila votke treh različnih barv, rjavega, rumenega in rdečega; rumenega
sem uporabila pri obeh tkaninah. Izbrala sem bolj žive, tople barve, ki poživijo svetel les trinožnika.
Zaradi vezave keper so na tkaninah vidni žarki v diagonalni smeri. (Digitalna posnetka izdelanih tkanin
se nahajata v Prilogi 1.)
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3.3

Izdelava oblazinjenih sedal

Izdelava sedal se je pričela z izrezom zunanjih sedalnih plošč iz lipovega lesa. Lesene deske sem zlepila
v večji plošči, ki sem ju pritrdila na CNC obdelovalni stroj. Nato sem zarisala središčno točko za pravilno
nastavitev svedra. V računalnik sem vnesla vektorski obris zunanje plošče, po katerem je stroj rezal.
Robove sem po izrezu pobrusila, obe izdelani plošči pa premazala z zaščitnim čebeljim voskom.

Slika 34: Pritrditev plošče na stroj za izrez (levo zgoraj), začrtanje sredine za usmeritev svedra (desno zgoraj),
izrez sedalne plošče (levo in desno spodaj) [osebni arhiv]

Notranji plošči sem izrezala na stroju za laserski izrez; izrezani sta iz vezane plošče iz lesa topola, ki je
zelo mehek in zato primeren za tako vrsto obdelave. Nato sem v notranji in zunanji plošči izvrtala luknje
za privitje ter za napenjalno vrvico. Robove lukenj sem z večjim svedrom tudi obrusila.

Slika 35: Zunanja plošča z vijaki (levo), notranja plošča s sidrnimi lesnimi maticami (desno) [osebni arhiv]

Naslednji korak je bila priprava tkanin za oblazinjenje. Vsako tkanino sem najprej razdelila na štiri dele,
kot je bila pripravljena za tkanje. Nato sem izrezala papirnat kroj po merah pripravljenega vzorca. Pri
prerisovanju na blago sem ugotovila, da je kroj nekoliko prevelik za velikost blazine, zato sem ga v kotih
malce skrajšala.
Izrezane krojne kose sem obzankala, saj bi paranje lahko povzročalo težave med pritrjevanjem. Zatem
sem posamezne kose sešila v prevleko za blazino. Pri tem sem morala šive večkrat popraviti, da sem
na koncu dosegla v sredini ujemajoče se vzorce.

25

Slika 36: Rezanje krojnih kosov (levo zgoraj), obzankanje krojnih kosov (desno zgoraj), sestavljanje krojnih kosov
(levo spodaj), preverjanje ujemanja vzorca (desno spodaj) [osebni arhiv]

Tkanino sem najprej pritrdila na notranjo ploščo z blazino iz pene. Obliki blazin sem najprej narisala na
peno. Izrezala sem ju na stroju z žarilno nitko, robove pa obrezala s škarjami. Sredino tkanine sem
poravnala s sredino blazine in središčno luknjo, skozi vse tri pa sem napela vrvico. S tem sem središčni
del tkanine potegnila navznoter. Tkanino sem na notranjo ploščo pritrdila s spenjalnikom. Pri tem sem
pazila, da ni prišlo do prevelikega nabiranja tkanine. Presežek blaga sem odrezala in kose ponovno
obzankala, rob na notranji plošči pa sem po ponovni pritrditvi tudi polikala.

Slika 37: Napenjanje tkanine (levo zgoraj), pripenjanje tkanine na ploščo (desno zgoraj), preverjanje postavitve
vzorca na blazini (levo spodaj), zarisovanje novega roba za skrajšanje tkanine (desno spodaj) [osebni arhiv]

Zadnji korak v fazi izdelave sedala je bilo privitje zunanje plošče na notranjo. Vijake sem najprej pritrdila
ročno, pri čemer sem morala paziti na poravnavo plošč. Na koncu sem jih privila z izvijačem.
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3.4

Fotografiranje končnega izdelka

Fotografiranje stola sem izvedla s pomočjo fotografinje in modela, ki je bil fotografiran v interakciji s
stolom. Model je s prijemanjem in obračanjem sedala ter z različnimi načini sedenja predstavil vse
funkcije in oblike stola. Svetlobo za fotografiranje je fotografinja pridobila s pomočjo bliskavice.

