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ZAHVALA
V prvi vrsti se želim zahvaliti družini Gaber, ki je z navdušenjem pozdravila mojo idejo o
skupnem projektu in me toplo sprejela v svoj dom, kjer se je med pogovorom počasi razvila naša
tekstilna kolekcija; hvala za entuziazem, ljubezen in brezpogojno podporo – brez vas bi bilo to
diplomsko delo le medel odsev sijaja, v katerem danes žari.
Hvala mami Mileni, ki mi je v času študija nudila neomajno podporo, brez katere bi se le s težavo
prebil do zaključka tega projekta; mama navadno ve najbolje, in ko smo v življenju soočeni s
prestrmimi preprekami, njen nasvet neskončno omili naš težak vzpon.
Hvala bratu Milošu in sestri Rosani, ki tako z navdušenjem kot s kritiko vzpodbujata mojo
kreativnost; hvala vsem znancem in prijateljem, ki so s pozitivnimi odzivi na drobce kolekcije, ki
sem si jih drznil predhodno pokazati obči javnosti, vedno znova zanetili navdušenje za nadaljnje
delo. Še posebej hvala Barbari Sušnik; s svojo jasno kritiko, iskreno pohvalo in lastnim delom si
me znova in znova navdušila nad tem projektom, tudi takrat, ko se je zdelo, da je navdušenje že
povsem pošlo.
Iskreno se zahvaljujem tudi Diegu Grassiju iz tkalnice Tessitura Fratelli Grassi, ki je moje
diplomsko delo od samega začetka obravnaval z najvišjo stopnjo profesionalnosti in ki se mu niti
najmanjši detajl tehnične izvedbe ni zdel zanemarljivega pomena. Hvala izr. prof. Matejki Bizjak
in Dušanu Petercu, enemu od ustanoviteljev podjetja Arahne, ki sta poskrbela za krasno
italijansko navezo, brez katere bi bila kolekcija Badehaus Gaber danes okrnjena za kar tri žakarske
tkanine.
Navsezadnje hvala tudi Jožetu Murkoviču, ki je s svojim strokovnim mnenjem, izbranim okusom
in hitro angažiranostjo surovo blago zaključil v imenitne tekstilne izdelke.

II

IZVLEČEK
Kolekcija, predstavljena v pričujočem diplomskem delu, prikazuje tekstilne vzorce, povzete po
načinu bivanja in interesih izbrane ciljne družine. V ta namen je bila podrobneje raziskana njihova
bivanjska kultura, hkrati pa se je upoštevalo kulturno, arhitekturno in stilno ozadje, ki ga družina
vpleta v oblikovanje interierja v svojem domu. Na podlagi strokovne literature so bila posebej
preučena zgodovinska obdobja in umetniški stili, ki so pri raziskavi posebej izstopali in določili
estetiko izbrane družine; to so art nouveau, bauhaus, turške kopeli (hamami) in tekstilna
umetnost Bližnjega vzhoda. Prav tako so se pri snovanju tekstilnih izdelkov upoštevale želje in
navade posameznih članov izbrane ciljne družine, da bi se zaključena kolekcija kar najbolje vpela
v njihov vsakdan; temu je bila prilagojena namembnost, oblikovni aspekt in surovinska sestava
posameznih tekstilij.
V prvi fazi raziskave je bila uporabljena raziskovalno-analitična metoda, nato pa deskriptivna
metoda; na podlagi omenjenih metod sem oblikoval teoretični del diplomske naloge. Osrednji del
naloge predstavlja empirični del (zasnova in izdelava tekstilnih izdelkov), kjer je prikazana vizija
avtorja, kako z izbranimi tekstilnimi izdelki modificirati podobo interierja ter posledično
oplemenititi bivanje družine.
Kot rezultat večmesečnega dela je nastala kolekcija šestih tekstilnih kosov za interier, ki sestoji iz
dveh večjih tapiserij, jedilniškega prta, volnene odeje in dveh žametnih dekorativnih blazin.

Ključne besede:
bauhaus, art nouveau, Orient, tapiserija, hamam, žakarsko tkanje, digitalni tisk
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ABSTRACT
In this bachelor’s thesis I discuss the design process of textile patterns, based on the habits and
interests of a target family of five. For this I explored their living culture and considered the
cultural, architectural and stylistic background, which the family consistently introduce to their
home's interior. Using academic literature, I studied the historic and artistic periods, which stood
out the most during research and were the defining aesthetic element of the target family; these
are Art Nouveau, Bauhaus, Turkish baths (hammams) and textile art of the Middle East. I also
considered the wishes and habits of individual members of the target family, so that they could
use the finished collection in their everyday lives; for this I adjusted the purpose, design aspect
and material composition of individual textile pieces.
In the first stage of my research I use the research-analytic method, followed by the descriptive
method; based on these I composed the theoretical part of the thesis. The core is the empirical
part (the design and production of textile pieces), where I express my own vision on how to
modify an interior space using particular textile pieces and, as a consequence, enrich the living
culture of the family.
As a result of a few months' work I've created a collection of six interior textile pieces, which
consists of two large tapestries, a tablecloth, a merino wool blanket and two decorative velvet
cushions.
Key words:
Bauhaus, Art Nouveau, Orient, tapestry, hammam, jacquard weaving, digital print
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1 UVOD
»The home does not have to be planned out in detail, just put together by pieces its inhabitants
love« (Josef Frank)
Izvor in začetke tekstilne dejavnosti je težko določiti. Preden je človek izumil tehniko predenja in
tkanja, se je pred vremenskimi neprilikami zavaroval z živalsko kožo, ki pa jo je kmalu začel tudi
okraševati. Estetika in oblikovna ekspresija sta za človeka torej bistvenega pomena, saj lepota
bivanja nastopi takoj zatem, ko je zadoščeno osnovnim življenjskim potrebam.
Že v prvih visokih civilizacijah je pomen tekstila presegel zgolj sredstvo, v katerega se ogrnemo
ali nas ponoči greje; tekstil je postal del verskih obredov in nepogrešljiva sestavina državnih
ceremonij. V starem Egiptu (ca. 4000 pr. n. št.) so s tekstilom ovijali mumificirana trupla
faraonov in državnih veljakov. Feničani so že sredi 2. tisočletja pr. n. št. razvili kompleksen in
drag proces barvanja tekstila z lupinami morskih polžev; to barvilo, ki ga danes poznamo kot
škrlat, je bilo tako dragoceno, da se je uporabljalo le za barvanje tekstilov verskega ali državnega
pomena. S tehnološkim napredkom in vse hitrejšim razvojem tkalskih tehnik konec 18. in v
začetku 19. stoletja se je človekov apetit po bogatih blagovih le še povečal, tekstilna industrija pa
je omogočila, da so blagovi, nekoč namenjeni le visokemu plemstvu, vstopili tudi v domove
običajnih ljudi. Skladno z razvojem tekstila so se tako določale in spreminjale tudi njegove vloge:
če je bil sprva njegov namen zavarovati človeka pred vremenskimi razmerami, ga je človek
kasneje vnesel tudi v svoj dom, še več – praktičnemu vidiku se je pridružil še estetski.
V diplomskem delu sem raziskal, kako s tekstilom oplemenititi našo bivanjsko kulturo in v
vsakdan vnesti tekstilne izdelke, ki so malodane že povsem izginili iz sodobnih notranjščin. S
spoznavanjem bivanjskih navad in estetike izbrane ciljne družine Gaber sem nabral vizualno
gradivo, ki mi je služilo kot inspiracija za oblikovanje kolekcije šestih tekstilij za interier, ki jih
izbrana ciljna družina danes vsakodnevno uporablja. Poleg vizualne deskripcije tekstilnih izdelkov
in izzivov, s katerimi sem se spoprijel pri realizaciji kolekcije, sem v teoretičnem delu predstavil
tudi zgodovinska in umetniška obdobja, s katerimi se izbrana ciljna družina najbolje poistoveti in
ki so bila ključen vir navdiha.
V eksperimentalnem delu sem podrobneje predstavil uporabljene tehnike pri izdelavi tekstilne
kolekcije (to so žakarsko tkanje, poobdelava žakarske tkanine in digitalni tisk) in kako sem s
posamezno tehniko poskušal izdelke kar najbolje približati željam in potrebam družine Gaber.
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2 TEORETIČNI DEL
Poleg zgodovine družine Gaber so na razvoj tekstilne kolekcije, ki je predstavljena v diplomskem
delu, vplivala tudi umetniška in kulturna obdobja, ki se koherentno vpenjajo v zgodbo družine.
Glede na lokacijo bivanja, tj. ljubljanski Nebotičnik (28 let) ter Kuvajt (2 leti), ter glede na
umetniška dela in antikvitete, ki so jih v tem času nabrali, so bila izbrana tri stilska obdobja, ki so
najmočneje vplivala na končno podobo tekstilne kolekcije: art nouveau, bauhaus in Bližnji vzhod.

2.1 ART NOUVEAU

Izraz »art nouveau« se je prvič pojavil v belgijskem časopisu L'Art Moderne leta 1884; s to novo
skovanko so opisovali dela belgijske umetniške skupine Les Vingt, ki je združevala dvajset
radikalnih umetnikov s področja slikarstva, kiparstva in oblikovanja. Širom zahodne Evrope in
ZDA se je konec 19. stoletja tako začel pojavljati nov umetniški slog, ki je s svojo organskostjo in
fluidno linijo kljuboval mehanski estetiki industrijske revolucije, ki je v tistem času zajela ves
zahodni svet. Pripadniki nove struje so navdih črpali iz lahkotnega stila rokokoja, keltskih
okrasnih motivov, japonskih ukiyo-e tiskovin in iz narave, katere organske linije so abstrahirali v
grafična okrasja, dekoracije na pročeljih hiš ali pa so kar s celotno strukturo stavbe posnemali
rastlinski svet (Pirkovič 1997: 13).
Kot pri vsakem stilskem obdobju so začetki art nouveauja močno vpeti v kulturno in družbeno
okolje, v katerem se je umetniški stil razvijal. Eden pomembnejših dejavnikov pri razvoju art
nouveauja je bil sočasni pojav gibanja Arts and Crafts, ki se je razvil na britanskem otočju kot
direktni odgovor na industrializem v državi, ki je bila konec 19. stoletja najbolj industrializirana
država na svetu. Gibanje Arts and Crafts je, podobno kot art noveau, navdih iskalo v umetnostih
iz evropskega srednjega veka (bogato okrašeni tekstili, iluminirani rokopisi, gotska arhitektura
ipd.), v rokodelstvu, ljudski umetnosti in romantični liriki. V svojem bistvu se je želelo gibanje
Arts and Crafts umakniti od togih tovarniških izdelkov industrijske revolucije, a hkrati ni želelo
ponavljati preobilja barv, vzorcev in kiča, ki so zaznamovali viktorijansko dobo (prav tam: 23).
Pri uporabni umetnosti so se pripadniki gibanja Arts and Crafts držali načela: kar je oblikovalec
izdelal, naj bi tudi uporabljal. S tem so nakazovali na pomembnost uporabnosti vsakdanjih
predmetov. Njihova vrednost naj ne bi bila le estetske narave, marveč tudi uporabne.
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Oblikovalec William Morris, ki je bil med vidnejšimi člani gibanja Arts and Crafts, danes velja tudi
za enega od idejnih utemeljiteljev art nouveauja. Njegova definicija ciljev novega umetniškega
gibanja se je glasila: »Da bi ljudje kar najbolj uživali v rečeh, ki jih morajo uporabljati – to je
naloga okrasja –; da bi ljudje karseda uživali v stvareh, ki jih morajo narediti – to je njegova druga
naloga« (LeBourdais, 2016).1

Slika 1 Tekstilni vzorec Williama Morrisa (BBC Radio 4, 2018)

Morris je bil strog kritik suhoparnega in nekreativnega dizajna vsakodnevnih predmetov v
domovih delavskega razreda. Menil je, da bi morali biti objekti, ki jih uporabljamo vsak dan,
oblikovani premišljeno, dobro in estetsko. S tem je hkrati zavračal ekscesivno načičkanost domov
viktorijanske buržoazije, ki se mu je zdela povsem neuporabna in zadušna. Po svoje je želel
demokratizirati dober dizajn ter ubrati pravo ravnovesje med okraševanjem in uporabnim
oblikovanjem.
Kot navaja LeBourdais (2016), so se ideje o t. i. novi umetnosti hitro razširile po zahodnem svetu
in se v različnih metropolitanskih centrih razvile v svojevrstne variacije istega umetnostnega
gibanja: v Nemčiji in Avstriji Jugendstil,2 v ZDA Tiffany Style, na Škotskem Glasgow style, v Italiji Arte

»To give people pleasure in the things they must perforce use, that is one great office of decoration; to give people
pleasure in the things they must perforce make, that is the other use of it« (prevod iz angleščine: Uroš Topić).
2 Slovenska umetnostna zgodovina ni tako ohlapna v poimenovanju jugendstila: slednjega razumemo kot umetniško
obdobje, ki je vezano na Műnchen in Nemčijo, medtem ko za Avstrijo (zlasti Dunaj) uporabljamo izraz secesija.
1

3

nouva, Stile Liberty,3 v Belgiji Style nouille (rezanci) in coup de fouet (poškodba vratu) ter v Franciji Finde-siecle, Style Métro in Belle Époque.
Zaradi tolikšne razširjenosti novega umetnostnega gibanja se je glede na njegovo zemljepisno
pojavo spreminjala tudi njegova dekorativna govorica. Ločimo dve glavni: prva in starejša
različica se je posluževala številnih dekoracij, izpeljanih iz rastlinskega sveta, krivulj in dinamičnih
kontur, konveksno in konkavno oblikovanih površin, bogatih bordur itd. Druga različica izvira
naravnost iz gibanja Arts and Crafts ter iz glasgowške šole ter je opazno bolj geometrijska, jasna in
čista. Slednja nam je najbolje poznana iz del arhitekta in oblikovalca Josefa Hoffmanna in
oblikovalske skupnosti Wiener Wekstätte, ki jo je skupaj s Kolomanom Moserjem leta 1903
Hoffmann odprl na Dunaju (LeBourdais, 2016).

