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IZVLEČEK
Diplomsko delo temelji na ustvarjanju ilustracij na temo vsakdanjega življenja navad in emocij.
Ilustracije spremljajo pot osebnostne rasti, aktualne dogodke v osebnem življenju in izraz
občutij, s katerimi se spopadam vzdolž procesa.
V teoretičnem delu govorim o ilustraciji, psihedelični umetnosti in umetnikih oz. ilustratorjih, ki
so na svojevrsten način vplivali na moje umetniško ustvarjanje in slog. Prav tako obravnavam
pojem digitalne umetnosti, kolaža in tekstilne umetnosti. Nazadnje opisujem tudi uporabljene
tehnike za izvedbo eksperimentalnega dela naloge, in sicer digitalnega tiska in vezenja.
V eksperimentalnem delu naloge izbrane motive predstavim v seriji tekstilnih slik, ki so bile
izvedene z uporabo digitalnega tiska v kombinaciji z ročnim vezenjem. Ustvarila sem tudi
kratko knjigo ilustracij, kjer je viden celoten razvoj ideje. Zajema večino poizkusov, risb in
abstraktnih elementov, ustvarjenih tekom projekta, v kombinaciji s fotografijami na način
digitalnega kolaža. Za izdelavo knjige sem se odločila, ker ponuja vizualno reprezentacijo
trenutnega življenjskega obdobja skozi umetnost in dokumentacijo nastanka projekta.
Ključne besede: ilustracija, tekstilna umetnost, tekstilna slika, vezenje, digitalni tisk
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ABSTRACT

The bachelor thesis is based on creating illustrations about everyday life, habits and emotions.
They illustrate a path of personal growth, ongoing events in personal life and expression of
emotions I face along the entire process.
In the theoretical part I discuss illustration, psychedelic art, artists and illustrators who have
inspired and influenced my personal style and work. I also discuss concepts of digital arts
collage and textile art. Lastly, I talk about digital print and embroidery, techniques that were
used for the execution of the practical part of the thesis.
In the practical part I present selected illustrations in form of textile paintings, made with digital
printing in combination with hand embroidery. In addition, I have created a short collection of
the illustrations in a form of a booklet, where I document the development of the idea. It
contains combining sketches, experiments, drawings, abstract elements and photographs with
employment of digital collage. The purpose for creating it was documenting the process and
a visual representation of the current life period through art.
Key words: illustration, textile art, textile painting, embroidery, digital print
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1 UVOD

Tekstil je osrednji del človeškega življenja, ki nas nezavedno spremlja na vsakem koraku, od
rojstva do smrti. Spremlja nas že od začetka civilizacije, z njim rastemo in živimo.
Izpopolnjeval je naše osnovne potrebe po prekrivanju telesa, toploti, udobju in varnosti, z
razvojem človeštva pa se je pomen tekstila v našem življenju razvil od prej neštetih
fizioloških potreb v kompleksnejše oblike. Kmalu smo z njim zadovoljevali tudi željo po
estetiki, komunikaciji in izražanju samega sebe. Z njim lahko danes izražamo pripadnost,
status, osebno ali spolno identiteto, prav tako ga uporabljamo za dekoracijo bivalnih
prostorov. Z začetkom tekstilne umetnosti kot uveljavljene umetniške prakse, pa je tekstil
postal tudi močen in vpliven medij za izraz čustev in številnih socialnih ali političnih
problematik.
Umetnost me spremlja vrsto let, praktično od zgodnjega otroštva. Veliko prostega časa sem
posvetila risanju, likovnem ustvarjanju in seveda glasbi. Že od nekdaj skozi ustvarjanje
spoznavam svet in odkrivam samo sebe. Umetnost je velik del mojega razvojnega procesa,
je najbrž najpomembnejši del moje osebnostne rasti in obstoja. Poleg tega je to prostor, kjer
lahko izražam občutja, ki jih ne znam povzeti z besedami, način, s katerim se prebijem skozi
težka obdobja življenja. Moje delo me izpopolnjuje, mi daje namen in smisel življenja. Je
proces, ki se nikoli ne zaključi. Vsak projekt nadgradi določen del znanja, me ponovno
navdihne za prihodnje projekte in me pripelje bližje k bistvu moje umetniške identitete. (1)
Velik del umetniškega udejstvovanja je vrlina opazovanja tega, kar želimo upodobiti.
Inspiracija za nova dela, bodisi ilustracijo bodisi pisanje glasbe, vedno izhaja iz sveta, ki me
obkroža. Pogosto so to preproste stvari, vizualni dražljaji, gibanje ali struktura predmetov, še
posebej pa vsakodnevno življenje posameznika, naše navade in dogodki, kako se te
spreminjajo s časom, kako rastemo in se spreminjamo na podlagi izkušenj ali dogodkov, ki
nas spremenijo. Zanima me življenje in evolucija posameznika in njegove osebnosti.
Tekom študija sem se poleg široke palete znanja imela priložnost ukvarjati s tekstilom,
spoznavati material, njegove lastnosti ter možnosti funkcionalne in dekorativne uporabe.
Podrobneje sem odkrila tudi svet tekstilne umetnosti in digitalnega pristopa k ustvarjanju
ilustracij. Prav tako sem v zadnjih letih postopoma nadgrajevala svoje risarske sposobnosti
in razvila svojevrsten, ilustrativen slog.
Tako sem se odločila, da za diplomsko delo preučim skupno točko stvari, ki jih rada počnem,
in združim ilustracijo, tekstilno umetnost in ročne tehnike v enem projektu. Ta vključuje
digitalne ilustracije, katere sem s pomočjo tekstilnih tehnik izvedla na tekstilu. Tekstilne slike
predstavljajo osebno življenje in pot osebnostne rasti.
1

2 TEORETIČNI DEL

2.1 Ilustracija

Beseda ilustracija prihaja iz latinske besede »illustratio« in pomeni razsvetliti oz. pojasniti.
Spremlja nas že stoletja, vendar se nanjo ni vedno gledalo kot na umetniško prakso, saj se
je uporabljala v komercialne namene in kot spremljava besedila v knjigah. Kot vizualen jezik
in medij je pogosto primerjana z grafičnim oblikovanjem ali likovno umetnostjo, saj so
tovrstne prakse sorodne in se včasih prekrivajo. Bistvo, ki loči ilustracijo od drugih vrst
umetnosti, je jasna razlaga konteksta in sporočilnosti skozi videno v očeh gledalca. Služi kot
komunikacija specifičnega sporočila, ki prihaja iz strani naročnika ali ilustratorja samega.
Pri pregledu zgodovine opazimo, da obstajata dve zvrsti vizualnega jezika, ki ga ilustracija
ponuja. Prvi je dobesedna ilustracija, katera opisuje resnična dejstva. Četudi je zgodba, ki jo
opisujemo, izmišljena, upodobljena na način hiperrealizma skozi digitalno ali ročno risbo,
spada pod tovrstno kategorijo. Druga pa je konceptualna ilustracija. Pod to spadajo
metaforične aplikacije na izbrano temo, vizualni zapisi idej in teorij. Tudi te lahko vsebujejo
elemente realnosti, vendar okrepljene z diagrami, nadrealizmom, distorzijo ali abstrakcijo
ponujajo drugo vrsto informacij. Obe vrsti vsebujeta glavne sestavne dele ilustratorske
prakse: informacije, komentar na dano temo, zgodba, prepričljivost in identiteto.
(1)
Tu je vredno omeniti povezavo in razliko med besedo in sliko, saj je v številnih primerih
ilustracija uporabljena kot spremljava besedila v knjigah, revijah in spletnih straneh kot
vizualna vsebina besedila ali pa v marketinške namene. Slika ima sledeče kvalitete: takojšna
komunikacija sporočila, ki je lahko razumljena na globalnem nivoju, ne glede na starost,
lokacijo ali obdobje. Gledalec se lahko z njo poistoveti, mu vzbuja negativne ali pozitivne
občutke, jo lahko poveže z določenim spominom ali izkušnjo, ga pritegne s pravo barvo,
obliko in kompozicijo. Slike so lahko v smiselnem kronološkem zaporedju tudi nosilke
zgodbe. Medtem pa ima beseda moč, da sporočilo komunicira zelo specifično in natančno,
postopoma in opisuje zgodbo z možnostjo detajlnega opisa, vendar je omejena na določen
jezik in lokacijo bralca. Tudi ta lahko v smiselnem in kronološkem zaporedju opisuje zgodbo
in bralca povezuje z osebnimi izkušnjami, spomini in občutki. Tako imata beseda in slika
vsaka zase svoje atribute in pomanjkljivosti, vendar se lahko skupaj dopolnjujeta.
Ilustracija se prav tako lahko glede na svoj namen in vizualno reprezentacijo deli na
uporabno umetnost, kjer slika deluje kot vizualna reprezentacija besedila oz. kreativna
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rešitev problema, in na likovno umetnost, kjer je slika umetniško delo in jo lahko
obravnavamo individualno, brez konteksta. (2)

