UNIVERZA V LJUBLJANI
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

MAGISTRSKO DELO

EVA JAKOPIČ

LJUBLJANA 2020

UNIVERZA V LJUBLJANI
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
ODDELEK ZA TEKSTILSTVO, GRAFIKO IN OBLIKOVANJE

OBRAVNAVA TEKSTILNIH KOSOV IN NJIHOVIH
KULTURNIH POMENOV

MAGISTRSKO DELO

EVA JAKOPIČ

LJUBLJANA, september 2020

UNIVERSITY OF LJUBLJANA
FACULTY OF NATURAL SCIENCES AND ENGINEERING
DEPARTMENT OF TEXTILES, GRAPHIC ARTS AND DESIGN

STUDIES OF TEXTILE PIECES AND THEIR
CULTURAL MEANINGS

MASTER‘sTHESIS

EVA JAKOPIČ

LJUBLJANA, September 2020

PODATKI O MAGISTRSKEM DELU
Število listov: 74
Število strani: 61
Število slik: 60
Število preglednic: /
Število literaturnih virov: 49
Število prilog: 1

Študijski program: magistrski študijski program (2. stopnja) Oblikovanje tekstilij in
oblačil

Komisija za zagovor magistrskega dela:
Predsednica: prof. mag. Marjetka Godler
Mentorica: doc. mag. Katja Burger Kovič
Članica: prof. Marija Jenko

Ljubljana, ………………………

ZAHVALA
Najlepše se zahvaljujem mentorici doc. mag. Katji Burger Kovič, ki mi je bila v veliko pomoč
pri celotnem kreativnem procesu, tudi med karanteno.
Zahvaljujem se profesorici Mariji Jenko, ki me je skozi vsa leta študija vzpodbujala.
Zahvalila bi se bratu, Gregorju Jakopiču, ker si je vzel čas in bil odličen fotomodel, Naji
Tratnik za reševanje logističnih težav in Andreji Štepec za igro v kratkem videu.
Hvala tudi staršem, ki so me podpirali, in hvala Bojanu za konstruktivne pogovore.

v

IZVLEČEK
Namen magistrske naloge je celostna obravnava tekstilij. V teoretičnem delu naloge so
obravnavani načini, kako so tekstilije skozi zgodovino spremljale človeka, njihova povezava s
simboli, zgodbami in metaforami. Glede na pojem življenjski slog in trend je razložena
njihova sedanja vloga v postindustrijski družbi. Raziskana je njihova vloga v likovni
umetnosti, od oživitve zanimanja za tekstilne izrazne tehnike po drugi svetovni vojni do
njihovega razvoja vse do danes. Opisane so najbolj uporabljene tekstilne izrazne tehnike in
primeri sodobnih umetniških del, ki se navezujejo na praktični del naloge.
Kot elementi vsakdanjega življenja so v obliki tekstilnih kosov v praktičnem delu
obravnavani pomeni izbranih kosov. Z intuitivnim posegom v že obstoječe kose so
spremenjeni njihova prvotna namembnost, sporočilnost in videz. Pri preobrazbi kosov so
uporabljene različne tehnike, med njimi sitotisk, patchwork, vezenje, destrukcija,
multiplikacija in druge. Končni rezultat magistrske naloge so štirje obravnavani tekstilni kosi.
Za obravnavo so bili izbrani ženski kostim, srajca, spalna vreča in pleteno krilo. Vsak kos je
poglavje zase, navdih za predelavo izvira iz njega samega, zato kosi ne tvorijo kolekcije,
ampak nepovezane celote. Izdelki so predstavljeni s fotografijami, krajšim videom in gifom.

Ključne besede: vloga tekstilij, likovna umetnost, tekstilne izrazne tehnike, tekstilni pomeni,
kulturna ozadja