Slika 2: Stol Josefa Hofmanna v stilu art nouveau (Dorotheum, 2013)

Poimenovan po londonski firmi Liberty & Co., ki je prodajala vrsto dizajnerskih izdelkov za dom, oblačila, tekstil
ipd.
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V predhodnih umetnostnih gibanjih, v katerih je arhitektura igrala pomembno ali vodilno vlogo,
je veljalo, da se ta ni povezovala z ostalimi t. i. 'čistimi' likovnimi dejavnostmi, kot sta npr.
kiparstvo ali slikarstvo; najpogosteje se je arhitektura povezovala z ostalimi uporabnimi
umetnostmi, ki so smotrno dopolnile interier in eksterier njene zasnove. V obdobju art nouveauja
se je to spremenilo. Ne le, da so začeli arhitekti v svoja dela jasno vključevati tudi kiparstvo in
slikarstvo – brez katerih bi številne, če ne kar večina stavb iz časa art nouveauja povsem izgubila
svojo senzacijo in občutek organske harmonije –; v stavbah, ki so jih postavili in sami oblikovali
do zadnjega detajla, so tudi zaživeli po nazorih, ki so bili v skladu z idejami 'Nove umetnosti'.
Tako bi lahko rekli, da je to umetnostno gibanje svojo najčistejšo formo doživelo prav v
arhitekturi, ki je v želji, da bi ustvarila umetnine po enotnem programu, združevala številne druge
umetnosti, kot so slikarstvo, kiparstvo, ponekod tudi scenografija, dramska umetnost in glasba.
Po opisu bi lahko arhitekturno zapuščino art nouveauja zlahka zamenjali z baročno, saj sta obe
zelo vsestranski v posluževanju drugih umetnostnih vej in njihovih izpeljank; a če povzamem
besede Jelke Pirkovič iz knjige Secesijska arhitektura v Sloveniji: »Razlika med baročno opero in finde-sieclovskim gledališčem je velika. Prva je pomenila spektakel, in to tako na odru in tudi v
dvorani, namenjen pogledu iz vladarske lože. Druga je bila le iluzija, ki naj za kratek čas in v
omejenem prostoru odra ustvari vtis harmonije kot živega nasprotja razklanemu notranjemu
svetu ustvarjalcev in gledalcev in zunanjemu, kaotičnemu svetu« (Pirkovič 1997: 13).

Slika 3: Urbančeva hiša v Ljubljani, zgrajena leta 1903 v slogu art nouveau (Ljubljana.si 2019)
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2.2 BAUHAUS
»Naredimo torej novo skupnost obrtnikov brez arogance, ki med razredi ustvarja razlike in hoče
zgraditi vzvišen zid med obrtniki in umetniki! Zahtevajmo, zasnujmo, ustvarimo skupaj novo
zgradbo prihodnosti, ki bo združevala vse: arhitekturo in kiparstvo in slikarstvo, in ki se bo iz
milijonov rok obrtnikov nekoč povzpela proti nebu kot kristalna podoba novega prihajajočega
prepričanja« (Walter Gropius 1919, Manifest Bauhausa).
Leta 1919 je v Weimarju v Nemčiji svoja vrata širši javnosti odprla šola Bauhaus. V svojih
štirinajstih letih obstoja je šola dvakrat zamenjala svojo lokacijo in zamenjala tri direktorje: Walter
Gropius v Weimarju od 1919 do 1928 (vmes se je šola leta 1925 preselila v Dessau), Hennes
Meyer od 1925 do 1930 in Ludwig Mies van der Rohe od leta 1930 do prisilnega zaprtja s strani
nacionalsocialistične stranke leta 1933 (šola se je vmes znova preselila, tokrat v Berlin leta 1932).
V pičlih štirinajstih letih delovanja je Bauhausu uspelo svoje ideje in načela razširiti po večini
zahodnega sveta, za šolo značilen mehanski stil oblikovanja, arhitekture in drugih vizualnih
umetnosti pa je preživel do danes in se vedno znova pojavlja v tehnoloških izdelkih, pohištvu,
arhitekturi ipd. Kot spomenik značilni bauhaus arhitekturi danes stoji t. i. Belo mesto v Tel Avivu
(s tem pojmom označujemo nekaj 4000 stavb, ki so bile zgrajene v stilu bauhausa ali
international; Tel Aviv ima največ stavb v stilu bauhausa na svetu), kamor so po zaprtju šole
Bauhaus pribežali številni arhitekti židovskega porekla. V tedanjem britanskem mandatu za
Palestino so poiskali zatočišče pred nasilnim nacističnim režimom, v času bivanja pa so mesto
posejali z arhitekturami v stilu bauhaus. Šola, ki je morala prisilno zaključiti svoje delovanje, je
tako našla nov medij za širjenje lastne ideologije in oblikovalskih prepričanj (Lewis, 2019).

Slika 4: Poslopje šole Bauhaus v Dessauu (Dezeen 2018)
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V svojem bistvu je bil Bauhaus šola za umetnike, ki so se s svojim delom želeli sistematično in
premišljeno odmakniti od tradicionalne struje arhitekture, slikarstva, kiparstva in drugih vej
umetnosti. Kot je Walter Gropius zapisal v svojem manifestu šole Bauhaus leta 1919, je želel z
ustanovitvijo te nove šole ustvariti kader vsestranskih umetnikov, ki bodo producirali umetnost,
primerno času, v katerem so živeli. Verjel je, da bi se umetniki morali v prvi vrsti imeti za
obrtnike, saj »[m]ed umetnikom in obrtnikom ni bistvene razlike. Umetnik je nadgradnja
obrtnika«. Kljub kasnejšim nesoglasjem sta si enako prepričanje delila tudi oba naslednika
Gropiusa, Mies van der Rohe in Hannes Meyer. V svojem razmišljanju o pomenu arhitekture je
Mies van der Rohe (1924: 438–439) zapisal: »Treba je razumeti, da je vsaka arhitektura vezana na
svoj čas in se manifestira zgolj v vitalnih nalogah in preko uporabljenih materialov svoje dobe.
Nikoli ni bilo drugače. Ni mogoče delati korakov naprej, če smo zazrti v preteklost […]«.
»Vsaka doba zahteva svojo obliko. Naša naloga je prenesti novo obliko našemu svetu s
sodobnimi sredstvi. […] »Včeraj je mrtev […]« (Meyer 1926: 447–448).
Poleg številnih vizualnih umetnosti v Bauhausu je na šoli delovalo tudi gledališče pod vodstvom
Oskarja Schlemmerja. Morda je njegovo najvidnejše delo snovanje Triadnega baleta in novega
pogleda na tradicionalno plesno uprizoritev ter na človeško telo.

2.2.1 OSKAR SCHLEMMER IN TRIADNI BALET

Čeprav danes gledališko delavnico na Bauhausu avtomatsko povezujemo z Oskarjem
Schlemmerjem, slednji vodenja delavnice ni prevzel vse do leta 1923. Pred tem je vodil oddelek
za stenske poslikave, zatem kamnito kiparsko delavnico in kasneje še lesno-kiparsko delavnico.
Zaradi pomanjkanja gradiva si danes težko orišemo natančno predstavo o poteku njegovih
predavanj v delavnicah, vendar lahko iz pisem in razmišljanj, ki jih je pustil za seboj, sklepamo, da
je učencem dovoljeval veliko svobode in spodbujal njihov individualizem, obenem pa se je
posvečal posameznim specifičnim vprašanjem pri projektih, ko so se ta pojavila (Whitford 2006:
103–116).
Po številnih menjavah delovnih mest je leta 1928 prevzel tudi vodenje delavnice t. i. »Človeškega
bitja«, kjer so se s človekom ukvarjali predvsem v teoretičnem smislu; vendar je Schlemmerjevo
poglobljeno zanimanje za človeško telo obstajalo že mnogo prej. V umetniškem časopisu Das
Kunstblatt je leta 1923 zapisal: »Vsekakor pa ostaja ena velika tema, starodavna, a vedno nova,
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navdih za slike v vseh vekih: človek, človeka figura. Za človeka se je reklo, da je merilo za vse. Pa
naj bo!«
Človek je bil torej merilo za večino Schlemmerjevega opusa, njegova sodobna misel o človeški
figuri pa še danes odzvanja v skulpturah, slikah in gledaliških delih, ki nam jih je zapustil. Iz risb,
slik in skulptur so jasno razvidni poskusi geometrijske, celo arhitekturne dekonstrukcije
človeškega telesa, ideja, ki se je kasneje neposredno prenesla v Triadni balet (prav tam).
Triadni balet so uprizorili leta 1922 v stuttgartskem gledališču kot del turneje, s katero so
Schlemmer in gledališka delavnica širili etos šole Bauhaus. V tej prvi predstavi so nastopale le tri
figure: dve moški in ena ženska. Plesalci so bili napravljeni v kostume, ki so z jasnimi
geometrijskimi telesi in linijami spominjali na gledališčne lutke. V koreografiji, ki je bolj
spominjala na lutkovno predstavo kot pa na klasičen balet (Schlemmer je navdih za koreografijo
dobil pri branju teorij enega svojih najljubših avtorjev Heinricha von Kleista, ki je v eseju z
naslovom Glede lutkovnega gledališča (1798) razglabljal o mehanskem brezživljenjskem gibanju
marionet v lutkovnem gledališču in kako je to lahko metafora za brezhibnost človeškega telesa),
so baletniki odplesali razne variacije plesa v parih in vsi skupaj, vse pred raznobarvnimi ozadji, od
katerih je vsako predstavljalo svojevrstno razpoloženje, skupaj pa so poudarjali trojni značaj
plesne predstave (prav tam).
V kasnejših uprizoritvah se je število baletnikov povečalo, prav tako so dodali nove kostume in
dopolnili koreografijo; toda trojnost prvotne uprizoritve se je ohranila, zato delo še danes
poznamo pod imenom Triadni balet.