2.1.1

Egon Schiele

Avstrijski slikar Egon Schiele, rojen 1890 v Avstriji, je bil eden izmed vodilnih umetnikov
ekspresionizma. S posebnim slogom, ekspresivno linijo je orisoval popačene figure svojih
subjektov. V širokem opusu del se je večinoma ukvarjal z moško in predvsem žensko
človeško figuro, skozi dela pa opazimo, da je poleg zajemanja esence svojih modelov
opisoval in razkrival tudi samega sebe. Modeli so večinoma prikazani v svoji surovi erotični
naravi, s spoštovanjem do svojega telesa in spolnosti, včasih tudi s prizori homoseksualne
narave, ki gledalca pritegnejo in zapeljujejo. V svojih desetih letih delovanja kot umetnik je
ustvaril 334 oljnih slik in 2503 risbe. Bil je tudi dober prijatelj z Gustavom Klimtom. Njuna
stila sta si sicer različna, pa vendar imata podobne karakteristike, posebej pri izrisu skic in
proporcih subjektov. Poleg človeških figur je risal oz. slikal tudi pokrajine, naravo in
arhitekturo vasic in mest. Njegova prepoznavna karakteristika so surove ilustracije, akvareli,
ki so videti nekoliko nedokončani. V primerjavi s takratno dobo art nouveau-ja, ki je znana po
okrasnem stilu in svoji ornamentni naravi, je Egonov stil predstavljal precejšnji kontrast.
Linija, ki orisuje njegove študijske subjekte, je ostra, direktna, razbrzdana in nekoliko
agresivna, vendar močno efektivna.
Za motivi se skriva simbolika sanjskega sveta, življenja, smrti in duhovnega razcepa sebe in
njegovega alter-ega. Svoje objekte je suspendiral z močnim kontrastom orisa figure in
praznega ozadja skozi centralno in ptičjo perspektivo, kar je ustvarilo mimetično iluzijo
resničnega sveta. (3)
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Slika 1: Egon Schiele – Self Portrait Nude (4)
Slika 2: Egon Schiele – The Scornful Woman (5)

2.1.2

Vincent Van Gogh

Vincent Van Gogh, rojen na Nizozemskem leta 1853, je eden izmed najbolj priznanih
slikarjev postimpresionizma. Njegovo življenje in delo sta tesno povezana in soodvisna,
mnogi ga označujejo kot norega umetnika in emblem nerazumljenega, trpečega umetnika. V
svojih delih se je ukvarjal z upodabljanjem narave, pokrajine. Mnogokrat je upodabljal tudi
kmečke ljudi pri njihovih opravilih, sicer pa tudi portrete ljudi, pri katerih je poizkušal zajeti
vsa čustva, ki jih je oseba izražala, in ambient, v katerem se je nahajala. Med njimi najdemo
tudi veliko avtoportretov.
V njegovih začetkih in ob vplivih nizozemskega slikarstva so njegova začetna dela
monotonih barvnih tonov. Zgledoval se je po mojstrih, kot so Delacroix, Corot, Daumier in
Millet, katerega dela je mnogokrat tudi reproduciral. Kasneje z evolucijo in rastjo je
postopoma uvedel vedno več barvnih tonov in razgibanosti. Sledil je tedanjem času
impresionizma, za katerega so značilne vidne poteze čopiča, ki orisujejo in ustvarjajo
impresijo vidnega. Po preselitvi v Francijo, od Pariza do Arlesa, so njegova dela dobila novo
podobo in kakovost. Močno saturirane barve rumenih, modrih, zelenih rdečih in oranžnih
4

tonov, s katerimi je slikal, veljajo za velik doprinos v zgodovini umetnosti. Njegova dela
izžarevajo življenje in gibanje. (6)

Slika 3: Vincent Van Gogh – The Bedroom (7)

Slika 4: Vincent Van Gogh – Starry Night (8)
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2.1.3 Nick Sullo
Nick Sullo ali »xsullo« je ameriški ilustrator iz Kalifornije. Izobrazbo je pridobil na Academy of
Fine Art v San Franciscu in svojo kariero začel v vizualnih učinkih za filmsko industrijo.
V 90-ih letih je veliko eksperimentiral s tradicionalnimi mediji, kot so oljne slike, risanje,
fotografija in izdelava printov, kasneje pa se je osredotočil na digitalne medije in izdelavo
vizualnih učinkov in promocijskih ilustracij za film in serije. V svojih delih obravnava
problematiko na osebni in globalni ravni, katero transformira v posebno barvito vizualno
estetiko. Slogovno in vsebinsko lahko njegova dela označimo za slikovite surrealistične
kompozicije, z vplivom cyberpunk estetike in elementi tehnološke distopije, z uporabo ostrih
linij in močnih, živih barvnih palet.
V področju vizualnih učinkov za film je sodeloval na številnih projektih, kot na primer pri seriji
Taboo in Stranger Things, Pirati iz Karibov, računalniški igrici San Andreas in promocijskih
ilustracijah za animirano serijo Love, Death & Robots. (9)

Slika 5: Nick Sullo – Shedding (10)
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Slika 6: Nick Sullo – Severed (11)

2.1.4 Zeen Chin
Zeen Chin je ilustrator in konceptualni umetnik iz Kuala Kapur, Malezija. Že kot otrok je
spremljal in ustvarjal umetnost, sicer pa je samouk. Njegova dela imajo močan vpliv azijske
kulture in umetnosti. V njih upodablja različne tematike, prizore in spomine iz otroštva ali
sanjskega sveta v kombinaciji z mističnimi in temačnimi prizori grozljivk. Njegova uporaba
barv in tehnike izraža elegantnost in slikovitost, karakterji so upodobljeni v stilu animiranih
junakov skupaj z bitji iz tradicionalnih azijskih legend.
V preteklosti je deloval kot umetniški vodja nekaj 3d CGI studiov, sicer pa deluje kot
»freelance« umetnik. Sodeloval je pri ustvarjanju televizijskih oglasov za video igre,
ilustracijah za igro Legend of the Cryptids, Kingdom Death in Galaxy Saga. (12)
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Slika 7: Zeen Chin – Press (13)
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Slika 8:Zeen Chin – Redemption (14)
Slika 9: Zeen Chin – 21 (15)