vi

ABSTRACT
The aim of this master's thesis is to engage textile integrally. The theoretical part provides a
historic overview of textiles' role in human life and the ways in which it represented human
symbols, stories and metaphors. Its role in contemporary postindustrial society is explained
through concepts of lifestyle and trend while its role in visual arts is explored in the period
from WWII until today. For these purposes, the most commonly used textile creation
techniques are described and examples of contemporary textile art pieces are highlighted, also
in relation to the practical part of the paper.
The meaning of selected textile pieces as elements of everyday life is addressed in the
practical part of the paper. An intuitive intervention into existing textile pieces alters their
original purpose, message and appearance. Different techniques are used to transform the
pieces, including screen printing, patchwork, sewing, destruction, multiplication etc. The final
result of the masters paper are four transformed textile pieces, including a female skirt-suit, a
shirt, a sleeping bag and a knitted skirt. Each piece represents a chapter unto itself and
therefore the selected pieces do not form a single collection but rather independent art pieces.
They are represented through photographs, a short video and a GIF.
Keywords: Textiles' role, visual arts, textile art techniques, textile meaning, cultural context
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POVZETEK
Teoretični del magistrske naloge zajema obravnavo tekstilij v splošnem smislu in njihov
pomen za človeka skozi čas. Tekstilije so ena izmed glavnih sestavin materialne kulture.
Lahko so tehnološki izdelek, kulturni simbol, umetniško delo ali trgovski izdelek. Ker je
tekstilna umetnost temeljna človekova dejavnost, na simbolni ravni izraža družbene vrednote.
Tekstilije nam s svojo simbolno in metaforično funkcijo omogočajo razumevanje sveta.
Nosijo kode in potrjujejo kolektivno in osebno identiteto generacij. V preteklosti so imele
močne povezave z magijo in simboli. Na podlagi tekstilnih lastnosti so se razvile tudi številne
metafore in asociacije. Skozi zgodovino so imele tekstilije tudi pomembno vlogo pri
označevanju družbenega položaja in ločevanju med spoloma. Še danes pri izdelavi oblačil in
tekstila prevladujejo ženske.
S tekstilno revolucijo je prišlo do preobrata v dojemanju tekstilij, saj so postale cenovno
dostopne vsem in s tem tudi vseprisotne. V drugi polovici dvajsetega stoletja se je začel
uporabljati pojem življenjskega sloga, ki je postal osrednji koncept za vsa področja
potrošništva. S pomočjo oglaševanja in množičnih medijev se je oblikovala nova simbioza
med posameznikom in proizvajalci dobrin, ki spodbuja nastajanje vedno novih želja in
njihovo navidezno potešitev s potrošnjo materialnih dobrin.
Tudi področje likovne umetnosti je doživelo velike spremembe, med drugim je po drugi
svetovni vojni prišlo do oživitve tekstilne obrti. Po novem ni bila v ospredju uporabna
funkcija tekstila, ampak so umetniki tekstilni medij uporabili kot izrazno sredstvo. Pojavili so
se termini, kot so »mehka skulptura« in »umetniška tkanina«. Tekstilije in oblačila so začeli
vključevati v umetnost umetniki v dvajsetem stoletju, ki so začeli oblikovati oblačila, na
primer Vladimir Tatlin, Sonia Delaunay in Oscar Schlemmer. V šestdesetih letih dvajsetega
stoletja pa so oblačila vstopila v svet umetnosti kot estetska kategorija. Primer tega je edicija
stotih oblek iz klobučevine Josepha Beuysa. Na začetku enaindvajsetega stoletja so tekstilije
pridobile vrednost med novo generacijo umetnikov, kot so Lucy Orta, Andrea Zittel, Jorge
Pardo, Tracey Emin, Rosemarie Trockel in drugi. Umetnike, ki se ukvarjajo s tekstilijami,
zanimajo lastnosti, kot so oblika, barva in tekstura, pa tudi psihološke, socialne, politične in
spolne konotacije tekstila. Ukvarjajo se z narodno nošo, uniformo, spolom in spolno podobo
ter z delom, igro in udobjem. Upoštevajo tudi problematiko industrijske proizvodnje oblačil in
način, kako se modna industrija ukvarja s pojmi razreda in moči. Vse to vpliva na nastanek
umetniških del. Gibanje ready-made je imelo veliko vlogo pri uveljavitvi vsakdanjih
predmetov v umetnosti, kamor spadajo tudi tekstilije. Umetniki so prenehali izdelovati nove
predmete in nadeli novo definicijo že obstoječim predmetom. Prvi, ki so uporabili oblačilni
znak v svojih ready-made umetniških delih, so bili Marcel Duchamp, Man Ray, Meret
Oppenheim in Elsa Schiaparelli. Podobno kot ready-made se postprodukcijske umetniške
prakse zatekajo k že proizvedenim formam in umetniki svojega dela ne dojemajo več kot
izvirno formo. Ne ukvarjajo se več s tem, kaj novega lahko naredijo, temveč kaj lahko z
določeno stvarjo naredijo. »Gre za polaščanje vseh kulturnih kodov, vseh uobličenj
vsakdanjega življenja, vseh umetniških del svetovne dediščine in za to, da se jih spravi v
delovanje.« (Bourriaud, 2007, str. 99)
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V praktičnem delu se ukvarjam s predelavo tekstilnih kosov. S predelavo že obstoječih kosov
apropriiram elemente vsakdanjega življenja in jim dajem nove pomene.
Za predelavo sem izbrala ženski kostim, srajco, spalno vrečo in pleteno krilo in na njih
preizkusila tehniko dekonstrukcije in multiplikacije, sitotisk, tradicionalno tehniko patchwork
in vezenje. Glavne teme, ki sem se jih dotaknila z obravnavo kosov, se navezujejo na
družbeni status in razlike v družbi, potrošništvo, trajnost in psihološke učinke tekstila na
človeka.
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1. UVOD
V magistsrski nalogi obravnavam kulturne pomene tekstilnih kosov. Pod pojmom tekstilni
kos razumem vse izdelke tekstilnega izvora, to so lahko pohištveni elementi, oblačila, igrače
in drugi elementi. Pogosto so tekstilije in oblačila obravnavani ločeno, sama zagovarjam
stališče, da jih ne bi smeli obravnavati ločeno, saj so v marsikaterem pogledu neločljivi.
Pojem kultura ima vrsto razlag in je uporabljen v različnih kontekstih. Johann Gotfried Herder
je o besedi kultura napisal: »Nič ni bolj nedoločenega kot ta beseda in nič bolj zavajajočega
kot njena uporaba, ki bi veljala za vse narode in vsa obdobja.« (Vidmar, 2004, str. 3)
Definicija kulture, ki je meni najbližje in jo uporabljam pri obravnavi tekstilnih kosov, je
antropološka in kulturo definira kot »zgodovinsko prenesen sistem pomenov, utelešenih v
simbolnih oblikah, s pomočjo katerih ljudje posredujejo, razširjajo in razvijajo vednost in
odnos do življenja« (Vidmar, 2004, str. 3).
Za celostno razumevanje tekstilnih kosov je pomembno razumeti zgodovino tekstilij, njihove
tradicionalne vloge, družbeno funcijo, zlasti pa razloge, zakaj je danes njihova vloga
spremenjena. Tema, ki je dandanes vseprisotna in se ji je nemogoče izogniti, ko obravnavamo
tekstilije in oblačila, je trajnostno oblikovanje. Dolgo časa smo živeli »za en dan« in kupovali
poceni produkte, slabe kakovosti, ki smo jih potem z veseljem zamenjali. Tak način življenja
se zelo počasi spreminja, diskurz o trajnostnem oblikovanju je zelo aktualen, vedno več
oblikovalcev si prizadeva za izdelavo bolj kakovostnih izdelkov, ki imajo daljšo življenjsko
dobo. Prav izobilje in ogromna količina stvari, ki jih ne potrebujemo, me je pripeljala do tega,
da sem v takšnih tekstilnih kosih iskala navdih in jim s preobazbo namenila novo življenje.
Trajnost je eden izmed razlogov, zakaj sem izbrala kose iz druge roke. Drugi razlog pa so
asociacije in simbolni pomeni, ki jih takšni kosi nosijo. Novi predmeti v nas vzbujajo manj
asociacij, razen če oponašajo že prej videno. Stare tekstilije pa po drugi strani vzbujajo
številne asociacije, ker nosijo simbolne pomene, ki so jih skozi čas nabrale. Takšni kosi so del
kolektivnega spomina, poleg tega pa za vsakega posameznika pomenijo kaj drugega, saj se
individualni in kolektivni spomin nenehno prepletata. Ob pogledu na tekstilijo ali oblačilo se
lahko pebudijo pretekla čustva, misli in občutki in to osebno doživljanje tekstilij onemogoča,
da bi tekstilni kos vsi dojemali na isti način.
Cilj magistrske naloge je v umetniškem procesu preobračati pomene, ki jih tekstilni kosi
nosijo, in jim dodajati nove. Dojemanje sveta je družbeno definirano s kulturo in družbenimi
normami, umetnost pa subvertira oziroma od znotraj preobrača to stanje stvari in nas s tem
osvobaja.
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2. TEORETIČNI DEL
2.1 VLOGA TEKSTILIJ IN OBLAČIL
Družbeno vlogo tekstilij v vsaki družbi in zgodovinskem obdobju lahko razdelimo na splošno
in specifično. Tekstilije so namenjene vsakodnevnim potrebam ljudi, dobesedno od rojstva do
smrti, uporabljamo pa jih tudi za izražanje razlik med posamezniki in družbenimi skupinami,
in sicer glede na družbeni položaj, spol, poklic in status ter pripadnost različnim skupinam in
subkulturam. Tekstilije lahko nosimo ali prikazujemo kot emblem ali pa njihovi motivi
sporočajo takšne informacije (Harris, 1993).
Kot ena od glavnih sestavin materialne kulture so tekstilije tehnološki izdelek, kulturni
simbol, umetniško delo in trgovski izdelek. Tekstilna umetnost je dejansko temeljna človeška
dejavnost in simbolično izraža, kakšne vrednote ima družba (Harris, 1993).
Čeprav so tekstilije izdelane iz naravnih materialov rastlinskega in živalskega izvora in imajo
podoben naraven izvor kot les in kamen, ne bi obstajale brez človeka. Ta tehnična predelava
je človeku priskrbela oblačila, zavetje in tudi neke vrste inteligenco ali znanje o rečeh (Debray
in Hugues, 2005).
Tekstilije nam omogočajo razumevanje sveta: materialni vzorec, ki nosi kode, potrjuje
kolektivno in osebno identiteto generacij. Tekstilije se razvijajo, propagirajo znake, podpirajo
metafore, predvsem pa povezujejo. Povezujejo preteklost s sedanjostjo, posameznika s svojo
skupino, žensko in moškega, novorojenca s truplom itd. So univerzalne, ne samo zato, ker so
prisotne v vsakem obdobju in kulturi in so še danes gospodarsko vprašanje in vir prihodnjih
inovacij, ampak tudi zaradi izjemne raznolikosti področij (moda, medicina, vesoljska
industrija) in bogatega metaforičnega potenciala (Debray in Hugues, 2005).