Slika 5: Kostumi Oskarja Schlemmerja za uprizoritev Triadnega baleta v Metropol Theatru v Berlinu leta 1926 (Artnet
2019)
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2.2.2 BAUHAUS IN TKALSKA DELAVNICA

Že po nekaj letih delovanja šole Bauhaus je bilo jasno, da v politiki vodstva šole prihaja do trenj.
Kot posledica tega so bile pogodbe s profesorji (ali mojstri obrti, kot so jih takrat imenovali)
kratkoročne, številni kolegi so drug drugemu po letih sodelovanja nenadoma obrnili hrbet, mnogi
pa so šolo tudi zapustili. Še najbolj so bile nedoslednosti in nepravice opazne v tkalski delavnici,
ki se je že od ustanovitve močno borila za priznanje enakega pomen, kot so je bile deležne npr.
slikarska ali arhitekturna delavnica. Razlog je bil v tem, da so tkanje imeli za pretežno žensko
opravilo, zaradi česar se večina uglednih Bauhausovih profesorjev ni želela asociirati s tekstilno
delavnico ali njenim vodenjem. Oskar Schlemmer je sicer nekoč dejal: »Kjer je volna, tam boste
našli žensko, ki tke, četudi samo za zabavo.« S tem je sicer želel izraziti naklonjenost
Bauhausovim tkalkam, a njihovega dela, kot tudi samega pomena tkanja, ni mogel enačiti s
pomenom arhitekture, slikarstva ali drugih delavnic, ki so delovale na šoli (Fiedler 2006: 346–
354).
Eden od načinov zbiranja sredstev za delovanje šole je bila prodaja izdelkov, ki so nastali v
šolskih delavnicah. Izdelki so se načeloma prodajali pod imenom šole, s čimer je vodstvo raje
želelo dati prednost skupni 'znamki' BAUHAUS kot pa promoviranju posameznih umetnikov.
Nekatere tkalke so se temu uprle in zahtevale, da se njihovi izdelki pred prodajo tudi označijo, saj
bi brez umetniškega in tehniškega vložka teh tkalk šola le stežka dosegla profesionalno raven in
ugled v tkalstvu, ki ga je uživala v kasnejših letih (prav tam).
Nesoglasjem in stalnemu zapostavljanju navkljub je tkalska delavnica v Bauhausu štela veliko
pomembnih dosežkov; ko je leta 1921 vodstvo tkalske delavnice prevzel Georg Muche (sam si je
zaprisegel, da se nikoli ne bo niti dotaknil tkalske niti, s čimer je želel jasno ločiti svoje delo
idejnega vodje od aktivnega tkanja, ki je bilo 'žensko' opravilo), mu je v delavnici pomagala
Helene Börner. S seboj je v tkalnico prinesla dragocene statve, ki so študentom omogočile nove
in večje načine proizvodnje tekstilov. S tem so se povečale tudi ambicije tkalske delavnice, ki je za
prvo večjo Bauhausovo razstavo s tekstili opremila eksperimentalno hišo Haus am Horn (Hiša na
rogu). Uspešen projekt je nekoliko okrepil sloves tkalske delavnice in v zimskem semestru iz leta
1923 do 1924 je od skupno 114 študentov na Bauhausu kar 20 študentov ustvarjalo v tkalski
delavnici (prav tam).
Leta 1925 je zaradi političnih sprememb Helene Börner zapustila šolo, dve leti kasneje pa je odšel
tudi Muche (potem ko je brez posvetovanja s tkalkami kupil nekaj dragih žakarskih statev, zaradi
česar je prišlo do sporov). Zaradi pomanjkanja tehničnega sodelavca in mojstra delavnice je
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vodenje prevzela Gunta Stölzl in s tem postala prva in edina mojstrica na Bauhausu. Tehnično
vodenje je prevzel Kurt Wanke, Gunta pa se je lahko posvetila prestrukturiranju tkalske delavnice
in jo razdelila na predavanja in praktični del. Walter Gropius je še pod Muchovim vodstvom
program tkalcev razdelil na ročne in žakarske statve; v novih prostorih v Dessauu je delavnica
nudila tudi možnost tkanja tapiserij, vozlanja preprog ter pletenja in barvanja vlaken (prav tam).
S pridobivanjem novih tehničnih zmožnosti in novega znanja so študentje dobili možnost, da
svojim unikatnim tkalskim izdelkom dodajo nekaj več kot le estetsko vrednost. Obešenke za na
zid so dobile praktičen namen: odbijanje svetlobe, zvočna in termo izolacija ipd., obenem pa so
sledili značilnemu etosu Bauhausa in ustvarili izdelke, ki jih lahko že ob prvem pogledu pripišemo
tej znameniti šoli (prav tam).

Slika 6: Tapiserija Gunte Stölzl, nastala med letoma 1927/28 (Textile Artist 2013)
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2.3 TEKSTILNA UMETNOST BLIŽNJEGA VZHODA
Zaradi svoje zemljepisne lege Bližnji vzhod že stoletja velja za vozlišče trgovanja med Vzhodom
in Zahodom. Izmenjava dobrot na evrazijskem kontinentu je od nekdaj potekala skozi dežele
Male Azije, kjer sta se več stoletij trgovanja kopičila znanje in navdih tako z daljnih vzhodnih kot
zahodnih dežel. To še posebej velja za trgovanje s tekstilom, ki je bil vse od vzpostavitve t. i.
svilene ceste ena najdragocenejših dobrin, ki je potovala po tej trgovski poti. Iz bogate Kitajske in
Indije so v Evropo potovale neprecenljive svile, lahki bombažni muslini, tkanine iz finega
kašmirja in moherja ter bogato okrašene preproge in druge tekstilije za dom (Jirousek, 2005).
Prebivalci dežel Bližnjega vzhoda, med katerimi jih je bila večina potomcev nomadskih plemen,
so tekstilu pripisovali posebno dragocen pomen; kot potomci nomadov, ki so stalno selili svoje
domove, so morali poiskati domiseln način, da te vedno znova opremijo v prijetno in varno
bivališče, ki jih je ščitilo pred ostrimi razmerami puščavskega vremena. Tekstil se je izkazal za
posebej praktičnega, saj je lahko služil kot prijetna talna obloga, stenska obešenka, udobna
divanija ali mehka blazina, hkrati pa se je dalo dom iz tekstila zlahka razstaviti in preseliti (prav
tam).

Slika 7: Fotografija sodobnega beduinskega šotora (Beothuk of the Beothuk 2004)
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Podobno kot v drugih kulturah, kjer se je človek s tekstilom najprej zaščitil, kaj kmalu pa ga je
začel tudi okraševati, tudi za bližnjevzhodno velja, da so talne in stenske obloge nomadskih
domov hitro postale bolj barvite in vzorčaste; iz preprostih polstenih tekstilij so se razvijale
kompleksne tehnike tkanja in vozlanja preprog ter tapiserij, ki so navdih za vzorčenje črpale tako
iz vzhodne kot iz zahodne kulture. V času sedmega in osmega stoletja n. št., ko se je islamska
vladavina razširila z Arabskega polotoka in prevzela tekstilne obrti Bizantinskega in
Novoperzijskega cesarstva,4 so tekstilni izdelki dobili povsem nov pomen. Po navdihu bogatega
okrasja obeh kultur (vzhodnorimske in perzijske kulture), ki jih je islamska vladavina zajela v
svojem imperiju, se je razvila povsem nova obrt žlahtnih tekstilov. Ker je bilo upodabljanje živih
bitij po Mohamedovi smrti prepovedano, je tekstilna umetnost v islamski kulturi našla lasten
način izražanja, ki ga je poiskala v kompleksnih geometrijskih vzorcih ter stiliziranih vegetabilnih
ornamentih, krivuljah in napisih (prav tam).
Stalen pretok dragocenih vlaken z vzhoda na zahod je dodatno okrepil že tako močno tekstilno
obrt in izdelkom povečal dodano vrednost. V islamski kulturi so tekstilije pridobile tolikšen
pomen, da so si jih državniki med seboj podarjali kot darila, tujim ambasadorjem se je podarjalo
fine blagove in oblačila v znak dobrodošlice in spoštovanja, darila so se zavijala v tekstil, v
nekaterih obdobjih pa so se tudi davki plačevali v obliki tekstila (prav tam).

Slika 8: Motiv s sasanidske svilene tkanine, 6. do 7. st. n. št. (Wikiward 2016)

Imenovano tudi Sasanidsko cesarstvo; od začetka 3. do polovice 7. stoletja n. št. je obsegalo območje, na katerem je
danes kar 31 držav, med njimi Turčija, Kuvajt, Katar, Egipt, Oman, Savdska Arabija, Sirija idr. (Cervantes, 2013).
4
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2.3.1 ZGODOVINSKI PREGLED ORIENTALSKIH TEPIHOV

Prve t. i. orientalske tepihe so tkala že nomadska ljudstva, da so si z njimi opremila svoje začasne
domove. V tem primeru ni šlo le za dekorativno opremljanje, temveč za izjemno praktične
izdelke, ki so v šotorih nadomestili talne obloge (preproge), vrata (debele zavese), postelje, nudili
so stensko izolacijo (tapiserije ali obešene preproge) ipd.; zaradi stalnih selitev nomadska ljudstva
niso mogla uporabljati velikih in kompleksnih statev, ki so se razvila v kasnejših letih. Namesto
tega so ustvarila preproste ozke ležeče statve, ki jih je bilo moč zlahka zložiti in naložiti na konja
ob naslednji selitvi. V osnovi so bile te preproste statve le sistem dveh palic, med katerima je bila
napeljana osnovna nit preproge, s pomočjo noža, škarij in glavnika pa se je na vzdolžne osnovne
niti vozlalo raznobarvne obarvane volne. Kasneje so se razvile tudi bolj kompleksne navpične
statve, toda preproge s teh statev so ostajale ozke iz praktičnih razlogov (Loos 1995: 17).
Šele v kasnejših obdobjih, ko so se ljudstva ustalila v mestih, kjer so delovale specializirane
tkalnice preprog, je bila mogoča proizvodnja velikih preprog z bolj kompleksnimi vzorci.
Preproste geometrijske vzorce nomadskih preprog je zamenjalo okrasje, ki je temeljilo na
kompleksni geometriji, oponašanju rastlinskega sveta, tudi upodobitvah živali in ljudi (sicer bolj
na območju Perzije in osrednje Azije). V 16. stoletju je s pomočjo tehnoloških dognanj tkanje
orientalskih preprog doživelo svoj vrhunec. Naposled je bilo možno tkati bordure v stilu
arabeska,5 ki so nadomestile t. i. kufic6 bordure, osrednji del ogromnih »lovskih« preprog pa je
postal vrt raznobarvnih rož, dreves, sadežev, živali in arhitekturnih elementov (prav tam).

Slika 9: Detajl s svilene perzijske preproge z arabesknim motivom
(AlBahie auction house 2017)

Termin, ki označuje način okraševanja, tipičen v islamski umetnosti; v nasprotju s starejšimi stili je stil arabeska bolj
mehak, saj temelji na rastlinskem svetu in ponazarja božanski red narave (Wiliamson, 2013).
6 Stil islamskih inskripcij (pogosto se je pojavljal na bordurah islamskih preprog) v izrazito geometrijskem stilu,
povzetem po geometrijskem vzorčenju preprog nomadskih plemen z Arabskega polotoka, kjer se je islam razvil in
kjer je bilo po smrti preroka Mohameda prepovedano upodabljanje živih bitij; tako se je razvil metaforičen način
upodabljanja, ki je temeljil na strogi geometriji (Potter, 2007).
5
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2.3.1.1 SUROVINE ORIENTALSKIH TEPIHOV

Med pristne orientalske preproge naj bi se po nekaterih virih uvrščale le preproge iz Turčije,
Turkmenistana, Afganistana, Irana in preproge s Kavkaza, če gre za antikvitete, pa lahko k njim
prištejemo še indijske in kitajske preproge. Zaradi pestrosti naravnih materialov, ki jih ponujajo
kraji, od koder izvirajo t. i. orientalske preproge, imamo danes ohranjene primere, narejene iz
pestrega nabora ovčje volne, svile, rastlinskih vlaken in raznih živalskih dlak (Loos 1995: 20–22).
Najpogosteje uporabljena surovina za izdelavo preprog je bila zgodovinsko prav ovčja volna
zaradi splošne razširjenosti ovac in cenovne dostopnosti materiala. V volni se je poleg preprog
ohranila tudi vrsta drugih izdelkov, ki so jih predvsem nomadska ljudstva uporabljala v
vsakdanjem in obrednem življenju; nekaj primerov: engsi (pregrinjalo vhoda v šotor), ajatlik
(umetelno izdelan mrtvaški prt), čerlik (pregrinjalo za sedlo na konju ali kameli, da je ježa
udobnejša), šada (umetelna konjska odeja), džuldir (vrsta ležišča) idr. (prav tam).