2.2 Psihedelična umetnost
Psihedelična umetnost je umetniško gibanje 60-ih let 20. stoletja. Zajema skupek umetnin,
grafik, vizualnih umetnosti in mešanih medijev, katerih navdih izhaja iz psihedeličnih izkušenj
in halucinacij pod vplivom halucinogenih substanc. Njihov namen je vizualni opis tega stanja,
mnogokrat so to popačene slike, distorzija in surrealizem, slike v sekvencah, ki ustvarjajo
gibanje, kompleksno plastenje in vzorčenje, ki ustvarja dimenzijo.
Zanjo je značilna živeča prisotnost, močni barvni toni in eksperimentalne kompozicije, ki
poizkušajo prikazati močne energije, neskončno gibanje in fluidnost. Po svoji naravi je
mistična, hedonistična, panteistična vrsta umetnosti, postavlja vprašanje kozmičnih energij in
človeške eksistence. (16)
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Slika 10: USCO – Church Audio-visual Meditation Temple (17)
Slika 11: Victor Moscoso – Psychedelic Poster Art (18)

2.3 Digitalna umetnost
Digitalna umetnost je vsaka vizualna reprezentacija, ki jo umetnik izvrši s pomočjo
računalniške tehnologije. Za izvršbo tovrstne naloge potrebujemo neke vrste programsko
opremo, narejeno za urejanje slik oz. risanje v rastrski ali vektorski obliki. Beseda digitalno
se nanaša na uporabo števil oz. binarne kode, ki jo računalnik ustvarja kot zapis vseh
vizualnih informacij. Na primer, ko posnamemo fotografijo z digitalnim fotoaparatom, ta
ustvari digitalno kodo za zajem videnega. Umetnik lahko torej sliko producira s pomočjo
digitalnih elementov in pripomočkov, s katerimi manipulira obliko, po navadi skozi določen
vmesnik, kot je na primer grafična tablica ali računalniške miške.
Digitalno slikanje je nova vrsta umetnosti, ki se je pojavila v 20. stoletju, skupaj z razvojem
tehnologije. Vedno bolj je sprejeta kot veljavna oblika dvodimenzionalne umetnosti, vendar
je okoli nje še veliko vprašanj in polemike glede mesta digitalne umetnosti ob tradicionalnih
tehnikah – slikanjem, risanjem in kiparjenjem.
Leta 1964 se je pojavil program »sketchpad«, prvi računalniški risarski program, ki je
uporabniku omogočal simulacijo risbe na računalniškem zaslonu. Bil je predhodnik tovrstnih
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programov, ki jih poznamo v današnjem času, kot so Corel Photopaint, MetaCreations,
Painter 3D, Adobe Photoshop in JASC PaintShop Pro. Z uporabo računalniške miške ali
grafične tablice je bilo možno risati, poleg tega pa izbirati med različnimi debelinami čopiča,
selekcijo barv za urejanje in retuširanje fotografij, prilagoditvijo kontrasta in nekaj specialnimi
efekti.
Zgodovina umetnosti je v nekem smislu zgodovina tehnološkega napredka. Izum oljnih barv,
perspektive, litografije, fotografije, »airbrush« tehnologije, akrilnih barv in drugih iznajdb,
predstavlja velike napredke v svetu umetnosti. Nekateri so vplivali na manjše spremembe,
drugi pa so za vedno spremenili potek in izkušnjo umetnosti. Kot primer lahko vzamemo
iznajdbo perspektive. Pred tem so umetniki v naravi slikali s prilagajanjem velikosti
predmetov glede na njihovo pomembnost v kompoziciji, ne glede na njihovo bližino in
pozicijo v prostorskem planu. Pravila perspektive je ustvaril renesančni umetnik Filipo
Brunelleschi v začetku 15. stoletja, ta pa so nato vodila v resnično upodabljanje sveta in
prostora. Slikar Albrecht Dürer pa je ustvaril še pripomočke, ki so ustvarjali matematično
pravilno shemo prostora. V tem smislu je bilo to prvo tehnično oz. mehansko pomagalo za
ustvarjanje umetnosti. Tudi z izumom fotografije so se mnogi slikarji bali, da bo njihovo delo
zastrto s to novo tehnologijo, saj so se mnogi preživljali z realističnimi upodobitvami
portretov ali narave. Kaj kmalu pa so jo začeli uporabljati v svojo korist, Delacroix in številni
drugi so za svoje študije uporabljal fotografije modelov, saj je ta vir statičen in bolj zanesljiv
od živega poziranja. Poznamo mnoga mehanska pomagala, kot sta camera obscura ali
pantograf. Leta 1879 je Abner Peeler prvič uporabil »airbrush« tehniko. Ta z uporabo zračne
kompresije prši barvo na podlago v zelo malih delcih. Tehnika je visoko učinkovita za mehke
linije, predvsem pa za mešanje barvnih tonov in prehodov. Mnogi profesionalni umetniki so
jo označili kot ceneno in amatersko, saj so rezultati ponujali veliko lepih vizualnih efektov,
vendar so bila dela tehnično slabo zastavljena in šibka. Podobno stigmo doživlja tudi
digitalna umetnost, saj je ta proizvedena s pomočjo računalniškega sistema. Ta oznaka
predpostavlja, da je računalnik ta, ki ustvari celotno delo, in ne umetnik sam. Če to
primerjamo s fotografijo, ta ni posneta brez prisotnosti očesa in znanja usposobljenega
fotografa – tako tudi računalnik potrebuje umetnika, ki svoje delo ustvari. (19)

2.4 Kolaž
Kolaž je umetniška tehnika, pri kateri s kombiniranjem različnih materialov, tekstur ali slik
ustvarjamo novo formo oz. delo. Beseda izhaja iz francoske besede »coller«, kar pomeni
lepiti. Ta tehnika je najbrž obstajala že dolgo v zgodovini, vse od iznajdbe papirja, vendar je
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v 20. stoletju doživela svoj vrh in našla mesto v moderni umetnosti. George Braque in Pablo
Picasso, ki sta delovala v dobi kubizma, sta kultivirala tehniko kolaža v svojih delih. Razvoj
kolaža je tesno povezan s spremembami organizacije sveta v 20. stoletju. Z razvojem
masovne proizvodnje in kapitalistične ekonomije se je začela doba potrošništva, ki je
posledično spremenila življenje posameznika ne samo na osebni, temveč tudi na kulturni
ravni. Sledil je upad lokalne proizvodnje in ročne izdelave produktov, katerega je zamenjala
masovna industrijska proizvodnja. Tovrstne spremembe so vplivale tudi na dojemanje in
pomen materialnih stvari. Industrijski napredki in ublagovljenje so končali mnoge tradicije in
zahtevajo, da svoj življenjski pomen osredotočimo na kupovanje in potrošništvo, namesto na
proizvodnjo in samopreskrbo. Nova tehnologija in organizacija sveta je spremenila tudi
dojemanje simbolike in estetskih praks. Spremenil se je pogled na sliko, glasbo, zgodbo z
masivno proizvedenimi produkti, dostopnimi na globalni ravni skozi časopis, radio, film in
najpomembnejše, z množičnim oglaševanjem produktov. S tem se je drastično spremenil
svet umetnosti in vse, kar je prišlo za temi spremembami, je bilo neke vrste odziv na novo
organizacijo sveta in ljudi. Kolaž je eden izmed načinov spopadanja z novimi problemi in
definicijami pomena objektov serijske proizvodnje iz strani umetnika. Večina njih je skozi
svoje prakse zanikala, zatirala in bežala stran od novih idej potrošništva ter stremela k
idejam romanticizma. Drugi pa so v istih problemih videli nove priložnosti, skozi katere so
lahko vzpostavili nove pomene. Dva izmed teh umetnikov sta bila na primer Andy Warhol in
Marcel Duchamp. Warhol si je prilastil nove tehnike oglaševanja in upodabljanja motivov
nove masovne proizvodnje in medijev, Duchamp pa je vzpostavil nov pojem »ready-made«
pri katerem je vzel že obstoječe produkte in jih po svoje spreminjal. Čeprav to nista
umetnika, ki sta skozi svoje udejstvovanje uporabljala kolaž, sta dober primer principa
ustvarjanja, ki ga sama tehnika ponuja. 20. stoletje je torej prineslo nove spremembe, na
katere smo se odzvali s kolažiranjem, rezanjem masovno proizvedenih objektov in medijev
za ustvarjanje novih stvari na vseh področjih delovanja – od umetnosti, literature,
fotomontaže in glasbe z novo tehniko vzorčenja glasbenih elementov. (20)
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Slika 12: Severino Canepa – Digital Concrete (21)
Slika 13: Earth Rites (22)
Slika 14:Thanh Nguyen – Star Is Born (23)