2.1.1 Tekstilije in preživetje
Ko razmišljamo o tekstilijah in njihovih pomenih, je njihova preživetvena funkcija ena od
prvih, na katero pomislimo. Prav gotovo tekstilije ne bi imele tako pomembne vloge v našem
življenju, če ne bi bili neposredno odvisni od njih.
Na številne načine pomagajo ljudem v življenju in opravljanju vsakodnevnih dejavnosti, te
dejavnosti so nas pripeljale do poglobljenega poznavanja rastlin, živali in mineralov ter
tesnega odnosa z njimi. Tekstilije so sestavni element oblačil, zagotavljajo nam zavetje in
različne oblike telesnega udobja; pomembne so tudi pri shranjevanju in transportu hrane.
Dostikrat so pomagale tudi pri potovanju v obliki tekstilnih mostov, čolnov, vreč za sedla itd.
(Gordon, 2011).
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Slika 1 : Viseči tekstilni most v Peruju

Slika 2: Vreče za sedla

2.1.2 Simboli, zgodbe, metafore in miti
V kulturah po vsem svetu so imele tekstilije in njihova proizvodnja močne in neposredne
povezave z magijo, simboliko in pripovedovanjem zgodb, zlasti to velja za azijski, afriški in
ameriški tekstil staroselcev. Mnogi od teh ritualov in magične funkcije, ki so jih nekoč imele
tekstilije, so izginili, ponekod pa so se obdržali do danes; v Indoneziji še vedno tkejo krožne
tkanine, ki nikakor ne smejo biti prerezane, saj simbolizirajo krog življenja (Gale in Kaur,
2002).

Slika 3: Ročno tkana krožna tkanina, Bali, Indonezija, 2017
V svojem delu Textiles: The whole story Beverly Gordon tekstilne metafore razlaga na
podlagi lastnosti tekstilij, saj so se zaradi njih razvile različne metafore in asociacije. Nit je
lahko metafora za pot, tkanina za povezanost, celovitost, moč, rojstvo, rast in za mnogo
drugih pojmov. Najbolj znana metafora, povezana s tekstilijami, je ideja niti kot poti, ki ji
sledimo. Ta primer tekstilne metafore je prisoten v mitu o Minotavru. Da bi Ariadna Tezeju
pomagala poiskati izhod iz labirinta, iz katerega še nihče ni prišel živ, mu je dala klobčič niti,
ki ga je odvijal za sabo na poti v labirint in mu sledil, ko se je vračal (Gordon, 2011).
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Tekstilije simbolizirajo povezavo, celovitost in moč. Da dobimo vrv, ki je trdna in se lahko
zanesemo nanjo, moramo skupaj povezati mnogo niti. Posamezne niti, ki jih tkemo v blago,
sestavljajo koherentno celoto. Tekstilija lahko simbolizira idejo, da je celota več kot vsota
njenih delov. Nova tekstilija je metafora za novo življenje, s svojo čistostjo in svežino deluje
kot simbol neomadeževanosti. Tudi postopen nastanek tekstilije simbolično lahko
povezujemo z življenjem in rojstvom. Nasprotno pa je obrabljena tekstilija s svojo
končnostjo in krhkostjo povezana s smrtnostjo in minevanjem časa (Gordon, 2011).