Slika: 10 Antična konjska šada iz pokrajine Khizi v Azerbajdžanu, 19. st.
n. št. (Azerbaijan rugs 2002)
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Za osnovno nit so sprva uporabljali kozjo volno, saj je čvrstejša od ovčje, dokler v Perziji niso
nasadili bombaža. Ta je kasneje pri mnogih preprogah nadomestil kozjo dlako, saj je preproga,
narejena z bombažno osnovo, manj občutljiva na spremembe vlage v zraku, imajo pa take
preproge bolj mehanski videz. Za izdelke, v celoti narejene iz volne, je znano, da se zaradi
spreminjanja vlažnosti pogosto ukrivijo in tako skazijo dizajn preproge, vendar jim to daje prav
poseben značaj (prav tam).
Kot votek se je pri vozlanju preprog uporabljala vrsta vlaken rastlinskega in živalskega izvora.
Najmehkejše in posebej sijajne so bile preproge iz svile, toda ob dolgoletni uporabi in
izpostavljenosti različnim vremenskim razmeram se svileno vlakno razkroji, zaradi česar imamo
danes ohranjeno le peščico svilenih orientalskih preprog. Podobno mehke in enakega leska so bile
tudi preproge iz volne moher,7 vendar so bile zaradi cene vlakna izjemno drage; najbolje
ohranjene pa so preproge iz obstojnejših dlak, kot so ovčja, kozja in tudi kamelja dlaka (prav
tam).

Slika 11: Detajl s sijoče svilene perzijske preproge (Little Persia 2018)

7

Moher je volna, ki jo pridobivamo iz dlak angorskih koz; je posebej mehka, topla in ima lep sijaj (Loos 1995: 22).
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2.4 PREDSTAVITEV IZBRANIH TEKSTILNIH IZDELKOV

V začetku teoretičnega dela sta predstavljena historični in namenski vidik tekstilnih izdelkov, ki
jih je družina Gaber izbrala iz predlog za kolekcijo Badehaus Gaber. Predstavljen je tudi
etimološki izvor besede za posamezni izdelek in kako se njen koren v nekaterih primerih
navezuje na druge tekstilne izdelke ali predmete iz vsakdanjega življenja.

2.4.1 TAPISERIJE
tapiserȋja -e ž ‛ročno tkana, navadno stenska preproga s figuralnimi ali rastlinskimi motivi’ (20.
stol).
Razlaga:
Tujka, prevzeta prek nem. Tapisserie iz frc. tapisserie, kar je izpeljano iz tapis ‛preproga’. To je
prevzeto iz srgr. tapē̃tion, manjšalnice od gr. tápēs ‛preproga’ (LaÉ, 733) (Fran.si Etimološki).
Kdaj in kje se je tkanje tapiserij prvič pojavilo, je težko določiti. Vse do koca 19. in začetka 20.
stoletja so se za vse vrste tekstila uporabljala predvsem naravna vlakna, kar pomeni, da so se
najstarejši primeri tkanin do sedaj že razkrojili. Prav tako so arheološke najdbe delcev tapiserij, ki
so se ohranili do danes, tako geografsko kot časovno zelo razkropljene, vendar lahko iz trenutnih
virov sklepamo, da so se prve tapiserije pojavile že v 15. stoletju pr. n. št. v Egiptu. Tri fragmente
teh prvih tapiserij so arheologi našli ob odprtju grobnice faraona Tutmoza IV. Na dveh sta
upodobljeni t. i. kartuši (osebna simbola) dotičnega faraona, na tretji pa niz hieroglifov. Tudi v
slavni grobnici kralja Tutankamona so arheologi odkrili haljo in rokavice, natkane v tehniki
tapiserij.
Splošno se je izraz »tapiserija« sprva uporabljal za opisovanje katerekoli debelejše, bogato
okrašene, celo izvezene tekstilije, ki je bila namenjena tapeciranju, talnim in stenskim oblogam,
celo baldahinom na posteljnih okvirjih in zavesam. Šele v drugi polovici 18. in začetku 19. stoletja
smo z izrazom »tapiserija« začeli označevati težke, ročno tkane tekstilije, namenjene predvsem
stenski dekoraciji (Jarry, 1999).
V srednjem veku so evropske tapiserije služile povsem praktičnemu namenu; velike grajske
prostore so ščitile pred vlago in mrazom, prekrivale so velike puste kamnite zidove, hkrati pa so v
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prostornih sobanah z visokimi stropi nudile nekaj zvočne izolacije ter ustvarile občutek udobja in
domačnosti. Zaradi potrebe po velikih dimenzijah so bile statve za tkanje tapiserij izjemno velike
in drage, obsežnost dela pa je bila tolikšna, da je pri ustvarjanju enega samega kosa moralo
sodelovati več ljudi hkrati, kar je še dodatno podražilo končni izdelek. Tkalnice tapiserij so tako
sprva nastale le v bogatih evropskih centrih, kjer je bilo dovolj kapitala in posameznih
investitorjev, ki so spodbujali razvoj obrti. V 15. stoletju se je kot najpomembnejši center za
tkanje tapiserij v Evropi uveljavila Belgija, predvsem mesti Bruselj in Brugge. Zaradi izjemnih
dimenzij in kompleksnosti tkanja so tapiserije postale način razkazovanja moči in bogastva tako
premožnih posameznikov kot tudi vladarjev. Iz del, ki so upodabljala posamezne figure ali
skupino ljudi na enobarvnem ozadju, so se tapiserije razvile v še bolj kompleksno vizualno
izrazno formo, z mitološkimi bitji, biblijsko motiviko, s prizori na gosto okrašenem ozadju,
imenovanem mille fleurs (tisoč cvetlic), upodobitvami bitk itd. (Mille Fleurs Tapestries, 2019).

Slika 12: Tapiserija Samorog v ujetništvu, iz serije Samorogovih tapiserij, 1495–
1505 (The Mt 2019)
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Tapiserije so bile navadno narejene po naročilu, najsi bo kot samostojna tekstilija ali kot set, ki ga
sestavlja več tapiserij; te se med seboj tematsko, stilsko in tehnično povezujejo, namen pa je, da
so razstavljene skupaj. Najboljše primere t. i. serijskih tapiserij lahko najdemo v Versaillesu8 v
Franciji, na nekdanjem dvoru kralja Ludvika XIV. V času njegove vladavine je bila v Parizu
ustanovljena prva državna tkalnica tapiserij (Les Gobelins9), s čimer je proizvodnja tapiserij v
Franciji in drugod po Evropi doživela pravi razcvet. Poleg stenskih obešenk in preprog so v
tekstilnih delavnicah proizvajali tudi tekstile za tapeciranje, prevleke za blazine, posteljne
baldahine, zavese itd. Vse do 19. stoletja so se v Evropi tapiserije tako naročale »na sobo« in ne
kot posamezni kosi, kar je pomenilo, da je naročnik z enim naročilom opremil cel prostor. Šele v
kasnejših obdobjih so tapiserije postale samostojna umetniška dela, seti tapiserij, kot so bili tisti v
Versaillesu, pa vse redkejši.
Zaradi dostopnosti, trpežnosti in relativno dobrega navzemanja barv so prve tapiserije v celoti
tkali z volneno prejo; tako osnovna kot votkovna nit sta bili volneni. Kasneje so začeli za
votkovne niti uporabljati tudi druga vlakna, bodisi zaradi željenih efektov, ki jih je to vlakno
doprineslo, bodisi zaradi želje naročnika, ki je želel razkazovati svoje bogastvo; eno od takih
vlaken je bila zlata ali pozlačena srebrna nit, ovita okoli svilene niti, ki je tapiseriji dodala razkošen
lesket. Končni rezultat je bil sicer vizualno zelo stimulativen, vendar so bile takšne tapiserije
izjemno drage. Med drugim se je kot votkovna nit pogosto uporabljala svila, ki je izbranim
področjem na tapiseriji dodala sijaj, hkrati pa je omogočala boljšo in mehkejšo gradacijo barve,
kjer je dizajn to zahteval.
Poleg čistih volnenih tapiserij so se ohranile tudi druge, kjer tkalci pri ustvarjanju niso mešali
različnih vlaken; v celoti svilene tapiserije so se ohranile z bizantinskega dvora in različnih delov
Bližnjega vzhoda, povsem lanene iz Egipta, bombažne pa z območja današnje Kolumbije in
Peruja (Jarry, 1999).
Kljub temu da je njihovo tkanje zamuden in drag proces, tapiserije v sodobnem času niso izgubile
na priljubljenosti. Čeprav je pojav avtomatiziranih žakarskih statev označil prelom v dolgi
zgodovini »slikovnega« tkanja – nenadoma je postalo tkanje kompleksnih slik neprimerljivo
hitrejše in natančnejše –, iz tekstilnih studiev še dandanes prihajajo čudovite ročno tkane
tapiserije, kar priča o njihovi umetniški vrednosti in dragocenosti te starodavne obrti. Vse
Primer je set tapiserij iz druge polovice 17. stoletja z naslovom Življenje Ludvika XIV., ki ga sestavlja 14 tapiserij in
dve dopolnilni tapiseriji. Set so natkali po predlogi Charlesa Le Bruna (1619 – 1690), slikarja in oblikovalca, ki je
kasneje postal arbiter umetniške proizvodnje v Franciji (Encyclopaedia Britannica, 1998).
9 Les Gobelins je ime tovarne, v kateri že od 17. stoletja – z občasnimi vmesnimi prekinitvami – tkejo preproge in
tapiserije. Tovarna se imenuje po družini Gobelin, ki se je v 15. stoletju ukvarjala z barvanjem tekstilnih vlaken; Jehan
Gobelin (umrl leta 1476) je odkril nadomestek za škrlatno barvilo, s čimer je bajno obogatel; bogastvo, s s katerim so
si njegovi potomci v 16. stoletju lahko kupili plemiške nazive (Encyclopaedia Britannica, 1998).
8
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dvajseto stoletje so umetniki z različnih področij ustvarjali tapiserije, ki so počasi preko stiliziranja
naravnega okolja in postopnega krnjenja barvne pestrosti prešli od realističnega upodabljanja
sveta in narave do povsem abstraktnih tekstilnih umetniških del. Dobre primere takšnih sodobnih
tapiserij so tkali tudi v tekstilni delavnici šole Bauhaus, dokler se delavnica v kasnejših letih ni bolj
posvetila izdelkom, pripravnim za industrijsko proizvodnjo. Gunta Stölzl, vodja tekstilne
delavnice v Bauhausu od leta 1926 do 1931, je učence spodbujala k eksperimentalnemu tkanju z
različnimi materiali, med drugim po slikovnih predlogah, ki jih je oblikoval Johannes Itten. Za te
tapiserije so značilna živobarvna jasna barvna polja, z malo ali brez barvnih gradacij v izrazito
geometrijski estetiki, značilni za šolo Bauhaus (Phillips 1994: 136–138).

Slika 13: Set tapiserij Králjeva zgodovina, Avdienca s kardinalom Chigijem, 1665–1672 (Daniel Arnaudet 1995)
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2.4.2 ORIENTALSKI TEPIHI
tẹ̑pih -a m ‛preproga’, star. tebih (16. stol.).
Razlaga:
Prevzeto iz nem. Teppich v enakem pomenu < stvn. teppih, izposojenke iz srlat. tapetia ‛stenska
ali talna obloga iz blaga’. To ustreza klas. lat. tapētum, tapēte, tapēs ‛stenska preproga, tapeta’, kar
je izposojeno iz gr. tápēs v enakem pomenu (Kl, 727). Gr. beseda je verjetno prevzeta iz neke
perz. predloge, sorodne s perz. tāftan ‛viti, vrteti, presti’ (Po, 1064) (Fran.si Etimološki).
Skoraj istočasno kot zgodba tapiserij se začne tudi tista o preprogah. Od začetka, vsaj pri
nomadskih ljudstvih, ki so obe vrsti tekstila tkali na enakih statvah, se je vloga ene in druge
tekstilije pogosto menjala; preproga je lahko postala obešenka za na zid ali zastor, ki je prekrival
vhod v šotor, tapiserija pa se je lahko znašla na tleh in služila kot talna obloga. Tradicionalne
orientalske preproge si danes predstavljamo kot velike težke in debele tekstilije s puhasto
površino, v resnici pa je načinov tkanja orientalskih preprog več; med drugim tudi takšni, ki
ustvarijo bolj ploščato preprogo in je ta po izgledu zelo podobna tapiseriji, ki je navadno tkana v
gobelinski10 tehniki. Preproge s puhasto površino so bile zaradi stroškov proizvodnje
tradicionalno namenjene le prodaji, sam tkalec pa si ni mogel privoščiti tolikšnega razkošja;
namesto tega je zase in za svojo družino natkal plosko preprogo, vendar je pri tem več pozornosti
posvetil izbiri materiala, obdelavi in barvanju niti ter izbiri vzorca. Tako imamo danes ohranjene
čudovite primere ploskih preprog, ki so kljub manj zahtevni tehniki tkanja prebogato okrašene s
cvetličnimi motivi, razkošnimi bordurami in kompleksnimi arabeskami (Phillips 1994: 192).