2.5 Tekstil v odnosu s človekom
Tekstil je osrednji del človeške zavesti. Že od nekdaj služi kot element, s katerim opisujemo
samega sebe, civilizacijo in naše mesto v univerzumu. Osnovne lastnosti tekstila, kot so
fleksibilnost, absorbiranje in širjenje, imajo močne asociacije z našo organizacijo konceptov
in sveta okoli nas.
Tekstil ima živečo prisotnost, saj ga lahko oblikujemo. Prisoten je v ritualih in vsakem koraku
človeškega življenja od rojstva do smrti. (24)

2.6 Sodobna tekstilna umetnost
Po drugi svetovni vojni se je v zahodnih kulturah ponovno vrnilo zanimanje za tekstilno
rokodelstvo, tokrat v novi luči, kot ekspresivna forma. Veliko posameznikov se je v 60-ih in
70-ih letih 20. stoletja zatekalo nazaj k tekstilni umetnosti (»fiber arts«), tokrat z osebno
izpovedjo in sporočilnostjo, ki je tedaj bila bolj značilna za slikarstvo in druge ekspresivne
vrste umetnosti. Kljub širokim rokodelskim znanjem se je tekstil pojavil v novi nefunkcionalni
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luči. Države zahodnega sveta so se spoznale z bogato dediščino in tradicijo drugih narodov,
katerih simbolika in stil ornamentov je navdihovala revolucijo tekstilne umetnosti.
Posamezniki, ki so delovali na področju tekstilne umetnosti, so čutili potrebo po redefiniciji
vrednot in značilnosti, ki jih pripisujemo tekstilu. Mehkoba in prožnost niti, ki sestavljajo
blago, imajo popolnoma druge lastnosti, kot na primer kamen in kovina, in posledično tudi
drugo dinamiko. Vzpostavi se je pojem mehke skulpture in umetniške tekstilije. Umetniki so
eksperimentirali z uporabo novih materialov pri principu pletenja in tkanja. Sočasno so novo
podobo dobile tradicionalne tekstilne tehnike, kot so vezenje, kvačkanje, čipke in krpanke, ki
niso bile uporabljene v svojem dotedanjem kontekstu okraševanja. Te discipline so
mnogokrat postale osrednji del feminističnih gibanj in spolnih neenakosti, saj so bile
asociirane z žensko vlogo v družbi skozi zgodovino rokodelstva. Čeprav je večina del v
razvoju tekstilne umetnosti namenjenih kot sporočilo idej in so v fizičnem smislu
nefunkcionalna, se vzpostavita tudi pojma »wearable art« in »artwear«. Ta se osredotočita
na interakcijo med blagom in človeškim telesom, mnogokrat kot komentar na družbo in
kontekst tekstila v našem življenju in okolici. Tekstilna umetnost se je dolgo časa borila za
enakost v svetu umetnosti zaradi svoje povezave z obrtjo in dekoracijo. Novejše generacije
umetnikov delujejo v mnogih skupnostih, ki so osredotočene v ustvarjanje ne glede na vrsto
medija. Eden izmed takih kolektivov je »The Church of Craft«, ustanovljena leta 2000, z
namenom povezovanja ljudi in razblinjanjem stigme med umetnostjo in obrtjo. (24)

2.7 Zgodovina tekstilnih tehnik za potisk blaga
Potisk tekstilij je ena izmed najstarejših vrst umetnosti z mehansko reprodukcijo. V stari
Grčiji so uporabljali tehniko odtisa z motivom, vrezanim v les, in tedaj novo tehniko kovinskih
ali steklenih odlitkov. Tisk se je nadalje skozi zgodovino razvijal iz teh dveh postopkov. V
17. stoletju je bila Indija vodilna na trgu tekstilnih izdelkov, s širokim znanjem o tehnikah
barvanja in fiksiranja barvil. Poznali so indigo in močne rdeče tone, ki jih je bilo težko doseči
ostalim evropejskim ljudstvom. Brez pravilnega znanja fiksiranja so barvane tekstilije s
pranjem krvavele in obledele, povečala se je potreba po trgovanju z Indijo in posledično tudi
želja po potiskanem tekstilu. V Franciji in Angliji je veljala zakonodaja, ki je omejevala
tovrstno trgovanje. Evropa je isti čas uporabljala tehnike lesoreza z možnostjo več barv,
vendar je vsaka barva zahtevala nov leseni profil. Kmalu za tem so izumili bakrorez, ki je
ponujal enobarvne zapise in potiske boljših kakovosti in finih detajlov. Obe tehniki sta bili
uporabljeni tudi v kombinaciji, vendar so se pojavile težave pri večjih ponovitvah vzorca, zato
so se držali samo ene ponovitve. Leta 1783 je bila patentirana cilindrična naprava za tisk,
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izumil jo je škotski tiskar Thomas Bell. Ta nov postopek je drastično spremenil tekstilno
industrijo. Proizvodnja s tem strojem je bila cenejša in hitrejša od prej omenjenih tehnik,
poleg tega so bili vzorci lažje ponovljivi. Kasneje, v 20. stoletju, sta se za upodobitev motivov
začela uporabljati sitotisk in fotoemulzija. Sitotisk deluje na načelu tiskanja blaga, napetega
na okvir. Ko barvo enakomerno nanesemo s pomočjo rakla, barva pronica skozi tkanino, kjer
ta ni zaščitena z emulzijo. Do časa 60-ih let 20.stoletja se je ta tehnologija razvila v
rotacijske stroje za sitotisk, ki so omogočali večje proizvodnje tekstilnega tiska. V času
tehnološkega napredka proti koncu stoletja in raziskovanjem kemične sestave materialov in
barvil se je razvil transferni tisk. V 90-ih letih je na trg prišla prva ink-jet tehnologija, ki je
omogočala velik spekter barv in substratov, tako sintetičnih, kakor naravnih, poleg tega tudi
večjo umetniško svobodo, saj so bile možnosti slik in ponavljanj vzorca neomejene. Izum in
nadaljnji razvoj digitalnega tiska in tehnologije je spremenil karakter tekstilne industrije,
potiska in umetnosti. (25)