Slika 4: Ariadna daje Tezeju klobčič niti, da bi našel pot iz labirinta, avtor slike je Pelagius
Palagi (1775–1860).
Zaščitna lastnost tekstilij v obliki ovoja lahko simbolizira varnost. Stari Egipčani in Perujci so
mumije zavijali v tekstilije, da bi jih ohranili v posmrtnem življenju. Tudi cevi ovijamo z
izolacijo, da ne zmrznejo, kot tudi svoje telo, da nas ne zebe. Obstajajo določena stanja ali
čustva, ki jih lahko opišemo z izrazi, kot sta »oblečen v temo« ali »ogrnjen v plašč strahu«.
Tekstilija lahko zagotovi vizualno blokado ali pregrado in s tem zagotovi zasebnost ali skrije
določen del telesa (Gordon, 2011).
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Slika 5: Egipčanska mumija iz ptolomejskega obdobja,
332–30 pred Kristusom, muzej Louvre

Slika 6: Otrok ameriških
staroselcev, tradicionalno
zavit v tekstil, Ontario, 1925
Tekstilije delujejo, kot da bi imele »žive« lastnosti, saj lahko absorbirajo fizične snovi, kot so
telesne tekočine, na primer slina, znoj in kri, pa tudi plinaste snovi iz zraka, kot sta vonj in
dim. Zdi se tudi, da se lahko navzamejo tudi bolj nevidne energije. Andski bojevniki so
verjeli, da bi lahko poškodovali ali ubili sovražnika, če bi lahko dobili njegovo obleko in
vanjo oblekli lutko. Tudi Inki so rutinsko žrtvovali tekstilije in jih obravnavali kot simbolne
ljudi. Poosebljanje tekstilij je znano v različnih kulturah. Pri nekateri načinih skrbi za tekstilije
je to še posebej vidno, kot na primer v Indiji, kjer ženske vodo, ki ostane od kuhanja riža,
vtrejo v svoj sari, da bi mu dale ustrezno telo. O procesu negovanja tekstilij govorijo kot o
načinu, kako ohraniti blago »živo« (Gordon, 2011).
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Slika 7: Perujske lutke iz Chancaya, narejene
v dvajsetem stoletju iz koščkov starodavnega tekstila
Tekstilije lebdijo in valovijo; se premikajo celo ob rahlem vetriču, s tem spreminjanjem
oblike pa dejansko delujejo kot žive. Eden od razlogov, zakaj so zastave lahko tako močni
simboli, je, da se premikajo z vetrom. Kadar je narod predstavljen z mahajočo zastavo, je ta
narod simbolično živ in aktiven. Če so tekstilije »žive«, so tudi ranljive, zato v številnih
kulturah obstaja domneva, da bi lahko blago bilo v nevarnosti, da ga prevzame negativna
energija. V Maroku na primer verjamejo, da je treba nedokončano tkanje zaščititi pred
zavistjo in zlobnim očesom (Gordon, 2011).

Slika 8: Tibetanske zastavice; veter prinaša pozitivno energijo, ko piha skozi
molitve in napeve, natisnjene na zastavicah.
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2.1.3 Označevanje družbenega položaja
Barve oblačil, materiali in njihova izdelava so imeli v zgodovini pomembno vlogo pri
označevanju družbenega položaja. Oblačila so imela ponekod strogo določene pomene in so
zagotavljala hierarhijo v družbi.
V Jugovzhodni Aziji tekstilije niso le določale statusa posameznika, ampak je lahko
postavitev vzorcev označevala tudi pripadnost klanu. V tradicionalnih družbah skorajda ni
bilo stvari, ki bi bila kot predmet vsakdanjega življenja okrašena zgolj zaradi lepšega in brez
pomena. Tekstilni motivi so imeli poseben pomen samo za določeno etnično skupino in
domnevali so, da jih poznajo vsi v skupini; ko se njihov pomen izgubi, je za tiste, ki so zunaj
te kulturne skupine, zelo težko rekonstruirat njihov pomen, če ne celo nemogoče. V javanskih
batikih so na primer motivi prvotno imeli svoj pomen, od uporabnika se je pričakovalo, da je
za vsako priložnost oblekel primeren kos. Veliko teh pomenov je danes izgubljeno, čeprav se
tradicionalni vzorci še naprej uporabljajo (Harris, 1993).
Ker imajo lahko tekstilije dejansko in simbolično vrednost, jih pogosto uporabljajo tisti, ki so
na oblasti. Pod bizantinskimi cesarji je bila svila močno politično orodje: tuji vladi, ki ji niso
bili naklonjeni, so lahko odrekli trgovanje s to privilegirano surovino, kakšna druga vlada pa
je bila lahko nagrajena ali podkupljena z dragoceno in zelo cenjeno svilo. V Peruju so
poglavarji od svojih podložnikov kot davek zahtevali, da izdelujejo tkanine, ki so jih nato
razdelili svoji vojski ali uporabili kot darila (Harris, 1993).