Slika 38: Sedalo, oblazinjeno s prvo izdelano tkanino (foto: Tara Kankaraš, 2019) [osebni arhiv]

Slika 39: Sedalo, oblazinjeno z drugo izdelano tkanino (foto: Tara Kankaraš, 2019) [osebni arhiv]
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Slika 40: Predstavitev stola (foto: Tara Kankaraš, 2019) [osebni arhiv]

Slika 41: Predstavitev stola (foto: Tara Kankaraš, 2019) [osebni arhiv]
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Slika 42: Predstavitev stola (foto: Tara Kankaraš, 2019) [osebni arhiv]
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Slika 43: Predstavitev stola (foto: Tara Kankaraš, 2019) [osebni arhiv]
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3.5

Vizualizacija oblazinjenega pohištva v računalniškem programu Rhinoceros

Prikaz ostalih osmih izbranih vzorcev na drugih pohištvenih kosih sem opravila v računalniškem
programu Rhinoceros, ki je namenjen oblikovanju tridimenzionalnih modelov. Vzorce sem predstavila
na oblazinjenem stolu, ki je bil naložen na spletno stran Free3D (free3d.com); tam ga je objavil uporabnik
printable_models. Posamezne dele stola sem preoblikovala v NURBS krivulje in uredila v plasti, zaradi
česar sem imela kasneje nad njimi boljši pregled. Tako sem lahko na ravnini, na katero je stol znotraj
programa umeščen, prikazala le izbrane dele.
Preden sem uvozila vzorce, sem jih pripravila v programu Adobe Illustrator. Uredila sem jih tako, da
sem jih ob robovih nekoliko skrajšala, da so se lahko pravilno ponavljali v raportu. V program Rhinoceros
sem jih vnesla pod kategorijo 'Textures' in jim določila raport; večja vrednost je pomenila bolj drobne
vzorce. Za renderiranje sem stole osvetlila s panelno lučjo ter tako dobila mehke sence.

Slika 44: Virtualna vizualizacija preostalih vzorcev na stolu [osebni arhiv]

Trinožnik sem s pomočjo tehnike fotomontaže prikazala tudi v različnih bivalnih okoljih. Model stola sem
izdelala v programu Rhinoceros, kjer sem nanj aplicirala fotografije izdelanih tkanin. Za prikaz sem
izbirala fotografije svetlih in preprosto opremljenih prostorov. Pazila sem, da se barve lesenega pohištva
in okrasja ujemajo z barvami trinožnika. V programu Rhinoceros sem pred izdelavo fotomontaže
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ustvarila sence, ki se ujemajo s smerjo svetlobe na fotografijah. Fotomontaže sem izdelala v programu
Adobe Photoshop, kjer sem stol izrezala iz renderirane slike in ga prilepila na fotografijo bivalnega
okolja. Trinožnik s tkanino sem vstavila tudi v tridimenzonalno sobo, prikaz (ter kasneje tudi renderiranje)
pa sem opravila v programu Rhinoceros.

Slika 45: Fotomontaža trinožnika v bivalnem okolju [osebni arhiv]
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Slika 46: Pogled na obe izdelani tkanini in trinožnik v tridimenzionalni virtualni sobi [osebni arhiv]
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4.0

RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK

Diplomsko delo se je začelo že v času drugega letnika študija, ko sem pri predmetu Oblikovanje tekstilij
izdelala trinožni stol z oblazinjenim sedalom. Že takrat sem v izdelku videla velik potencial za njegov
nadaljnji razvoj, specifično v oblazinjenju novih sedal z bolj trpežnimi tekstilijami. S to idejo sem se lotila
tematike aplikacije vzorčenih žakarskih tkanin na različne pohištvene kose.
Rezultat diplomskega dela je kolekcija desetih vzorcev, kjer je vsak vzorec predstavljen v štirih barvnih
različicah. Pri oblikovanju sem skozi specifično uporabo barv, motivov in materialov sledila prvotni ideji
integracije slovenske identitete v izdelek. Dva izmed vzorcev sem izdelala kot tkanini v tehniki
žakarskega tkanja, iz katerih je bilo nato izdelano sedalo za trinožnik. Vzorci bi s prilagoditvijo lahko
dobro funkcionirali tudi v tehniki digitalnega tiska, kar bi zahtevalo dodatno raziskavo tega področja.
Žakarsko tkanje je precej kompleksna tehnika izdelovanja tkanin, a v njej vidim smer, v kateri bi lahko
nadaljevala v prihodnje, saj omogoča izredno kreativnost.
Skozi izdelavo diplomskega dela sem oblikovala in izpopolnjevala svoj celoten kreativni proces. Od
tega, kako sem o problemu razmišljala, do tega, kako sem ga rešila v fizičnih izdelkih. Raziskovala sem
različna oblikovalska področja ter opazovala delo drugih oblikovalcev, s čimer sem lažje razumela
osnovne principe oblikovanja pohištvenih tkanin in vzorcev z organsko motiviko. V nadaljevanju bi rada
raziskala še druge možne načine oblikovanja že obstoječega sedala, mogoče tudi z različnimi
naprednimi tekstilijami.
Leta 2017 sem stol prvič predstavila na razstavi fakultete v Slovenskem etnografskem muzeju v
Ljubljani. V začetku leta 2019 sem ga skupaj z vzorci iz diplomskega dela predstavila tudi na
mednarodnem strokovnem sejmu tekstila za dom Heimtextil v Frankfurtu. Upam in želim si, da se s
projektom predstavim širši javnosti in uspešno stopim na svojo oblikovalsko pot.
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