2.7.1 Prednost digitalnega tiska
Prihod digitalnega tiska ob koncu prejšnjega stoletja ima pomemben in precejšen vpliv na
razvoj tekstilne industrije in pristop k praksi. Ta nova tehnologija skupaj z razvojem tehnik
barvanja in proizvodnje tekstila je prinesla novo dobo v svetu tekstila. Nastanek digitalne
tehnologije potiska tekstilij je prinesel mnogo novih možnosti. Ponuja nam različne
fotografske efekte, brez prilagajanja slik za izvedbo tiska, seveda pa tudi mešanje barv in
ustvarjanje gradientov, ki se ga težko ali pa tudi ne da ustvariti s tehniko sitotiska. Barvne
palete niso omejene. Na razpolago imamo milijone barvnih odtenkov, poleg tega pa se cena
tiska ne spreminja, če imamo samo nekaj ali vse barvne odtenke. Ima svoje prednosti tako
za tekstilne oblikovalce in konec koncev celotno proizvodnjo tekstilij. Če za primer vzamemo
sitotisk, potrebujemo 3 glavne korake, preden vidimo končen izdelek. Motiv mora biti
razdeljen na posamezne ploskve in različna polja iste barve, kar je opravljeno relativno hitro,
če k tem pristopamo z uporabo računalniške tehnologije. Nato je pripravljene motive
potrebno prenesti na sita in opraviti tiskanje. Nova digitalna tehnologija tiska tekstilij je
hitrejša in cenejša. Poleg tega je bolj učinkovita z uporabo barvnih substratov in pri nanosu
barve, kasneje pri spiranju pa na površini blaga ostane le 60 % barve. Še ena prednost pa je
tudi v prilagodljivosti motivov. Pri digitalnem tisku se lahko velikost motiva in ponavljanje
takoj prilagodi ali spreminja. Motivu lahko dodajamo ali odvzemamo elemente brez
ponavljanja procesov, ki so potrebni za izvedbo sitotiska. (25)
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2.7.2 Ink-jet tehnologija digitalnega tiska
Ink-jet je tehnologija, ki omogoča prenos barve do medija brez stika z njim. Teorija za
tovrstno tehnologijo je bila ustvarjena že na koncu 19. stoletja, razvila pa se je na koncu 50ih in 60-ih let 20. stoletja. Po navadi ink-jet delimo na dva razreda glede na njegovo
delovanje. Poznamo CIJ (Continuous Ink Jet) in DOD (Drop-on-Demand) sistema. CIJ
sistem barvilo brizga skozi šobo pod stalno hitrostjo in pritiskom. DOD sistem pa brizga
barvilo le, ko je to potrebno za izvedbo motiva ali vzorca. Tu sta tudi dva glavna sistema
formacije kapljic barvila pred nanosom na tekstil. Prvi je piezoelektrični ink-jet (PIJ) in
termalni ink-jet (TIJ) sistem. Ta ima v prostoru za shranjevanje barvila piezoelektrično
sprožilo, ki stisne barvilo skozi šobo in ga razprši v male delce. Drugi pa ima na vsaki šobi
toplotni grelec, ki dvigne temperaturo barvila do nukleacije. Tlak, ki nastane pri tem procesu,
barvilo izbrizga iz šobe in ga razprši na manjše delce. (26)

2.8 Vezenje
Vezenje je umetnost okraševanja blaga s šivi z namenom dekoracije, dodane vrednosti in
estetike. Skozi zgodovino je bila tovrstna praksa uporabljena za izraz pripadnosti in
upodabljanje ornamentov, značilnih za določen čas in prostor. Vezenje izhaja iz različnih
sorodnih dejavnosti, kot na primer pletenja košar, izdelovanja preprog in tapiserij, in seveda
pletenja, tkanja in šivanja. Dolgo časa je bilo uporabljeno zgolj za okraševanje tekstilnih
površin, upodabljanje motivov in vzorcev z uporabo igle in niti, včasih tudi tanke žice. Prve
začetke te dejavnosti lahko najdemo v starih azijskih civilizacijah, natančneje na Kitajskem.
Vezenje je bilo tedaj uporabljeno kot alternativa za upodabljanje manjših detajlov in
ukrivljenih linij, saj teh ni bilo možno doseči s tkanjem, prav tako pa je izdelava zahtevala
manj časa. Kljub tradiciji in uveljavljenim tehnikam je vezenje postalo predmet sodobne
umetnosti zaradi fleksibilne narave tekstilnih elementov in možnosti ekspresije idej, ki niso
izključno estetskega pomena. Posamezni šivi lahko sledijo obliki oz. površini z istim
pristopom in neposrednostjo, ki jo prepoznamo pri risbi. Poznamo mnogo tehničnih opisov in
pristopov, vendar ko govorimo o vezenju v okvirih tekstilne umetnosti, je ta proces stvar
posameznega umetnika. (27)
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Slika 15: Katerina Marchenko (28)
Slika 16: Threadfolk (29)
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3 EKSPERIMENTALNI DEL