2.1.4 Ločevanje med spoloma
»Moda in oblačenje sta del procesa, v katerem nastajajo in se obnavljajo podobe tako moških
kot tudi žensk ter stališča do njih.« (Rouse, 1989, str.108) To pomeni, da sta v procesu
socializacije in sprejemanja spolne vloge moda in oblačenje odločilna in pomagata pri
oblikovanju pogledov na to, kakšen naj bi bil zunanji videz moških in žensk (Barnard, 2015).
Pri vprašanju spola je zanimivo to, kako je bila moda prisotna pri preizpraševanju vloge
moških in žensk, oziroma je bila del protesta kot v feminističnem gibanju. Zelo znan primer
takega protesta so npr. ženske, ki so nosile hlače, ko so bile te rezervirane le za moške.
Feministke so v zgodnjih šestdesetih in sedemdesetih letih dvajsetega stoletja obsodile modo,
saj naj bi bila modna različica ženske lažna in omejujoča. Odklanjale so vse oblike
ženstvenega oblačenja, ker so bile mnenja, da artikulira ideologijo ženskosti, ki so jo
izpodbijale. Bile so mnenja, da moda opredeljuje ženske, kaj so in kaj lahko postanejo, in da
se z modnim oblačenjem pokoriš stereotipom. Zato so nehale nositi nedrčke, las si niso
spenjale v pričeske, niso nosile nakita in niso uporabljale ličil (Barnard, 2015).
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Slika 9: Feministični protest v San Franciscu, 1969
O spolu pa se lahko vprašamo tudi pri sami izdelavi oblačil in tekstila in ugotovimo, da imajo
ženske pri izdelavi tekstila na splošno večjo vlogo kot moški.
V nekaterih družbah, kjer so ženske glavne proizvajalke tekstilij in nadzorujejo tudi njihovo
distribucijo, imajo veliko moči v družbenem in političnem življenju, v kapitalizmu pa je
njihov prispevek k tekstilnemu bogastvu razvrednoten. Vendar pa obstaja veliko primerov,
kjer so moški glavni ali prevladujoči proizvajalci tekstila. Na primer, v večjem delu Afrike
moški izdelujejo tekstilije, jih barvajo in vezejo. Tudi v mnogih urbanih ali dvornih tekstilnih
tradicijah so bili moški glavni proizvajalci, taka primera sta azijsko tkanje preprog in
evropska tapiserija. Kljub temu obstajajo razlike, saj moški tekstilije večinoma izdelujejo
profesionalno, za prodajo, žensk, ki imajo poklicni status in se preživljajo z izdelavo tekstilij,
pa je manj (Harris, 1993).
Malo verjetno se zdi, da bi imele vse ženske neko posebno nagnjenost, občutek za eleganco
ali občutljivost, ki bi jim omogočala ekskluziven odnos s tkanino. Veliko bolj verjetno je, da
majhne roke in prsti olajšajo opravljanje tekstilnega dela (Gale in Kaur, 2002).
Obstajata dva glavna razloga, zakaj dojemamo tekstilije kot posebej žensko panogo, in sicer
romanticizem in delitev dela med spoloma. Zaslediti je mogoče vtis, da so v mnogih
civilizacijah premožni in vplivni imeli poseben odnos do dela – razvili so poetične
konstrukcije o odnosu med moškimi in ženskami, vezenino pa so uvrstili med ročno delo,
primerno za priviligirane ženske. Zagotovo evropski model te razlage sega do viteških dni.
Vezenje je potencialno ena od bolj razkošnih in izraznih oblik tekstilne obrti. Kot obrt, ki je
bila skoraj izključno namenjena okraševanju in ni imela druge funkcije, so jo prakticirali v
svetu bogatih in vplivnih. Vezenje ni težko ali umazano delo, kakršno je lahko ročno tkanje
ali tiskanje (Gale in Kaur, 2002).
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Slika 10: Vezenje tapiserije, slikar Ladislaus Bakalowicz, pozno 19. stol.
Veliko žensk je po feminističnem gibanju idejo o delu, ki je značilno samo za en spol, videlo
kot žalitev. Takšna čustva so bila okrepljena tudi zaradi zgodovinskih pričevanj o tem, kako je
bil položaj žensk pogosto prezrt. Dekorativni tekstil je v feministični kritiki pogosto bodisi
valoriziran bodisi zavržen (Gale in Kaur, 2002).
Obstaja tudi bolj prozaična razlaga, zakaj ženske povezujemo s tekstilijami. Ženske z
rojstvom in negovanjem otroka razvijajo svojo vlogo doma in okoli doma ter tako prevzemajo
kategorije dela, primerne domačemu okolju. Takšni argumenti se pogosto razvijajo dalje, s
tem da nakazujejo, da ženske s svojo dejavnostjo vzpostavljajo naravo skupnosti; izdelava
tekstilij na splošno zahteva fiksno lokacijo in različne dejavnosti. Moški se po drugi strani
lotijo bolj mobilnih ali fizično težjih del, kot so lov, kmetovanje ali živinoreja. Ta razlaga, ki
temelji na načelu delitve dela in spola, je precej vezana na predindustrijski model tekstilne
proizvodnje. Pojasniti, zakaj se v mnogih razvitih sodobnih družbah za izobraževanje na
področju tekstila odloči več žensk kot moških, ni preprosto; zagotovo ni univerzalnega
pokazatelja preferenc, ki temelji na spolu, zato moramo domnevati, da gre za družbeno
konstrukcijo, znano in sprejeto prepričanje. Tudi ekonomija lahko vpliva na to; če več žensk
dela v tekstilni industriji, potem jim je na podlagi izkoriščanja mogoče plačati manj.
Nedvomno obstaja vrsta primarno socioloških in feminističnih odgovorov na to temo in
razlike med spoloma (Gale in Kaur, 2002).
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2.2 POMEN TEKSTILNE IN OBLAČILNE KULTURE V SODOBNEM ČASU
Pomen tekstilij in njihovo dojemanje v družbi sta s tekstilno revolucijo doživela preobrat.
Včasih je bilo treba tekstilije izdelovati ročno, njihova izdelava je dolgo trajala in ni bila
poceni. Po uvedbi kapitalističnega proizvodnega sistema tekstil dojemamo drugače, saj je
kapitalizem korenito spremenil vlogo tekstilij v družbi.
Jane Schneider in Annette Weiner v antologiji Tekstil in človeška izkušnja nakazujeta, da
kapitalizem odpravlja priložnost, da proizvajalci tekstilij (predilci, tkalci in drugi) izdelku, ki
ga ustvarjajo, dodajo duhovno vrednost. Zaradi potrebe po hitremu prometu in neskončnih
variacijah je kapitalizem spodbudil rast sodobnega modnega sistema, zato je oblačenje postalo
prevladujoče izrazno sredstvo (Harris, 1993).
V postindustrijskem času so tekstilije postale vseprisotne in poceni. Večina ljudi ne razmišlja
veliko o njihovi proizvodnji, zato je čar izdelovanja tekstilij postal za mnoge neviden. Le
malo ljudi se še zaveda napornih procesov, potrebnih za izdelavo še tako preprostih tekstilij.
Ni nam več treba izdelovati tekstilij za lastno uporabo. Ker jih cenovno ugodno izdelujejo v
oddaljenih tovarnah, je izdelava tekstilij prevzela status hobija (Gordon, 2013).
Vendar pa se mnogi oblikovalci tekstilij in oblačil nagibajo tudi k bolj humanim in ekološkim
rešitvam in se upirajo ustaljenemu potrošniškemu sistemu tako, da iščejo trajnostne rešitve.
Znana napovedovalka trendov Lidewij Edelkoort meni, da je modna industrija z nenehnim
ponavljanjem stilov zašla v slepo ulico, za sabo pa pušča neskončne količine odpadkov in
onesnažuje okolje. Edelkoort verjame, da je prihodnost v folklori, v medkulturnem izražanju,
ki združuje ljudi (Crafts curator, 2019).