Tehnika se imenuje po kraljevi tkalnici tapiserij Les Gobelins v Parizu, ki jo je ustanovil kralj Ludvik XIV.
Votkovna nit se na napeto osnovo tke s pomočjo klekljev, na katerih so navite barvne preje; vsako barvno področje
se zaključi posebej, kar pomeni, da votkovna nit ne teče od enega konca tapiserije do drugega, kot je to običajno za
žakarske tkanine. Kleklji s posameznimi barvnimi nitmi so tako navezani na osnovno nit tapiserije tudi takrat, ko
tkalec z njimi ne tke, saj so pripravljeni na uporabo, ko bo z njihovo nitjo znova treba zapolniti del na tapiseriji.
Tovrstno tkanje povzroča, da se med različnimi barvnimi polji pojavljajo vrzeli, ki jih tkalec med seboj ali zašije z
nitjo nevtralne barve ali pa barvna polja spretno tke drugega z drugim. Prav zaradi povezovanja različnih barvnih polj
imamo tkanje tapiserij za tehnično izjemno zahtevno delo (Phillips 1994: 18).
10
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2.4.3 ODEJE IN BLAZINE

odẹ̑ja -e ž lat.‛operimentum, tegumentum lecti’ (16. stol.), odẹ̑jica.
Razlaga:
Enako je stcslovan. oděžda ‛obleka’, nar. rus. odéža, medtem ko je knjiž. rus. odéžda ‛obleka’
prevzeto iz cslovan. Pslovan. *o(b)dě̋d'a in *o(b)dě̋ja (znano v cslovan. oděja ‛obleka’) je izpeljano
iz *o(b)dě̋ti ‛odeti, postaviti ob’ (Be II, 240), sestavljenke iz *o(b) ‛ob’ in *dě̋ti ‛deti, postaviti’
(Fran.si Etimološki).
Od vseh tekstilnih izdelkov, kar jih je človek kdaj naredil, je morda prav odeja tisti najstarejši. Še
preden se je pračlovek naučil iz rastline ali živalske dlake pridobiti vlakno, ga spresti v nit in nato
stkati v blago, se je odeval v živalske kože, na njih spal, se ponoči z njimi pokrival in varoval pred
ostrimi vremenskimi razmerami. Krznene predhodnice odej so bile, tako kot kasneje tkane odeje,
večnamenski izdelki, saj ljudje sprva niso razlikovali med tekstilijami (oz. kožami), ki so
namenjene le oblačenju, in tistimi, ki so namenjene spanju in pokrivanju. Pokrivalo je bilo prvo
oblačilo, kar je evidentno tudi iz etimološke razlage besede odêja.
Ko so ustaljene skupnosti ljudi odkrile prednosti tkanja in večje zmožnosti proizvodnje oblačil,
kot jih je sicer ponujalo strojenje živalskih kož, so tkane izdelke kaj kmalu začeli tudi okraševati.
Na preprostih statvah so odkrivali nove načine tkanja (ki so temeljili na že obstoječem znanju
pletenja košar), s tehnološkim napredkom in posledično večjimi statvami pa so tudi izdelki
dobivali večje dimenzije in bolj kompleksne vzorce. Razvilo se je več načinov, kako lahko
pravokotno tkanino ovijemo ali zavežemo okoli telesa; ta način oblačenja je bil v nekaterih
predelih sveta tako učinkovit, preprost in domiseln, da se je še dolgo ohranil v vsakdanu velikih
civilizacij, kot so Mezopotamija, Stara Grčija, Egipt, Rim itd. (Bellis, 2019).
Z blaginjo in tehnološkim napredkom, ki ju je prinesla stabilnost visokih civilizacij, je tekstilna
obrt kot ena fundamentalnih človeških obrti doživljala izjemne napredke in nova odkritja pri
pridobivanju novih vlaken; medtem ko so oblačila sčasoma zavzemala vse bolj kompleksno
formo, je odeja do danes ohranila preprosto dvodimenzionalno obliko, saj se njena funkcija še
vedno ni spremenila. Kot pred tisočletji tudi danes odeje uporabljamo za to, da nas varujejo pred
mrazom in vetrom, hkrati pa nam nudijo udobje in dajejo občutek varnosti. Da bi odeja vse te
funkcije opravila kar najbolje, je izbira pravih surovin za njeno izdelavo ključnega pomena, kar pa
je vezano na našo zemljepisno lokacijo in vremenske razmere. V deželah s toplejšim podnebjem
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so tako uporabljali odeje iz lažjih materialov, npr. lan, bombaž, svila – v Otomanskem cesarstvu
so se turške brisače ali peštemali uporabljali tudi kot odeje (strayandwander.com, 2017), v krajih s
hladnejšim podnebjem je zagotavljanje toplotne izolacije največjega pomena, za kar je dobra
izbira volna. Tudi slovarska etimološka razlaga angleške besede odeja (ang. blanket) nam pove, da
zapisi iz začetka štirinajstega stoletja odejo opisujejo kot »gosto belo volneno stvar« in pravijo, da
se je beseda razvila iz francoske besede blanchette, ki pomeni belo volneno ali flanelasto blago
(etymonline.com).

Slika 14 Sodobna kosmatena volnena odeja (Saudade 2018)

22

blazína -e ž lat.‛culcita’ (16. stol.), nar. tudi ‛prag, podklada’; oblazīniti.
Razlaga:
Enako je hrv. blàzina ‛odeja, pernica’, mak. blazina ‛kovinski tečaj, na katerem se vrti os
mlinskega kamna’ in nar. slovaš. blazina ‛pernica’, kar je morda prevzeto iz hrv. Pslovan. *bolzi̋na
je sorodno z lit. balžíena ‛upogljiva žrd, ki povezuje stranice sani, krepelo’, let. bàlziêns ‛vezno
ogrodje pri saneh’, stprus. balsinis ‛blazina’. Prvotni pomen je *‛nekaj nabuhlega, debelega’.
Besede so tvorjene iz ide. baze *bhelg'h- ‛nabuhniti, oteči’, iz katere je še npr. stind. barhíṣ‛stelja’, av. barəziš- ‛blazina’, v slovan. še nar. rus. bólozenь ‛mozolj’, bólozno ‛debela deska’ (Be I,
25, SP I, 313 s., Po, 125 s.) (Fran.si Etimološki).
Že slovarska razlaga gesla blazína nam v Slovenskem etimološkem slovarju pove, da beseda od
nekdaj opisuje nekaj nabreklega ali nabuhlega, med drugim tudi vezno ogrodje pri saneh
(latvijsko: bàlziêns) in mozolj (rusko: bólozenь). V svetu tekstila ima blazina enovit pomen, ki je v
prvi vrsti vezan na udobje.
Kdaj so ljudje naredili prvo blazino in kje se je to zgodilo, je izjemno težko določiti, vendar vemo,
da kjer se je pojavila kakršnakoli kultura, ki si je želela večjega udobja od spanca na golih tleh, je
ta ustvarila blazine, ki so omehčale počitek.
Benjamin Franklin je nekoč rekel da je »utrujenost najboljša blazina« (Fehrman, 2007), vendar se
je pri tem morda uštel, saj bogata zgodovina okrasnih in spalnih blazin priča o človekovem
neumornem zanimanju za njihovo udobje in estetsko vrednost. Leta 1983 sta se na londonski
dražbi prodali dve izvezeni okrasni blazini iz osemnajstega stoletja za vrtoglavih 30.000 $, s čimer
so blazine iz preteklih zgodovinskih obdobij postale objekt velikega zanimanja in raziskovanja
(Fehrman, 2007).
Da si ljudje med spanjem želimo več udobja, je povsem naraven pojav; nekateri znanstveniki celo
menijo, da je izdelovanje bolj udobnih ležišč primatom pred milijoni let omogočilo boljši počitek,
kar je morda prispevalo k razvoju večjih možganov, zaradi česar se je iz te veje primatov kasneje
razvil sodobni človek. Obratna teorija namiguje na to, da je zaradi že obstoječe razlike med
velikostjo možganov ena veja primatov iskala bolj udobna ležišča, saj večji možgani potrebujejo
boljši in daljši počitek. V vsakem primeru pa lahko še danes opazujemo nekatere živalske vrste, ki
pripravi na spanec posvetijo veliko časa, premisleka in raziskovanja; šimpanzi v zahodni Ugandi
so odkrili, da jim veje drevesne vrste Cynometra alexandri (Ugandan Ironwood) nudijo najboljšo
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oporo in kakovosten spanec, pri katerem navadno ležijo tako, da si glavo in vrat podpirajo z
rokami in tako ustvarijo najosnovnejšo različico blazine (Dell'Amore, 2014).
Kot je značilno za ostale tekstilne izdelke, so tudi blazine kmalu prešle od izključno praktičnega
namena do tega, da so jih ljudje začeli okraševati. Primeri tovrstnih blazin so nastali iz torb
nomadskih plemen širom islamskega sveta, ki so torbe, tkane kot tapiserije ali tradicionalni
kilimi,11 napolnili s senom ali ovčjim runom ter jih uporabili kot vzglavnike (Phillips 1994: 194).
V Angliji srednjeveški zapisi blazine omenjajo v iluminiranih rokopisih ter prikazujejo ilustracije
blazin, lično razporejene na stolih in klopeh. Zelo popularne so bile blazine tudi v času Tudorjev
in Stuartov, ko je bilo pohištvo na dvoru in v domovih visokega plemstva omejeno na le nekaj
posameznih stolov, večina prisotnih pa je sicer sedela na masivnih lesenih klopeh. Mehke blazine
so tedaj prijetno ublažile robustna sedišča in v temne prostore tudorskih domov vnesle žive barve
in zanimive vzorce. Tudi v preprostejših domovih je bilo moč najti blazine; te so bile navadno
vzglavniki na postelji, blazine na klopeh, okenskih policah in drugih sediščih. Nekje v tem času so
blazine postale predmeti, ki so bili namenjeni izključno dekoraciji ali obrednim ceremonijam. V
Angliji so se ohranili primeri blazin iz šestnajstega stoletja, ki so se uporabljali za branje Biblije
(takšne blazine so bile bogato okrašene s fino vezenino, ki je povečala vrednost tako blazini kot
knjigi, ki je na njej ležala) ali za klečanje pri cerkveni maši.
Primeri izjemno bogato okrašenih blazin so se ohranili tudi z dvora kraljice Elizabete I. Postavljali
so jih na stole, klopi, okenska sedišča in ostalo pohištvo, motivi vezenin, s katerimi so bile
okrašene, pa so se razvili po navdihu novo objavljenih bestiarij, knjig o rastlinah in o
prirodoslovni zgodovini.
V sedemnajstem stoletju je prišlo do pravega razcveta tehnik okraševanja in inovativnega tkanja
blagov za blazine. Posebej popularni so postali motivi rož in sadežev, tehnika vezenine v
»visokem reliefu«12 in »Turkey work« tehnika, kjer je tkalec votkovno nit vozlal na osnovo,
pogosto po vzorcu starih orientalskih preprog; končni izdelek je vizualno posnemal stil in otip
puhaste turške preproge.
V pohištvenem tekstilu so se vse pogosteje pojavljale tudi tapiserije, ki so bile sicer manjših
dimenzij, vendar tkane z enako tehniko kot velike enačice na evropskih dvorih.
Kilimi so verjetno največja skupina plemenskih preprog na svetu. Te ploske tekstilije nomadska plemena širom
islamskega sveta tkejo že vrsto stoletij, predvsem v Turčiji in Iranu. So izjemno trpežni in gosto tkani izdelki, ki se
uporabljajo kot preproge, vendar so tkani na podoben način kot evropske tapiserije; Kilimi nimajo puhaste površine,
saj je izdelava takšne preproge bistveno bolj zamudna in draga, kilimi pa se navadno tkejo na preprostih ozkih
prenosnih statvah nomadskih plemen (Phillips 1994: 192).
12 Način vezenja, kjer se površina motiva vezenine najprej prekrije s polnilom (motiv nekajkrat izvezen z debelejšo
nitjo ali s polstjo, ki je bila izrezana po obliki motiva), nato pa preveze z vezilno nitjo v želeni barvi. Rezultat je
bogata vezenina, ki tekstiliji doda tretjo dimenzijo (Leather 2016).
11
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Kasnejša obdobja so s tehnološkim napredkom prinesla tudi nove materiale; posebej popularne
so postale blazine iz damasta, brokata ali žameta (Fehrman, 2007).