V eksperimentalnem delu sem se ukvarjala z razvojem kolekcije ilustracij, izmed katerih sem
izbrane 3 motive realizirala na tekstilnem mediju s pomočjo digitalnega tiska v kombinaciji z
tehniko vezenja.
Poleg tega sem oblikovala tudi knjigo ilustracij, kjer so zbrani vsi motivi, ki ustvarjajo vzdušje
zadanega projekta in njegovo bistvo – umetniški izraz čustev in doživljanja sveta iz osebnih
izkušenj.
Ilustracija me spremlja že praktično celo življenje – v obliki skic, risb in študij svojega okolja.
V zadnjih letih, tekom študija, pa sem se to znanje naučila uporabiti na nove načine, ne
samo za upodobitev videnega, temveč tudi za izraz notranjih občutij, misli in domišljije. S
pridobitvijo osnovnega znanja programov, kot sta Adobe Photoshop in Illustrator, se je
razširil tudi moj pogled na izvajanje ilustracij in posledično število možnosti izvedbe idej.
Prav tako sem razvila svojevrsten, barvit in prepoznaven slog.
Ilustracije predstavljajo vsakodnevno življenje iz osebne perspektive. Celoten proces dela se
je raztezal čez približno eno leto, v katerem sem doživela mnoge spremembe in novosti.
Skozi prikaz osebnih predmetov, ki držijo nekakšno sentimentalnost, in navad, ki nas
spremljajo na vsakem koraku življenja, se dotaknem nekoliko bolj resnih tem. Posamezne
slike prikazujejo spopadanje in življenje z mentalnimi problemi, skrb za sebe in svoje
počutje, rehabilitacijo in osebnostno rast. Celoten projekt je skozi čas dobival vedno bolj
jasno podobo in veliko večji pomen zame in za mojo umetniško izpopolnjevanje. Umetnost je
bila in vedno bo moje glavno izhodišče za izraz čustev, predelavo informacij in stvari, ki se
dogajajo na psihološki ravni in katerih včasih ne razumem. Najpomembneje pa je umetnost
fizični dokaz evolucije in rasti, tako na osebni kot profesionalni ravni. Skozi študij sem se
naučila veliko o sebi, svoji umetniški identiteti in seveda o svoji ljubezni do tekstila. Je
idealen medij za ekspresijo čustev zaradi svoje fleksibilnosti in možnosti preoblikovanja.
Čeprav nas spremlja vsak dan na vsakem koraku življenja in nam služi v skrajno
funkcionalne namene, za zadovoljitev osnovnih človeških potreb, kot so prekrivanje telesa,
toplota in udobje, to ni njegov edini namen. Je tudi čudovit material za izražanje osebnosti,
pripadnosti, identitete in – kar je mogoče zame še najpomembnejše – za ekspresijo svojih
občutij v smislu tekstilne umetnosti. Moje zanimanje za tekstil se je pričelo v zgodnjih
najstniških letih, ko sem prvič začela ustvarjati in eksperimentirati s tehnikami vezenja.
Pogosto sem stara oblačila popestrila s poenostavljenimi linijskimi motivi in vse od tedaj
razvijam različne pristope in svoj stil vezenja.
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3.1 Razvoj ideje
Postopek sem pričela z upodabljanjem posameznih dejanj in predmetov, ki jih izvršim oz.
uporabljam na vsakodnevni ravni. Sprva so ilustracije našle svojo obliko na risalnem papirju.
Za skiciranje po navadi uporabljam različne risarske pripomočke, kot so barvni svinčniki,
flomastri in kemični svinčniki različnih barv. V dani nalogi sem se odločila za barvne
flomastre, ki so namenjeni označevanju teksta, saj imajo zanimivo kvaliteto prosojnosti. Od
tu izhaja izbrana barvna paleta, ki sem jo uporabljala skozi celoten proces, in sicer modri oz.
turkizni, roza in zeleni barvni toni.
Čeprav je moj osebni stil po navadi nekoliko bolj dovršen v smislu dimenzije, senčenja in
oblike, je ta projekt zastavljen nekoliko drugače. Tu sem se predvsem ukvarjala s ploskovno
distribucijo barve abstrahiranim oblikam in ilustratorskim pristopom k dani nalogi. Kot vedno
ta ni odvisna samo od tega, kaj hočemo sporočiti, temveč tudi od samega medija oz.
materiala, na katerem se bo ideja izvajala. Tako je treba prvotno obliko nekoliko prilagoditi in
najti kompromis med idejnim izhodiščem in fizično izvedbo. Ves čas sem morala misliti tudi
na izvedbo slik na tekstilu in na izbrane tehnike, ki so optimalne za prikaz vzdušja in emocij,
ki jih tovrstna tematika zajema.
Zbrane skice sem nato zajela v fotografijah in te prenesla na računalnik, kjer sem proces
nadaljevala s pomočjo Adobe Photoshopa in Illustratorja. Tu sem dodajala in odvzemala
določene elemente ter se igrala s postavitvijo, prekrivanjem, ponavljanjem in deformacijo
oblike s pomočjo filtrov in pripomočkov, ki jih programska oprema ponuja. Moj osebni
umetniški proces temelji na raziskovanju različnih možnosti za upodobitev istih motivov,
variacijah oblike, plastenjem, kompozicijo, dokler slika, ki nastane, ne zajema pravilnega
vizualnega učinka. Pogosto rastrske datoteke, ki jih narišem v Photoshopu, shranim, jih nato
odprem v Ilustratorju in iz njih naredim vektorske slike. To storim z uporabo image trace,
high fidelity photo, pri katerem postopku se posamezne slikovne točke spremenijo v
vektorske oblike. Nato lahko nekaterim oblikam spreminjamo polnilo, jim dodamo obrobe, jih
deformiramo ipd.
Po določenem času in uspešnih rezultatih je kolekcija dobivala novo podobo in vzdušje. Po
posvetu in pogovoru z mentorico sem uspela iz celote izbrati 3 motive, katere sem realizirala
na tekstilu.
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Slika 17: Kolaž ilustracij 1

Slika 18: Kolaž ilustracij 2
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Slika 19: Razvoj ideje in poizkusi 1

21

Slika 20: Razvoj ideje in poizkusi 2

3.2 Inspiracija in razlaga izbranih motivov
Od nekdaj sem inspiracijo za svoje ustvarjanje črpala iz opazovanja vsakodnevnega
življenja, navad in sveta, ki nas obkroža v relaciji z notranjimi občutki, percepcijo realnosti in
v končni fazi samega sebe. Serija ilustracij predstavlja pot osebnostne rasti, rehabilitacije in
procesiranja emocij skozi umetniško udejstvovanje. Tekstilne slike so sekvenčne, se med
seboj povezujejo z napisom, ki izhaja iz osrednje ilustracije z uporabo istih barvnih tonov oz.
njihovih variacij.

3.2.1 An ode to self-care
To delo prikazuje par rok, med katerimi je napeta nit, tesno ovita okoli prstov. Objekt poteka
v horizontalni smeri kompozicije, iz njega pa se na zgornji in spodnji plan raztezajo zelene
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linije, ki tvorijo plasti oz. neko vrste pokrajino linij, katere minimalno variirajo v svoji obliki
smeri poteka. Na desni strani kompozicije se v ozadju razteza napis, ki služi kot vezni
element ilustracij. Ta je podvojen in linijski.
Slika prikazuje nitkanje zob, katero simbolizira skrb zase, vzpostavo reda in pozitivnih
navad. Osebno je to zame zelo pomemben del življenja in spopadanja z mentalnim
zdravjem. Živimo v svetu, kjer se stvari odvijajo v zelo hitrem tempu, veliko svoje energije
namenimo delu, komunikaciji ali druženju s prijatelji, socialnim medijem. Tak način življenja
prinese veliko stresa, kaosa, bežečih misli in nemira, kar na dolgi rok ni idealno za nas in
naše mišljenje.
Opazimo tudi, da se nit v svoji napetosti razplasti ali trga. To predstavlja občutljivost, krhkost
in negotovost osebnega stanja. Čeprav se trudimo po svojih najboljših zmožnostih, da zase
skrbimo na najboljši način, se hitro zgodi, da počasi izgubljamo stik s samim sabo in svojimi
potrebami. Za lasten notranji mir je zaslužnih mnogo elementov in ti so svojevrstni za
vsakega posameznika. Zase vem, da je to vzpostavitev reda, jutranje in večerne rutine,
tišina, samota in organizacija misli. Iskanje ravnotežja med seboj in zunanjim vplivom sveta
okoli sebe je zame neskončno dejanje, vendar hkrati esencialnega pomena.

Slika 21: An Ode To Self-care
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3.2.2 ???
Delo prikazuje ročno digitalno uro v centru kompozicije, iz katere se širi napis »forward«.
Tipografija je nekoliko deformirana, daje občutek fluidnosti, njena koncentričnost naš pogled
usmerja iz roba v center slike. Podvojenost besede deluje kot senca in s svojo variacijo v
obliki ustvarja iluzijo nekakšnega prostora. Barve so uporabljene ploskovno, prevladujejo
modri in rožnati barvni toni. Ploskve, ki sestavljajo objekt, so prav tako popačene in se
zlivajo izven okvirjev ure. Kontura, ki zajema obliko centralnega objekta, je pravilna, ostra in
geometrijska. Na zaslonu opazimo 3 vprašaje, ki so upodobljeni v stilu LCD zaslonov oz.
tovrstnih digitalnih naprav.
Slika simbolizira čas v odnosu do človeka in njegove vloge v življenju posameznika. Pogosto
je ta enačen z minljivostjo in progresijo življenja. Čas je pomembna komponenta vsakdana,
ponuja nam orientacijo, vzpostavlja red v organizaciji sveta, med seboj loči dneve in se
neskončno odvija. Naš življenjski cikel v grobem členi na rojstvo, življenje in smrt, hkrati pa
na številna vmesna osebna obdobja, ki jih posameznik doživlja. Ta motiv sem izbrala, saj se
prav tako kot čas naša osebnostna in duhovna rast nikoli ne ustavi. Z osebnimi izkušnjami
se vedno učimo novih stvari, pogosto iz napak, vselej pa se ta konča v mnogih spoznanjih,
katera nam pomagajo ravnati drugače in nas oblikujejo v bolj izpopolnjeno osebnost. Motiv
vprašajev na zaslonu pomeni negotovost, saj prihodnosti ne vidimo in ne vemo, kaj ta
prinese. Poleg tega pa me spominja na mojo osebno šibkost, na kateri želim graditi, in sicer
nepotrpežljivost v odnosu do same sebe. Pomembna je čuječnost, svoje misli je vredno
usmeriti v tukaj in zdaj, saj se pogosto dogaja, da nam te odtavajo v preteklost ali
prihodnost, obe pa sta v tem trenutku neoprijemljivi. Besede, ki se vrstijo iz središča
kompozicije, izražajo željo po rasti, osebni evoluciji in upanju, da prihodnost prinese vedno
več pozitivnih dogodkov in občutij.
Ta specifična oblika ure pa mi pomeni tudi neke vrste sentimentalno vrednost, saj je v moji
lasti že 12 let in me spominja na pozne otroške dni.
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Slika 22: ???