2.2.1 Življenjski slog
Da bi razumeli trende in kako na nas vplivajo, moramo razumeti pojem življenjski slog.
Pojem označuje vsakdanje prakse in rutine v vsakdanjem življenju ljudi. Izbire teh
pripovedujejo o tem, kdo smo, in pomenijo gibanje v vseh življenjskih sferah (Ule, 2000).
V drugi polovici dvajsetega stoletja se je izraz »alternativni življenjski slog« začel uporabljati
za opis načina življenja različnih subkultur, vključno s tem, kako se pripadniki določene
subkulture oblačijo, kakšne prehranjevalne navade imajo, stališča, obrede in podobno. Izraz
življenjski slog je postal osrednji koncept za vsa področja, ki se zanimajo za potrošniške
navade, vključno s samimi potrošniki. Analize življenjskega sloga se na splošno osredotočajo
na štiri kategorije: dom, delo, prosti čas in modo. K opredelitvam teh štirih kategorij sta
prispevali družbena in industrijska evolucija. Medsebojne povezave med temi kategorijami so
ključna značilnost sodobne analize življenjskega sloga (Gale in Kaur, 2002).
Manj osebnega ali prostega časa ustvarja povpraševanje po udobnih in praktičnih oblačilih,
prav tako majša formalnost v družbi ustvarja potrebo po primernih oblačilih, ki so praktična.
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Izobraženost potrošnikov pa zahteva kvalitetna oblačila. Čeprav obstajajo nekatere izjeme pri
teh pravilih, zlasti med Azijo in preostalim svetom, naj bi veljale za večino svetovnih
potrošnikov. V skladu s tem se industrija odziva na svetovne trende življenjskega sloga (Gale
in Kaur, 2002).
Tekstilije in njihove odvisne panoge morajo preživeti v sodobnem kontekstu življenjskega
sloga, ki ima posebne lastnosti: naše življenje in odnosi so vedno bolj odvisni od
komunikacijskih sistemov, panoge, ki se vrtijo okoli užitka in dobrega počutja, pa imajo
osrednje mesto v sodobni kulturi. Soočamo se s prihodnostjo, ki za zdaj omogoča veliko
nakupovanja, gledanja filmov, prehranjevanja in potovanj. Med trgom in mediji obstaja nova
simbioza, ki deluje na vzbujanju želje in prodaji tistega, kar izpolni to željo, in na različne
načine spodbuja tudi tekstilno dejavnost. Eden od načinov je pospeševanje in raznovrstnost
stilov, ki ustrezajo sezonskim ali tržnim potrebam po novih izdelkih. Drugi stranski učinek je,
da je treba razvijati in pripovedovati zgodbe in s tem stalno odkrivati nove stvari v obliki
novega trenda ali subkulture. Navajeni smo, da stalno iščemo nekaj novega, si želimo nekaj
novega in nekdo nam vedno pripoveduje o čem novem. Koncept življenjskega sloga je zdaj
podlaga za sinergijski pristop, ki prevladuje v sodobni maloprodaji, marketingu in
novinarstvu, pristop, ki išče in uporablja idejo o skladni oblikovalski temi ali zgodbi, ki je
povezana s potrošniško modo in okusom. Te zgodbe ali stili lahko povežejo večino izdelkov,
kot so oblačila, keramika, pohištvo in tekstilije. Pristop sicer ni nov, vendar je celovita in
zavestna uporaba asociacij, zgodb in idealov postala standardna metodologija, ki je
pomembna za oblikovalca in proizvajalca, še posebej pa za tržnika. Kot je maloprodaja
postajala bolj zapletena, se je spreminjalo tudi število in raznolikost življenjskih podob in
simbolov. V dvajsetem stoletju so v akademskem svetu prevladovale teorije o jeziku, znaku in
simbolu. To se morda ne zdi povezano z oblačilno kulturo, vendar nam študije na področju
računalništva, semiotike in teorije komunikacije ponujajo veliko vpogleda v naše vsakdanje
izkušnje sveta kot kupcev, bralcev revij ali spletnih brskalnikov. Prav tako so zanimivi
nekateri znaki in simboli komunikacije tekstilij, slavnih na tem področju, politike, fantazij in
mitologije. Tekstilije so z jezikom »življenjskega sloga« v koraku s sodobno kulturo. Da bi
ostali konkurenčni, morajo biti tekstilni strokovnjaki pozorni na spreminjajočo se kulturno
naravo dela, doma, prostega časa in mode (Gale in Kaur, 2002).