Slika 15: Detajl z blazine iz dvorca Le Petit Trianon s posesti Versaillesa (Versailles mon amour, Instagram 2019)
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
V eksperimentalnem delu je predstavljena družina Gaber, kratek pregled njene zgodovine in kako
se je družina (in s tem posledično tudi njihov dom) spreminjala skozi čas. Pri spoznavanju
njihove bivanjske kulture, estetike in osebnih interesov je bila uporabljena metoda intervjuja
preko pogovora, ki je bila implicirana pri več zaporednih obiskih pri družini. S člani družine je
bilo ob konstruktivni kritiki iz številnih predlog za tekstilne izdelke izluščenih šest tekstilij, ki so
opisane v tem poglavju in razčlenjene glede na zgodovinska in umetnostna obdobja, po vzoru
katerih so nastale.

3.1 DRUŽINA GABER

V ljubljanski Nebotičnik se je družina Gaber vselila 18. novembra 1992. Ob vselitvi je družina
štela tri člane, danes pa jih ima pet ter dva psa salukija.
Kvadratura stanovanja se nikoli ni spremenila, spremenila pa sta se razporeditev in število
prostorov. Ob vselitvi stanovanje ni imelo velikega povezanega bivalnega prostora, kot ga ima
danes (kuhinja, jedilnica in dnevna soba so danes enovit odprt bivalni prostor, ki od ene do druge
zunanje stene obsega celotno širino zgradbe, kar nudi obilico naravne svetlobe ves dan), prav
tako je imelo manj sob. Ob prvi obsežnejši renovaciji je družina glavno spalnico preselila na
drugo stran stanovanja, ki gleda na notranje dvorišče, ter dodala eno otroško sobo (za najstarejšo
hčer Hano), ob drugi obnovi pa je dodala še eno sobo (za hčeri Valesko in kasneje še Eleno).
Stanovanje nima velikega hodnika ali sprejemnega prostora; le manjšo vhodno nišo, ki navidezno
ločuje sprejemni prostor od bivalnega. Kot je tipično za vsa starejša meščanska stanovanja, ima
tudi dotično visoke strope in velika okna, kar ustvarja občutek prostornosti in odprtosti, hkrati pa
je takšen prostor bolj zahtevno spremeniti v udobno bivališče, saj v stanovanju odmeva, če
število pohištvenih in tekstilnih kosov ter njihova razporeditev nista prava. Posebej pomembno
vlogo tu odigrajo prav tekstilni izdelki, saj nudijo tako zvočno kot toplotno izolacijo, obenem pa s
taktilno površino ustvarijo občutek udobja in domačnosti, kar je prijeten kontrast visokim belim
zidovom.
Družini Gaber je bil tekstil v domu od nekdaj esencialnega pomena; kot je v enem od naših
številnih srečanj povedala Mateja Gaber, mati družine: »Tekstil naredi dom.« Poudarila je, da v
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lepem belem jedilniškem prtu, lični posteljni prevleki ali mehki odeji vidi posebno vrednost, saj so
to več kot praktični izdelki. Imajo intimen pomen in čustveno vrednost, nas spremljajo vsak dan
in navsezadnje tvorijo pomemben del estetike našega bivanja. Ne gre zanemariti pomena, s
kakšnim tekstilom se obdajamo v vsakdanu, saj se vanj oblačimo, se z njim zaščitimo, pokrivamo
in je najintimnejši od elementov vsakega doma.
K spoštovanju, ki ga družina Gaber goji do tekstila, je pripomoglo tudi krajše bivanje v Kuvajtu.
Zaradi službenih obveznosti je Brane Gaber, oče družine, v intervalih dve leti preživel v
bližnjevzhodni državi, Mateja pa se mu je vsega skupaj pridružila za obdobje enega leta, tj. med
porodniškima dopustoma. Tam se je razvila ljubezen do bogatih tekstilov Bližnjega vzhoda,
predvsem do dragocenih orientalskih preprog, ki so še danes ključni del dekorja v domu
Gabrovih.
Atributi, ki določajo družino in ki so služili kot navdih za dotično tekstilno kolekcijo:
-

Elena: balerina; zaradi njenega plesnega udejstvovanja je vsa družina goreča oboževalka
baleta, kar se vizualno zrcali v izbranih elementih kolekcije.

-

Valeska: lastnica psov – Soraya in Dimni –; je povsem predana negi in dobrobiti obeh
salukijev, je osrednja članica družine pri njunem udejstvovanju na pasjih tekmovanjih ter
splošna navdušenka nad pasmo perzijskih hrtov (salukijev). Njena ljubezen do družinskih
psov je v kolekciji predstavljena tako, da sta Soraya in Dimni osrednji figuri »tekstilne
pripovedi«.

-

Hana: pravnica in ekonomistka s posluhom za umetnost. Zlasti navdušena nad
umetnostjo Bauhausa (ob stoti obletnici ustanovitve šole Bauhaus v Weimarju ter
istočasne ustanovitve Univerze v Ljubljani je odigrala pomembno vlogo pri organizaciji
projekta Triadni balet za obeležitev obeh dogodkov).

-

Mateja: lastnica stanovanja; s svojim navdušenjem nad zgodovinskimi in umetnostnimi
obdobji (zlasti art nouveau in bauhaus) v dom vnaša žlahten historični vidik, ki ga je
družina pri opremljanju stanovanja vedno upoštevala.

-

Brane: najboljši poznavalec umetnosti in strasten golfist; družino je vzgojil v
umetnostnem duhu in s tem ustvaril kulturo bivanja, v kateri si družina težko predstavlja
življenje, kjer niso obdani z umetniškimi deli. Strast do golfa je z izbranimi elementi
predstavljena v tekstilni kolekciji.
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Družinske člane kljub različnim interesom povezujeta ljubezen do umetnosti in vedno prisotna
navdušenost. Brez lepote, pravijo, ne bi znali živeti, kar zaobjema vse vrste vizualne in glasbene
umetnosti, dizajna, arhitekture, mode itd. Pri opremljanju stanovanja pogosto prevlada estetika
nad udobnostjo, vendar nikoli do te mere, da bi stanovanje v Nebotičniku postalo nedomače.
Mateja pravi, da mora dom živeti in dihati s svojimi prebivalci; to pomeni, da staro pohištvo,
dragocen porcelan in druge antikvitete niso le za opazovanje, temveč za uporabo.

3.2 OBLIKOVANJE TEKSTILNE KOLEKCIJE

Vsi od šestih izdelkov v tekstilni kolekciji si sledijo tako, kot bi pripovedovali zgodbo o obisku
turške kopeli (hamama). Na začetku (pri vhodu v stanovanje) nas pozdravi varuh kopališča, pol
človek-golfist, pol pes, ki je na tapiseriji v koraku obrnjen proti notranjosti doma. Sledi mu ozek
prt tekač, ki, podobno kot tapiserija, ujame tako duha art nouveauja, kot bauhausa in orientalskih
preprog; z jasno geometrično borduro in zanimivim vzorcem v raportu v osrednjem delu nam
obljublja še več vizualne harmonije in nas tako povabi v osrednji bivalni prostor – v dnevno
sobo. Razgrnjeno po kavču opazimo odejo z motivom dveh psov v korzetih, ki se priklanjata
emblemu družine Gaber. Sta kot stražarja osrednjih figur tekstilne kolekcije, to sta sultanski par
Soraya (kot sultan) in Dimni (kot mati sultanka), ki upodobljena na žametnih blazinah ponosno
bdita nad svojim domom. Odeta v sijajna oblačila otomanskih vladarjev ponovita motiv mešanja
človeških in živalskih atributov, ki se pojavi že na tapiseriji v hodniku.
Kot zadnji nas skrit v intimi kopalnice, okrašene v stilu turških kopališč, čaka najsijajnejši izdelek
iz kolekcije; tapiserija, ki združuje blišč, harmonično simetrijo starih preprog, jasnost bauhausa in
pravljičnost orientalskih noči.
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Slika 16: Fotografija iz avtorjeve skicirke: predlog za digitalni tisk
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Slika 17: Fotografija iz avtorjeve skicirke: predlog za prt ali tapiserijo; dizajn se je kasneje pojavil na odeji
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Slika 18: Fotografija iz avtorjeve skicirke: predlog za blazino
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3.2.1 TAPISERIJA V HODNIKU

Dimenzije: 73,5 cm X 183 cm
Povzeto po skicah figur Oskarja Schlemmerja borduro na tapiseriji tvori obok, vrh katerega je
okrasni »pediment«. Sklepnik z obrazom, ki na čelu nosi inicialko G (kot Gaber), je osrednji del
čela oboka, na vsaki strani čela pa se nahaja enaka upodobitev profila človeške figure, prav tako
povzete po skici Oskarja Schlemmerja. Prostor med profiloma in sklepnikom ter prostor v
skrajnem desnem in levem prostoru nad čelom oboka je zapolnjen z dekoracijami, ki so se
pogosto pojavljale na orientalskih preprogah. Okrasni pediment na vsaki strani podpira po en
rebrast steber.
Osrednji motiv tapiserije je hibrid med človekom in psom (pasme saluki ali perzijski hrt), oblečen
v modro črtasto tridelno moško obleko, ki bi jo zgodovinsko lahko umestili v čas delovanja šole
Bauhaus. Preko suknjiča nosi korzet, kar ga povezuje s pasjima figurama na odeji, hkrati pa mu
daje brezhibno ravno držo, značilno za baletnike in balerine. Na glavi ima skromen turban, ki
opravo figure stilsko povezuje z Bližnjim vzhodom in evnuhi, ki so nekoč varovali vhode v
hareme otomanskih sultanov.
Figura v orokavičeni13 levi roki drži palico za golf; s pogledom in korakom se obrača v notranjost
stanovanja, kot bi obiskovalcu sporočal: »Lahko vstopiš.«
Tapiserija ima 9 barv, ki so nastale z optičnim mešanjem šestbarvne osnove in 4 različnimi
barvami votka. Obok in osrednja figura ležita na zlatem ozadju, ki ga je bilo moč ustvariti z
uporabo sijoče (Lurex ©) niti. Surovinska sestava tapiserije sestavljata poliester in Lurex, od česar
je osnova 100-% poliester, votek pa delno poliester in Lurex.
Ker je od vseh izdelkov iz tekstilne kolekcije tapiserija v hodniku najmanj izpostavljena
dejavnikom, ki bi ji lahko škodovali, prav tako pa opravlja zgolj dekorativno in ne tudi praktične
funkcije, izbira surovinske sestave vlaken ni bila zahtevna. Tapiserija ne visi na steni, kjer bi bila
na neposrednem udaru sončne svetlobe (kar bi sčasoma lahko spremenilo barvne tone), zato
posebna zaščita pred UV svetlobo ni bila potrebna. S tem sem se lahko bolj posvetil izgledu

Gre za rokavico za golf, ki golfistu nudi vrsto prednosti, med njimi: boljši oprijem golf palice, manj trenja med
prsti (preprečuje nastajanje žuljev), ščiti v primeru dežja (če je palica za golf mokra, lahko igralcu pri zamahu zleti iz
rok; rokavica to preprečuje) idr. (bestofgolfgloves.com, 2017).
13
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tekstilije in doseganju čim natančnejših barvnih tonov, ki so jih dopuščale tehnične zmožnosti
tkalnice Tessitura Fratelli Grassi.14
Žakarske statve, na katerih je bila tapiserija tkana, imajo napeljanih šest barv osnove (v zaporedju:
A – bela, B – rumena, C – zelena, D – rdeča, E – modra, F – črna), surovinska sestava osnove pa
je 100-% poliester. Pester nabor barv v osnovi sicer omogoča tkanje številnih barvnih nians,
vendar se je pri tkanju tapiserije izkazalo, da je lahko ta prednost tudi moteča; ker se pri tkanju na
statvah s toliko barv osnove tkalec zanaša na pridobivanje barv z optičnim mešanjem niti (npr.:
mešanje modre in zelene osnove z belim votkom, da se dobi pastelni odtenek turkizne barve), to
pomeni, da končna barva na tkanini ni čista, temveč »sestavljena« iz številnih majhnih
raznobarvnih niti. Poleg tega lahko pride do presevanja neželenih osnovnih niti (npr.: na polju,
kjer želimo modro barvo, mešamo moder votek in modro osnovo, vendar se na določenih mestih
vidijo tudi ostale barve osnove, npr. rdeča in zelena, kar na končnem izdelku spremeni barvno
toplino), če tekstilija ni tkana dovolj gosto. Tako je bilo v tkalnici Fratelli Grassi potrebno opraviti
nekaj poskusov, preden sva se s tkalcem odločila, da je barvna čistost najvišja, kar je statve lahko
dosežejo, in gostota dovolj visoka, da ne bi prihajalo do presevanja ostalih niti osnove, hkrati pa
ne previsoka, da se tkanina ne bi preveč skrčila, ko bi jo sneli s statev.
Po prvem poskusnem tkanju se je izkazalo, da bom moral narediti nekaj manjših popravkov pri
najtanjših konturah v sliki, saj so se te na poskusni tkanini komaj opazile. Tanke črte sem tako ali
v celoti izbrisal ali pa nadomestil s širšimi, ki so na končnem izdelku jasno vidne. Najbolj
problematične so bile tanke krivulje pod okrasnim čelom oboka (ki sem jih kasneje poširil), črte
na suknjiču (tudi te sem poširil) ter okrasni cik-cak šivi na korzetu (te sem izbrisal in jih
nadomestil z jasno širšo črto).
Pri tkanju tapiserije so bili uporabljeni 4 votki: bel (100-% bombaž), črn (100-% bombaž), rumen
(100-% poliester) in zlat (100-% poliester Lurex).