3.2.3 Fear
To delo prikazuje doprsni avtoportret. Subjekt na sliki strmi predse, kričeč pod vplivom
strahu oz. nelagodja. Nad glavo se v isti smeri razteza kabel, na koncu njega pa brivni
aparat. Ta skozi zrak potuje sam, brez nadzora in za sabo pusti svojo sled na lasišču. zadaj
za glavo opazimo sfero, iz nje pa žari pojemajoča zelena svetloba. Subjekt je upodobljen
brez desnega očesa, okoli vratu pa mu visi ogrlica z obeskom. Tudi tu se v ozadju iz prejšnje
slike razteza isti napis, ponovi pa se tudi v drugi variaciji in barvnem tonu. Ta je stilsko
drugačna, barve niso tako ploskovne kot v prejšnjih primerih, poustvarjajo efekt gradienta in
služijo za globlji prikaz dimenzije.
Slika prikazuje in obravnava strah v neznanih in nepredvidljivih situacijah. Te v meni
vzbudijo nelagodje in anksioznost, ki je včasih iracionalnega izvora, bodisi v socialnih bodisi
profesionalnih krogih. Aktivno sodelovanje v svetu je pogosto strah vzbujajoče, a nas in našo
osebnost vseeno okrepi. Brivni aparat, ki je prikazan v zraku, simbolizira brezbrižnost do
situacij, ki so razlog za ves ta strah in opustitev nadzora nad stvarmi, ki jih včasih ne
moremo oz. nismo deležni nadzirati. Obraz je upodobljen brez enega očesa, in sicer ta
simbolizira depresivna stanja, s katerimi se pogosto spopadam. V teh trenutkih se zdi, da je
pogled na svet zastrt in celotna perspektiva realnosti deformirana. Sfera, ki leži zadaj, s
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svojo teksturo in barvo spominja na možgane. Je predel človeškega telesa, ki je zaslužen za
procesiranje dogodkov in emocij, konec koncev celotne realnosti in našega mišljenja. Iz nje
se širi svetloba, kot njihova aura oz. neke vrste sijoča energija, in simbolizira moč, ki jo
posameznik poseduje s svojimi mislimi in izražanjem le-teh v fizičnem svetu.
V celoti sem se želela upodobiti kot oseba, ki premaguje strah ter svojo občutljivo in pogosto
pomanjkljivo naravo poizkuša uporabiti v svojo dobrobit z ustvarjanjem umetnosti in
izražanjem svojih občutij.

Slika 23: Fear

3.3 Priprava motivov za digitalni tisk
Pred tiskom na tekstil sem izbrane motive obdelala v Adobe Ilustratorju. Ko sem bila
zadovoljna s končno podobo, sem izbrane motive pretvorila v vektorsko obliko, saj so
posamezni kosi natisnjeni v precej velikem merilu. Pri prvih dveh slikah sem se odločila, da
bom z vezenjem tvorila konture izrisanih objektov, zato sem jih odstranila, pri tretji pa sem si
pustila več prostora za eksperimentiranje s tehniko, različnimi prejami in efekti. Urejene
motive sem nato poslala podjetju Caspar Design v Varaždinu, ki se ukvarja z digitalnim
potiskom tekstilij. Blago je 100-odstotni bombaž, teže 190 g/m2, motivi pa so natisnjeni z
biološko razgradljivimi barvili.
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3.4 Potek izvedbe vezenin
Ko je bilo potiskano blago pripravljeno, sem posamezne motive izrezala iz blaga. Vsem
robom sem dodala 1,5 centimetra dodatka za šiv. Hrbtne strani slik sem utrdila s srednje
debelim centilinom, da se ne bi raztezale in deformirale skozi celoten proces vezenja. Nato
sem izbrala primerne preje, ki so bile primerne za vzdušje in prvotno zamisel tekstilnih slik.
Iz okvirnega načrtovanja sem ugotovila, da potrebujem po večini največ modre preje, med
drugim pa tudi roza in zelene barvne odtenke. Zaradi same velikosti tekstilnih slik in večjih
površin, ki potekajo po obrobi glavnih motivov, sem zato uporabila debelejšo modro nit, ki je
primerna tudi za kvačkanje. Ostale so debeline, sestavljene iz dveh posukanih niti debeline
64 tex, ki imajo nekoliko sijajnega efekta. Vse uporabljene niti so sestavljene iz 100odstotnega bombaža. V samem procesu vezenja sem z linijo poizkušala vzpostaviti občutek
risbe oz. ilustracije. To sem dosegla z variacijo debeline kontur, kjer je to bilo dopustno,
spreminjanjem smeri samega poteka linije, katerim sem na mestih dodala tudi preje drugih
barv in svetlečega efekta. Čeprav sem si celotno nalogo pred fizično izvedbo skrbno
pripravila, sem skozi proces sproti ugotavljala, kakšne rešitve so optimalne za končni
izdelek. Pri dveh motivih sem se odločila, da določene linije ostanejo nesklenjene in da
določene niti pustim na licu tkanine, da prosto padajo iz slike. Za izdelavo vseh tekstilnih slik
sem porabila približno 150 ur. Ko sem bila z motivi zadovoljna, sem jim na hrbtni strani
prišila blago, ki prekriva zadnjo stran vezenin. Ker so ti kosi namenjeni temu, da visijo na
steni oz. so izobešeni s pomočjo vrvi, sem na koncu za lažjo postavitev v vsak skrajni kot
umestila zakovice širine 10 milimetrov.
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Slika 24: Tekstilna slika 1
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Slika 25: Tekstilna slika 1 – detajl 1

Slika 26: Tekstilna slika 1 – detajl 2
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Slika 27: Tekstilna slika 1 – detajl 3
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Slika 28: Tekstilna slika 2
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Slika 29: Tekstilna slika 2 – Detajl 1
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Slika 30: Tekstilna slika 2 – Detajl 2
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Slika 31: Tekstilna slika 3
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Slika 32: Tekstilna slika – Detajl 1
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Slika 33: Tekstilna slika 3 – Detajl 2