2.3 TEKSTILNO-OBLAČILNI MEDIJ KOT IZRAZNO SREDSTVO V LIKOVNI
UMETNOSTI
Po drugi svetovni vojni je na Zahodu prišlo do oživitve zanimanja za obrt, ki so jo dojemali
kot pomembno in ekspresivno izrazno obliko. Še posebej v šestdesetih in sedemdesetih letih
prejšnjega stoletja je tekstilna umetnost prišla posebej do izraza, ko so šolani obrtniki
uporabili tekstilni medij kot izrazno sredstvo in po novem ni bila v ospredju njegova uporabna
funkcija. Ko so države v razvoju začele pridobivati neodvisnost, se je zavedanje zahodne
javnosti povečalo, kar je pripeljalo do večjega poznavanja njihovih kultur in umetniških oblik.
Vedno več posameznikov je odkrivalo tekstil v njegovem domačem okolju tudi zaradi
povečane dostopnosti potovanj. Vse to je v povezavi z naraščajočim spoštovanjem tradicije
11

in »ženskega dela«, ki so ga izrazile feministke, privedlo do velikega zanimanja za tekstil v
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Posamezniki, ki so delali z vlakni sredi 20. stoletja, so
občutili potrebo po »ponovnem odkrivanju vrednosti, značilnih za tekstil« – hoteli so razumeti
lastnosti vlaken in videti, kaj lahko vlakna »naredijo« ali »sporočajo«. Mehke, upogljive niti
in tkanine se ne le obnašajo drugače od trdih materialov, kot sta kamen in kovina, temveč tudi
vsebujejo drugačna sporočila – sporočila o taktilnosti, fleksibilnosti. Tekstilni umetniki so za
svoje stvaritve izumili nove termine, kot so »mehka skulptura« in »umetniška tkanina«.
Razširili so meje svojega medija in eksperimentirali z netradicionalnimi materiali, ki bi jih
lahko obdelovali kot linearne elemente ali kot blago (Gordon, 2011).
V začetku dvajsetega stoletja so umetniki oblikovali in izdelovali oblačila – Vladimir Tatlin v
Rusiji, Sonia Delaunay v Franciji in Oskar Schlemmer v Bauhausu v Nemčiji. Toda ta
oblačila so bila narejena, da so jih nosili kot visoko modo ali pa so nanje gledali kot na
utopične družbene odzive. Šele v uprizoritvenih likovnih dogodkih šestdesetih let so oblačila
vstopila v svet umetnosti kot estetska kategorija. Predmeti, izdelani za nošenje med
performansi, so včasih pridobili lastno življenje, neodvisno od nosilca. To velja za oblačila,
povezana s Hélio Oiticica, Lygio Clark, Louise Bourgeois, Rebecco Horn in Josephom
Beuysom (Collins Judith, 2007).

Slika 11: Modna skica Sonie Delaunay, 1977

Slika 12: Plastika Oskarja Shlemmerja

Leta 1970 je Beuys naredil edicijo stotih oblek iz klobučevine, ki so bile kopija ene od
njegovih navadnih oblek, le da so bili rokavi in hlačnice podaljšani, gumbov pa ni bilo. Tako
je obleka dobila videz zaporniške uniforme, čeprav spominja tudi na delovna oblačila, ki sta
jih oblikovala Tatlin in Schlemmer.
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Beuys se je odločil, da lahko obleko razstavijo neposredno na steni, da visi z žeblja ali na
lesenem obešalniku. Ni pa bil navdušen nad tem, da bi bila obleka nošena, saj bi izgubila
»značaj filca«. Obleka je bila izdelana iz sive klobučevine, ene najosnovnejših tkanin, kot
zaščitni in čarobni material, ki ponuja tako fizično kot duhovno udobje. Pri tem je Beuys
povedal zgodbo o tem, kako je bil v drugi svetovni vojni, ko je letel nad Krimom, sestreljen in
so ga hudo ranjenega našli Tatari in mu rešili življenje, tako da so ga ovili v kokon maščobe
in klobučevine (Collins Judith, 2007).

Slika 13: Obleka iz klobučevine Josepha Beuysa
Dolga leta so bili poskusi povzdigniti tekstilno umetnost na visoko raven likovne umetnosti
neuspešni. Svet umetnosti je borza statusa in šika, tekstil pa je bil tradicionalno zavržen zaradi
svoje funkcionalne oblike ali dekorativnega izraza. Vendar pa so teme iz narave, družbe in
duhovnosti izražene v obeh medijih in gibanja, kot so realizem, nadrealizem, avantgarda in
abstraktni ekspresionizem, prav tako. Povezava z likovno umetnostjo in tekstilom ni samo
površinska, če postrgamo barvo s slike, lahko jasno vidimo tkanino, ki je sestavni del vsake
klasične slike. Tako kot v sodobni umetnosti, ki je bila usklajena z gibanji, kot so fluxus,
feministična umetnost, land art, procesna umetnost in performativna umetnost, so bili v
tekstilnem mediju prvič predstavljeni sodobni koncepti. Ameriški umetnik Robert Morris je
leta 1958 slojil tkanine iz filca, jih prerezal vodoravno in jih pritrdil na steno galerije, nato pa
kot umetniška procesa navedel rezanje in drapiranje.
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Slika 14: Robert Morris, skulptura iz filca
Na Japonskem je avantgardna umetnica Atsuko Tanaka oblekla oblačilo, na katerem so
utripale večbarvne lučke, in ustvarila ogromno rdečo satenasto obleko z rokavi, ki so široki
več kot devet metrov. Umetnik generacije bitnikov Bruce Connor je v svojem protestnem
pop-artu predstavil tekstilne predmete. Umetniki, kot so Barbara Kruger, Mimi Smith in Judy
Chicago, pa so delovali na področju tekstilne feministične umetnosti. Dela Ann Hamilton
združujejo tekstilne oblike s skulpturami, instalacijami in performansi; postopek je prva
začela izvajati Louise Bourgeois, ki je relativno pozno v svoji karieri izrazila naklonjenost
tekstilu (Jefferies in Quinnn, 2008).