Tkalnica se nahaja v majhnem mestecu Vertova, blizu Bergama, v regiji, ki je že zgodovinsko znana po tekstilni
industriji. Tkalnica Tessitura F.lli Grassi premore 62 različnih vrst statev, njihove žakarske statve pa lahko vzorčijo z
do 24.000 platinami in proizvedejo zelo fine tkanine z gostoto do 80 niti/cm (podatki o tkalnici: Uroš Topić).
14

33

Slika 19 Fotografija tapiserije v hodniku (osebni arhiv)
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3.2.2 PRT TEKAČ V JEDILNICI

Dimenzije: 50 cm x 246 cm
Od vseh izdelkov v tekstilni kolekciji je jedilniški prt tehnično najmanj zahteven. Ker je to
tekstilija, ki je navadno v vsakodnevni uporabi in je stalno izpostavljena tekočinam in mastnim
madežem, je bilo jasno, da mora biti prt natkan iz vlakna, ki bo zdržalo več pranj na višjih
temperaturah; tako smo se z družino odločili, da bo prt v celoti bombažen. Zaradi lege v središču
bivanjskega dela stanovanja prt predstavlja vseprisotno tekstilijo, kar sem moral upoštevati pri
oblikovanju njegovega vzorca; ta torej ni smel biti preveč kompleksen in barvit, saj se tako ne bi
skladal s preostalim dekorjem v stanovanju, hkrati pa je moral obdržati eklektični duh celotne
tekstilne kolekcije. Gabrovi so že od samega začetka vedeli, da si želijo prt v črno-beli barvni
kombinaciji, z jasnim in čistim dizajnom, ki bo prijetno popestril vsakodnevne obroke za
jedilniško mizo. Tako sem se odločil, da pri oblikovanju prta tekača oponašam dizajn orientalskih
tepihov tekačev, kjer je osrednje meso tekstilije navadno zapolnjeno z vzorcem v raportu (to so
običajno cvetlicam podobni elementi), robove tekstilije pa krasi okrasna bordura.
Ker se že na ostalih treh žakarskih tkaninah v kolekciji (tapiserija v hodniku, tapiserija v kopalnici
in volnena odeja) pojavlja oboku podobna bordura, sem se odločil, da jo vnesem tudi v dizajn
prta tekača, osrednji del pa sem po dolžini zapolnil z vzorcem v raportu, ki sem ga oblikoval s
pomočjo krivulj, pik in figurin, povzetih po skicah Oskarja Schlemmerja; enak dizajn v raportu
sem kasneje uporabil pri tisku na svilen satinet za podlogo volnene odeje in žametnih okrasnih
blazin. Tako je nastal črno-bel dizajn, ki v celovitem pogledu lovi estetiko orientalskih preprog, v
svojih detajlih pa kaže navdih v umetnosti art nouveuaja in jasne estetike bauhausa. Prt je na
zgornjem in spodnjem koncu zaključen z resicami, tj. s črno-belimi nitmi osnove tkanine.
Tkanina je bila natkana na žakarskih statvah Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani.
Surovinka sestava prta je: 100 % bombaž.
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Slika 20 Fotografija prta spredaj (osebni arhiv)

Slika 21 Fotografija prta zadaj (osebni arhiv)
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3.2.3 ODEJA V DNEVNI SOBI

Dimenzije: 150 cm x 210 cm
Kot je značilno za orientalske preproge, ki so močan stilski sestavni del interierja v domu družine
Gaber, je tudi na odeji okrasna bordura ključnega pomena. V sredinskem zgornjem delu vidimo
dekoracijo, robotu podobno konstrukcijo, ki se na treh koncih zaključi s stopalom balerine. S
poudarkom na mehanski estetiki in baletnih stopalih se konstrukcija navezuje na Schlemmerjevo
filozofijo o človeškem telesu in mehansko koreografijo iz Triadnega baleta. Konstrukcija je na svoji
skrajni levi in desni s petimi vzporednimi črtami vpeta v okvir, ki na zgornjih vogalih nosi po eno
okrasno rozeto. Vzporedne konture tvorijo tudi stranice okvirja; te se v sloki krivulji na spodnjem
delu obrnejo proti sredini, kjer se iztečejo v okrasje, ki obdaja osrednji dekorativni sklepnik. Ta se
v zgornji polovici drži simetričnega podstavka, na katerem stojita glavni figuri tekstilije.
Oblečena v ozek korzet in s »preščipnjenim« pasom se perzijska hrta priklanjata izrastku baletne
noge in napisu GABER z robotske konstrukcije zgoraj. Psa sta zrcalni podobi drug drugega,
njune sprednje tace pa se v priklonu skoraj stikajo. Podstavek, na katerem stojita, nosi velik napis
DAS KORSETT (nem. korzet) v tipografiji, značilni za obdobje art nouveauja. Skrajno levo in
desno od napisa se nahajata inicialki G, ki sta zrcalni sliki druga druge, prostor med njima in med
osrednjim napisom pa zapolnjujejo dekorativni elementi, vzeti s starih orientalskih preprog.
Iz tehničnih razlogov ima motiv na odeji le tri barve (svetla bež, temna bež, rjava), ki so nastale z
optičnim mešanjem dveh votkov in ene osnove. Surovinska sestava odeje je: volna in bombaž, od
česar je osnova 100-% bombaž, votek pa čista merino volna.
Ker so odeje običajno v tesnem stiku z našo kožo, je bilo posebej pomembno, da sem za ta
izdelek izbral surovine, ki bodo tekstiliji dodale estetsko vrednost, hkrati pa bodo prijetne na koži.
Člani družine so na srečanjih, na katerih smo pregledovali dizajne za tekstilno kolekcijo, večkrat
poudarili, da si ne bi želeli volnene odeje, saj volna lahko bode in razdraži kožo. Prav tako v
stanovanju nikoli ni posebej mrzlo, da bi nujno potrebovali dodatno termoizolacijo, ki jo nudi
volna; tako je obstal dogovor, da bo odeja stkana iz bombažne preje, ki je prijetna na koži, jo
hladi in ima dobre pralne lastnosti.
Po obisku tkalnice Fratelli Grassi in pogovoru s tkalcem sem ugotovil, da bomo morali z družino
skleniti kompromis glede surovinske sestave odeje. Težava je bila namreč v tem, da bi v tkalnici
lahko odejo tkali ali na statvah s šestimi različnimi barvami osnove (kot za tapiserijo v hodniku in
taiserijo v kopalnici), kar bi popolnoma uničilo monokromatičen dizajn odeje, končen izdelek pa
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bi bil tog in grob na otip (surovinska sestava niti na teh statvah je 100-% poliester). Druga
možnost so bile žakarske statve z eno samo barvo osnove (surovinska sestava osnovne niti je
100-% bombaž), kjer bi lahko dosegli želene barve dizajna, prav tako pa bi bil končni izdelek bolj
voljan in mehak, vendar je gostota tkanja na teh statvah znatno nižja kot na tistih prvih, saj so
statve namenjene tkanju volnenih odej, ki se jih po končanem tkanju še okosmati. Ta postopek
skrije bombažne niti osnove, končni izdelek pa postane še mehkejši na otip, barvna polja pa bolj
homogena. S tkalcem sem se posvetoval, ali bi bilo možno doseči enak efekt, vendar z bombažno
in ne volneno prejo v votku. Odgovor je bil negotov, saj sta bombaž in volna fundamentalno
različni vlakni in se pri postopku kosmatenja tudi drugače obnašata. S tkalcem sva razmislila tudi
o tem, da postopek kosmatenja v celoti preskočimo, vendar bi bil tako končni izdelek preveč
podoben žaklju in premalo odeji. V tkalnici so predlagali, da se namesto klasične ovčje volne v
votku uporabi fina merino volna, ki ima po kosmatenju izredno mehko in puhasto teksturo ter ne
draži kože. Ker se je zdela to najbolj smotrna rešitev, smo se z družino odločili zanjo.
Enako kot pri tapiseriji v hodniku sem moral po prvem poskusnem tkanju narediti na sliki odeje
nekaj manjših popravkov, predvsem pri tankih linijah in posebej drobnih okraskih. Nižja gostota
tkanja je pomenila, da bi se tanke konture na končnem izdelku povsem izgubile, povrh tega pa bi
zaradi postopka kosmatenja fine črte izgubile svojo ostrino. Najtanjše črte in najdrobnejše detajle
sem tako povsem izbrisal, ostale konture pa sem poširil in se prepričal, da bodo prestale postopek
kosmatenja.
Pri tkanju odeje sta bili uporabljeni dve barvi votka (bež in rjava); surovinska sestava obeh je čista
merino volna.
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Slika 22 Fotografija odeje spredaj (osebni arhiv)
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Slika 23 Fotografija odeje zadaj (osebni arhiv)
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2.2.4 ŽAMETNI BLAZINI

Dimenzije: 50 cm x 60 cm

Osrednja izdelka v tekstilni kolekciji sta sicer dimenzijsko najmanjša, vendar je zato toliko
pomembnejša njuna čustvena vrednost, saj se neposredno povezujeta z Gabrovimi. Na blazinah
sta upodobljena družinska perzijska hrta Soraya in Dimni. Predstavljena sta v oblačilih turških
sultanov, kot člana otomanske kraljeve družine, ki ne vladata le pričujoči tekstilni kolekciji,
marveč tudi v domu Gabrovih nasploh.
Samička Soraya je karakterno živahnejša in je prava čuvajka doma, zato na blazini nosi sultanski
turban, ozaljšan z velikim nojevim perjem in dragim kamnom tik nad čelom. Gobček in ovratni
del ji krasi sijajna biserna uzda z zlatimi zaponkami in obročki; kot pritiče kraljem in sultanom
velikih imperijev, je tudi Soraya odeta v bohoten plašč iz mehkega hermelina. Njen portret leži na
modrem ozadju, blazina pa je na vseh robovih zaključena z resicami v svetli krem barvi, prav tako
so v vogalih blazine všiti okrasni cofki enake barve. Hrbtišče blazine tvori svilena tkanina z
originalnim potiskom, ki se stilsko vpenja v tekstilno kolekcijo.
Samec Dimni, Sorayin brat, je presenetljivo plahe in tihe narave. Iz tega razloga sem se odločil, da
ga na diptihu blazin predstavim kot nežnejši spol vladarskega para. Oblečen je kot kraljica mati ali
»Valide Sultan«; na portretu nosi sijajno zlato tiaro, ki jo na čelnem sklepniku krasijo dekorativni
elementi z orientalskih preprog. Ovit je v siv svilen hijab, ki dodatno omili njegovo nežno naravo,
oblečeno pa ima razkošno haljo z zlatim nakitjem na prsnem in ramenskem delu. Njegov portret
leži na modrem ozadju, blazina pa je zaključena z dekorativnimi resicami in cofki, enako kot na
blazini s Sorayinim portretom. Tudi tu hrbtišče tvori svilena tkanina z originalnim potiskom.
Portreta na obeh blazinah sta bila digitalno natisnjena na žamet iz bombaža. Ker je barvna
pestrost pri tisku na blagove iz celuloznih vlaken pogosto nižja kot tisk na svilo, sem za
primerjavo barvnih vrednosti oba portreta poskusno natisnil tako na bombažni žamet kot na
svilen satinet. Takoj po zaključenem tiskanju so bile barve na žametu opazno bolj blede in manj
nasičene kot tiste na svili, in to kljub temu da je bila barvna nasičenost v izvoženi digitalni
datoteki zelo visoka. Po nasvetu tehnične sodelavke sem se odločil, da bom vse nadaljnje barvne
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spremembe opravil po postopku fiksiranja barvil na tkanino. Po parjénju15 je bila nasičenost barv
na žametu opazno višja, čeprav še vedno ne tako visoka kot na svili. Kljub temu smo se z družino
odločili, da portreta natisnem na žamet, saj je bolj taktilen in rigorozen kot svilen satinet.
Surovinska sestava blazin je: 97 % bombaž, 3 % elastin in 100 % svila, od česar je lice blazine
mešanica bombaža in elastina, hrbtišče pa čista svila.