Slika 34: Tekstilna slika 3 – Detajl 3
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Slika 35: Tekstilna slika 3 – Detajl 4
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Slika 36: Tekstilna slika 3 – Detajl 5
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2.5 Izdelava knjige ilustracij
Ker sem za ta projekt ustvarila več risb, izmed katerih sem upodobila samo 3 motive v svojih
tekstilnih slikah, sem se odločila, da poleg teh ustvarim še kratko zbirko ilustracij. V teh sem
razvijala prvotno idejo celotnega projekta in ustvarjanju pustila prosto pot. Dodajala sem še
druge elemente, nekatere že obstoječe oblike oz. risbe, ki so spadale v kontekst in vzdušje
zbirke, mnoge pa sem ustvarila prav za ta namen. Knjiga vsebuje 32 strani barvnih ilustracij,
risb, eksperimentalnih tekstur in fotografij, katere so urejene v celoto po principu digitalnega
kolaža.
Skušala sem zajeti celotno dogajanje trenutnega osebnega življenja. Vključila sem mnoge
elemente, iz katerih sem ustvarila neko smiselno celoto in harmonično dogajanje skozi
posamezne strani. Za izvedbo te specifične naloge sem uporabila vektorski program Adobe
Illustrator.
Zbirko sem naslovila »What a beautiful day for an apocalypse«, saj je začela nastajati v času
številnih globalnih sprememb in napetosti, vseh dogajanj in problematike, s katero se
trenutno aktivno spopadamo. Za njen nastanek je bila zaslužna karantena, poleg tega pa je
bila to sprostitvena dejavnost v samoizolaciji. V njej sem zajela celotno stilsko evolucijo
ilustracij, ki so bile ustvarjene že na samem začetku diplome, katere sem nadgradila in
razvila v bolj razgibane oblike. Nisem bila vezana na medij, skozi katerega bodo izražene,
zato sem lahko ustvarjala bolj svobodno in na princip kolaža skupaj s fotografijami. Te sem
posnela sama z uporabo kamere na telefonu, sicer pa so to največkrat slike predmetov,
nekaterih strani iz skicirke, fotografije neba skozi okno moje sobe itd. Te sem urejala v
Photoshopu, z uporabo filtrov, transparentnosti, plastenja brez natančno izdelanih planov in
pričakovanj. Ko sem bila z njimi zadovoljna, sem jih shranila in prenesla v Illustrator. Tam
sem jih s pomočjo funkcije image trace spremenila v vektorje. Fotografija je postala skupek
oblik, pri katerih sem določene ploskve brisala, kar daje efekt razpadanja in nepravilnosti,
sicer sem pa nekaterim ploskvam spremenila obliko, konturo ali polnilo. S kopiranjem in
premikanjem posameznih elementov sem dobila želeno podobo strani in občutek celote. V
določenih primerih sem ilustracije ali fotografije plastila in jih prekrivala, s tem da sem zgornji
plasti dodala transparentnost in jim pripisala različne načine mešanja zgornje in spodnje
plasti.
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Slika 37: Knjiga ilustracij – Kolaž 1
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Slika 38: Knjiga ilustracij – Kolaž 2
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Slika 39: Knjiga ilustracij – Kolaž 3
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4 RAZPRAVA IN REZULTATI
Namen diplomskega dela je bil ustvarjanje ilustracij, katere lahko kasneje uporabim in
realiziram na tekstilu v smislu tekstilnih slik. Inspiracijo za projekt sem črpala iz
vsakodnevnega osebnega življenja, navad in osebnostne rasti.
Za izvršbo tekstilnih slik sem sprva želela uporabiti tehniko sitotiska, vendar bi bile te zaradi
samih dimenzij posameznih kosov in števila barvnih tonov težko izvedljive. Zato sem se
kasneje odločila za uporabo digitalnega tiska, kar je bila dobra odločitev za nadaljnje delo. S
tem motivov ni bilo treba prirediti načinu potiska in se nekoliko oddaljiti od prvotne ideje oz.
verzije del, detajli, katere sem želela izpostaviti, pa so prišli do izraza v svojem polnem
potencialu. Prav tako je prednost digitalnega tiska širok spekter barv, kar je prišlo do izraza
pri zadnjem izmed del, kjer so bile barve med seboj mešane in ne ploskovne. Z uporabo
digitalnega tiska sem si zagotovila pravilne barvne tone, skoraj iste, kot sem jih ustvarila na
računalniškem zaslonu, sam tisk pa je bil finančno bolj ugoden in zelo kakovosten.
Pri sami izvedbi sem uporabljala tehniko vezenja, katero razvijam že vrsto let in mi je zelo pri
srcu. Moj pristop k delu je bil osnovan tako, da je nit kot neke vrste pisalo oz. risarski
pripomoček. Z njo sem sledila konturam, ki tvorijo osrednje dele mojih ilustracij. Poigrala
sem se z različnimi vrstami preje, nekaterimi nekoliko svetlečimi, nekaterimi mat in različnih
debelin. Največ sem porabila modre preje, saj so bile konture v motivih temnejše barve. Te
sem popestrila z barvnimi detajli, kar vnese neke vrste dimenzijo. Sama debelina modre niti
je po poti vezenja dobila nekoliko profila in izstopa od svoje bombažne podlage. Same
vezenine so direktne, močne in preudarne. S potekom dela in njegovim rezultatom sem
precej zadovoljna, delo mi je dalo nove izkušnje in ideje za nadaljnje delo, tako za nove
vezenine kot tudi ilustracije. Vsakič odkrijem kak nov element, ki me navdihuje in ostane v
mislih za prihodnje reševanje likovnih problemov.
Poleg razvoja tehnike in dodelave osebnega stila vezenja, sem se mnogo naučila tudi o
računalniških programih, ki so uporabljeni pri digitalnem pristopu k umetnosti. Sama sem
uporabila Adobe Photoshop in Illustrator. Digitalna umetnost ima mnogo prednosti, katere mi
v osebnem ritmu ustvarjanja precej ustrezajo. Na voljo imamo vse barvne vrednosti,
ustvarjamo lahko v različnih plasteh, elemente zlahka premikamo in plastimo en vrh drugega
in jih urejamo v kompozicije na princip kolaža. Ponuja nam nove možnosti, katere na nek
način spreminjajo potek umetnosti. Zase vem, da je digitalni pristop spremenil moj pogled na
umetniško ustvarjanje in pozitivno vplival na proces dela in osebni slog.
Kot stranski projekt pa je poleg tekstilnih slik nastala tudi kratka vizualna reprezentacija
celotne ideje oz. vzdušja trenutne tematike, ki sem jo obravnavala. Vse ilustracije in
poizkuse, ki niso prišli v poštev in niso bili izbrani za fizično izvedbo, sem zbrala v kratki
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knjigi ilustracij, saj se mi je zdelo, da imajo potencial ter možnost širjenja in boljše
predstavitve ideje. Na koncu ugotavljam, da je tudi ta sama zase dosegla svoj namen,
podkrepila in izpopolnila projekt.
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5 ZAKLJUČEK
Svet, v katerem živimo, je poln inovacij, razvoja, sprememb. Razvoj tehnologije je med
drugim utrl pot tudi za razvoj digitalne umetnosti, med njimi so 2d in 3d umetnost, digitalna
fotografija in kolaž. Odkar se za nek del svojega ustvarjanja poslužujem računalniških
programov, je potek dela ne samo olajšan, temveč ponuja tudi širok spekter možnosti, kar
na nek način spreminja moj pogled na izvedbo in celostno idejno zasnovo projektov.
Ljudje imamo različno predstavo o tem, kaj nam umetnost pomeni, ponuja, zakaj čutimo
potrebo po umetniškem izražanju in kakšno vlogo ta igra v našem življenju. Zame je bila
umetnost vedno priložnost ekspresije emocij, prostor za osebno izpoved in procesiranja
informacij. S tem delom sem dosegla bistvo zgoraj naštetih točk. V zadnjem obdobju
življenja sem doživela marsikatere težke situacije, odločitve in številne spremembe. Te me
skozi umetniško udejstvovanje pozitivno preoblikujejo, z njimi rastem in si širim obzorja, tako
v umetnosti kot življenju.
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