Slika 24 Fotografija žametne blazine Dimni (osebni arhiv)

Parjénje je postopek fiksiranja natisnjenih barvil na izbrano blago. Uporablja se pri digitalnem tisku; potiskano
blago se za določen čas izpostavi vroči pari, kar omogoči, da barvilo s površine vlakna migrira v njegovo notranjost, s
čimer se prepreči izpiranje tiska.
15
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Slika 25 Fotografija žametne blazine Soraya (osebni arhiv)
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Slika 26 Fotografija hrbtišča žametnih blazin (osebni arhiv)
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3.2.5 TAPISERIJA V KOPALNICI

Dimenzije: 139 cm x 204 cm
Kot zadnji kos tekstilne kolekcije je tapiserija v kopalnici tudi prostorsko umeščena tako, da
simbolizira zadnji korak pri metaforičnem sprehodu po kopališču Gaber. Obešena nad kadjo v
kopalnici, ki tako z zasnovo kot z dekorativnimi elementi posnema tradicionalen slog turških
kopeli, tapiserija stilsko hkrati sledi kopalnici in se od nje umika. Monumentalen obok, ki
dominira nad osrednjimi figurami tapiserije, je skonstruiran tako, da posnema obok s tapiserije v
hodniku. Tudi tu je osrednji del okrasno čelo, ki ga na sredini krasi sklepnik z emblemom
tekstilne kolekcije: Badehaus Gaber (Kopališče Gaber). V skrajnem levem in desnem delu
okrasnega pedimenta se nahajata zrcalni podobi figure, povzete po figurinah Oskarja
Schlemmerja. Prostor med figurama in osrednjim sklepnikom zapolni napis BADEHAUS
GABER v tipografiji, značilni za obdobje art nouveauja. Vrzeli okoli napisa in v vogalih nad
pedimentom zapolnjujejo dekorativni elementi, povzeti po elementih s starih orientalskih
preprog. Pediment na vsaki strani podpira po en rebrast steber.
V spodnjem delu tapiserije vidimo bazo, ki nosi vsebino slike. Sredi rjavega polja baze stoji
figurina, prav tako oblikovana po vzoru Schlemmerjevih skic, ki hkrati spominja na medeninaste
vrče, s pomočjo katerih so nekoč kadi polnili z vročo vodo. Levo in desno od figurine se v živi
rob vodoravno izteka pet vzporednih črt – dekorativni element, ki ga še danes najdemo na t. i.
peštemalih.16
Tik nad rjavim poljem stojita zrcalni sliki konja v stilu mogulskih miniatur.17 Oba sta odeta v
svečno paradno opremo s pozlačenimi zakovicami na usnjenih pasovih in bogato vezenino na
pregrinjalih. Med konjema, ki čelno korakata drug proti drugemu, visi niz okrasnih rozet,
povzetih po elementih s starih orientalskih preprog.
Nad figurama konjev in tik pod velikim obokom lebdi figura hibrida; znova, kot že na tapiseriji v
hodniku, se pojavi tema križanja človeškega in živalskega telesa. Tokrat vidimo križanca med
pavjim trupom in balerininimi nogami, namesto pavje perjanice pa je rep hibrida skonstruiran iz
Peštemali ali brisače za turške kopeli so se pojavili v približno istem času kot prvi hamami ali turške kopeli, tj. v 14.
stoletju. Zaradi nižje gostote tkanja, bombažnih vlaken in tankosti tkanine so bili peštemali kot nalašč za kopališča,
saj so dobro vpijali vodo, obenem pa so se hitro posušili (strayandwander.com, 2017).
17 Slikanje miniatur se je v Indiji pojavilo že med 9. in 10. st. n. št., večji poudarek na slikanju konjev pa se je začel v
obdobju mogulske vladavine, tj. v 16. st. Obrtne delavnice, ki so ustvarjale knjige z okrasnimi miniaturnimi slikami,
so bile povsem odvisne od patronov (navadno je bil to vladar). Ti so naročali slikanje miniatur, katerih osrednji del so
bili pogosto prav konji, najverjetneje zaradi statusnega simbola in pomembnosti v bitkah (oaktrust.library.tamu.edu,
2016).
16
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pahljačasto razporejenih palic za golf. S svojo neobičajno telesnostjo in asociacijo na balet se ta
hibrid znova navezuje na filozofijo Oskarja Schlemmerja in njegove aspiracije po doseganju
brezhibnega giba – kot pri gledališčnih marionetah.
Figuri konjev in figura hibrida med pavom in balerino ležijo na zlatem ozadju, ki ga pokriva
konturni obris tradicionalnih mozaičnih tal iz palač in javnih ustanov islamskega sveta. Obris
mozaika je tkan v enaki zlati barvi kot ozadje, vendar v drugačnem efektu, zato se glede na zorni
kot opazovalca izgled obrisa mozaika spreminja.
Po številu barv in barvnih tonih sta si tapiseriji v kolekciji zelo podobni. Razen rahlega
odstopanja v odtenkih zlatega ozadja imata enako paleto barv, zato je bilo pomembno, da pri
obeh izdelkih zagotovim enake barvne rezultate. Iz tega razloga je bila tudi tapiserija v kopalnici
tkana na istih žakarskih statvah s šestimi barvami osnove kot tapiserija v hodniku.
Za posebej zahtevno se je izkazalo tkanje zlatega ozadja s konturo mozaičnih tal, saj sem želel
vzorec ustvariti s spreminjanjem efekta tkanja (npr.: ozadje votkovni efekt, kontura mozaika pa
osnovni efekt tkanine), kot je to značilno za prte iz damasta. Uporaba te tehnike žal ni bila
mogoča, saj se je tapiserija tkala na statvah, ki uporabljajo kar šest različnih barv osnovne niti, kar
pomeni, da bi se pri menjavi iz votkovnega v osnovni efekt poznala tudi razlika v barvnem tonu.
V tkalnici so mi predlagali, da namesto menjave votkovnega in osnovnega efekta rahlo
spremenimo barvo zlatega ozadja, s čimer bi dosegli podoben efekt. Po nekaj poskusnih tkanjih
je tkalcu uspelo uloviti pravo razliko v barvnem tonu med konturo mozaika in zlatim ozadjem.
Enako kot pri tapiseriji v hodniku in odeji v dnevni sobi sem tudi pri tapiseriji v kopalnici moral
pred končnim tkanjem popraviti debelino finih kontur in odstraniti vse predrobne detajle.
Okrasje na konjskih vpregah je bilo sprva bolj delikatno, po posvetu s tkalcem pa sem
dekorativne elemente povečal in odebelil njihove konture.
Tapiserija je bila tehnično tako naposled pripravljena za končno tkanje.
Surovinska sestava tapiserije in število votkov sta enaka tapiseriji v hodniku: 80 % bombaž, 20 %
poliester.
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Slika 27 Fotografija tapiserije v kopalnici (osebni arhiv)
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
V letu dni, odkar sem začel z delom na pričujočem diplomskem delu, je kot rezultat povezovanja
različnih tekstilnih tehnik in obrti nastala kolekcija šestih izdelkov z naslovom Badehaus Gaber.
Med izdelki sta dve tapiseriji, dve blazini, ena odeja in jedilniški prt. Namen kolekcije je bil ujeti
estetskega duha družine Gaber in izdelke stilsko povezati s stavbo, v kateri živijo, umetniškimi
deli, s katerimi se obkrožajo, ter z interierjem njihovega doma, ki ga prevevajo številni različni
kulturni in zgodovinski vplivi. Posamezne tekstilije v kolekciji sem oblikoval tako, da ponudijo
kar največ estetske vrednosti, vendar ne na račun praktičnosti in udobja, ki sta v življenju
sodobne aktivne družine pomembna faktorja.

Podobno kot na zidovih rokokojskih evropskih dvorov imata tudi v domovanju Gabrovih
tapiseriji iz kolekcije Badehaus Gaber predvsem estetski namen. Tapiserija v hodniku pokriva
predhodno prazno steno, tapiserija v kopalnici pa je nadomestila indijski sari, ki je prej zastiral
okno nad kopalniško kadjo. Obe tapiseriji združujeta stilska in zgodovinska obdobja, ki so za
družino najpomembnejša, vendar praktično ne posegata v tok vsakdana. Jedilniški prt in odeja sta
izdelka, ki opravljata predvsem praktično nalogo, a sta hkrati oblikovno povsem prilagojena
eklektiki dotične družine in se stilsko ujameta z dodeljenim prostorom v stanovanju. Žametni
blazini z upodobitvama hišnih ljubljenčkov Soraye in Dimnija lično zaokrožita tekstilno kolekcijo
ter poudarita njeno unikatno naravo. Dotičnih šest izdelkov tako nedvoumno sodi v domovanje
družine Gaber in v njihov živahen vsakdan.

Stilsko se je tekstilna kolekcija med procesom oblikovanja večkrat spremenila, saj so se mi zaradi
obilice slikovnega materiala, ki sem ga nabral med raziskovanjem različnih umetniških in
zgodovinskih obdobij, porajale vedno nove ideje o izdelkih, njihovem namenu, njihovi estetiki, o
obsegu kolekcije itd. Po številnih srečanjih in pogovorih o kolekciji smo se z družino odločili, da
mora biti kolekcija primarno še vedno praktična in ne preveč komplicirana, saj bi tako lahko
izgubila nit, ki jo povezuje s stanovanjem in že obstoječim dekorjem. Naposled smo se odločili,
da bom izdelal šest izdelkov po predlogah, ki so bile Gabrovim vizualno najbolj stimulativne,
vendar v obliki klasičnih tekstilnih izdelkov, ki si jih je družina želela ali jih je potrebovala.
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5 ZAKLJUČKI
Preko obsežne raziskave številnih umetniških in zgodovinskih obdobij, tkalskih, vezilnih in
drugih tehnik sem uspešno oblikoval kolekcijo tekstilnih izdelkov za interier, ki jih družina Gaber
vsak dan z veseljem uporablja in čuti, da sodijo v njihov dom. Zaradi svobodoumne naravnanosti
vseh članov družine je bilo raziskovanje in predstavljanje novih idej zame pravi užitek; največ
težav mi je predstavljal obseg vizualnega materiala, ki se je akumuliral med raziskovanjem in
oblikovanjem kolekcije. Četudi me prav vsa umetniška in zgodovinska obdobja, ki sem jih v
kolekciji stilsko povzel, iskreno navdušujejo, sem spoznal, da je lahko delo na projektih, ki nas še
posebej veselijo, ravno tako zahtevno in naporno, prav zaradi čustvene vpletenosti in
nepretrganega toka novih idej. Zdaj vem, da se moram na neki točki preprosto zadovoljiti z
naborom idej in nabor zamejiti, saj se lahko proces oblikovanja in eksperimentiranja nadaljuje v
neskončnost. »Popolnost je sovražnik dobrega,« je zapisal Voltaire (1770) in med oblikovanjem te
kolekcije sem v celoti dojel pomen njegovih besed.
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