Slika 15: Oblačilo iz večbarvnih luči umetnice Atsuko Tanaka
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Na začetku enaindvajsetega stoletja so tekstilije pridobile vrednost med novo generacijo.
Umetniki, kot so Lucy Orta, Andrea Zittel, Jorge Pardo, Tracey Emin, Rosemarie Trockel,
Do-Ho Suh in Yinka Shonibare, so združevali tekstil z velikim izborom medijev in tako
ustvarili nepričakovane oblike. Njihova umetniška dela razkrivajo, kako tekstil lažje prepleta
različne pripovedi kot večina drugih medijev in sproža interpretacije, ki so dobesedne in
metaforične (Jefferies in Quinnn, 2008).
Tkanine in snovi, s katerimi se umetniki odločijo za delo, so zelo raznolike, od človeških dlak
do kovin, tudi procesi so različni; uporabljajo se tradicionalne obrti, kot so šivanje, vezenje in
pletenje, ter računalniško vodena industrijska izdelava. Umetnike, ki delajo s tekstilom in
oblačili, po navadi zanimajo psihološke, socialne, politične in spolne konotacije tekstila in
oblačil, pa tudi njihove oblike, barve in teksture. Umetniki se nanašajo na narodne, etnične in
verske noše in uniforme, spol in seksualne podobe ter delo, igro in udobje. Upoštevanje
proizvodnje in porabe oblačil ter način, kako se modna industrija ukvarja s pojmi razreda in
moči, prav tako vplivajo na zasnovo in izvedbo oblačilnih skulptur.
Žensko umetniško gibanje v sedemdesetih letih je pomagalo razgraditi kulturno hierarhijo in
je v likovno prakso uvedlo tehnike, kot sta vezenje in pletenje, ki sta bila uporabljena tako, da
sta učinkovala z nedolžnostjo ali ironijo. Gibanje za gejevsko osvoboditev, ki je sledilo, je
pomagalo preusmeriti te tehnike v moško areno. Ukvarjanje z modo in izdelavo oblačil
običajno povezujemo z ženskostjo, vendar je bil ta klišejski koncept pred kratkim porušen.
Veliko umetnikov oblikuje ali izdeluje svoje oblike oblačil, od katerih so nekatera usmerjena
v procese, zlasti pletenje Oliverja Herringa in izvrstno krojenje in vezenje Charlesa LeDraya.
Bojan Šarčević in Tobias Rehberger uporabljata nova komercialna oblačila mednarodnih
blagovnih znamk, Erwin Wurm pa svojo pozornost usmerja na preprost pulover (Collins,
2007).

2.3.1 Vpliv pojava ready-made
Velikega pomena za uveljavitev vsakdanjih predmetov v umetnosti, in torej tudi tekstilij in
oblačil, je pojav ready-made. Pojem oblačenja je izredno širok in ne zajema le konkretnega
kosa oblačila, temveč tudi cel spekter tehnik izdelave, procese šivanja, pletenja, oblikovanja,
tehnologije proizvodnje, modo in še mnogo drugih področij (Hosić, 2012).
Bourriaud definira ready-made umetnika kot kamermana, ki kadrira in svojo kamero (ter
svojo subjektivnost) sprehaja po stvarnosti, muzej pa igra vlogo filmskega traku. Umetnik
stvarnosti ne prenaša več z znakom, ampak jo predstavi takšno, kakršna dejansko je
(Bourriaud, 2007).
Umetnik ne izdeluje več novih predmetov, ampak izbere predmet izmed obstoječih in tako
postane avtor definicije (Bourriaud, 2007).
Ko je Duchamp razstavil že izdelane predmete (pisoar, stojalo za steklenice, lopato), je s tem
opozoril na umetnikov pogled na predmet in zatrdil, da je že samo dejanje izbire umetniška
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operacija. Slikanje ali kiparjenje Duchamp primerja z dejanjem izbire, trdi, da je produkcija
tudi »dati novo zamisel« predmetu, »ustvariti pomeni postaviti predmet v nov scenarij, ga
razumeti kot literarni lik v pripovedi« (Bourriaud, 2007, str 105).
V strukturalnem smislu je za ready-made značilno prevzemanje neumetniškega, obrtniško ali
industrijsko izdelanega predmeta, ki ga razglasi za umetniško delo, vanj pa umetnik poseže s
kolažno tehniko ali izdela asemblaž in s tem usmerja pomen dela (Šuvaković, 2005).
Pri oblačilni umetnosti je pomembno poudariti zvezo med oblačilnim znakom in človeškim
telesom. Z odsotnostjo telesa stopi v ospredje oblačilni znak, s tem pa lahko oblačilne kose
interpretiramo kot ready-made. Če oblačilni znak nima opraviti s telesom, pridobi lastnosti
skulpture, pri čemer je oblačilna površina telo skulpture, raztelešeni kosi oblačil pa readymade (Končić, 2019).
Marcel Duchamp, Man Ray, Meret Oppenheim in Elsa Schiaparelli so bili prvi, ki so
uporabili simbolni pomen oblačilnega znaka in njegove transformacije v svojih ready-made
umetniških delih. Osnovna zamisel del Meret Oppenheim je odsotnost ženskega telesa in
obravnanje ženske kot kosa mesa. Priča pa smo tudi močno navzoči erotiki in ironiji, ki je
izražena bodisi z rabo materialov ali s kompozicijsko postavitvijo. V umetniškem delu Moja
varuška Meret Oppenheim bele salonarje z visoko peto servira na srebrnem pladnju kot
pečeno gos in sugerira odsotnost ženskega telesa. Lahko bi tudi pomislili, da je ženska
metafora za neumno gos.

Slika 16: Moja varuška, Meret Oppenheim
V delih Mana Raya zasledimo predmete, kot so obešalnik, likalnik in šivalni stroj, ki so
simbolno povezani z oblačili. Pri umetniškem delu Le Cadeau gre za star likalnik, na katerega
je nameščenih štirinajst bakrenih žebljev. Umetnik likalnik pretvori v nefunkcionalen
pripomoček za uničevanje tekstila, ki pa ima poleg destruktivne razsežnosti tudi erotično plat.
Umetnik razloži erotično plat z zgodbo o tem, kako je nekoč zlikal obleko in prosil mlado
dekle, naj si jo nadene in v njej zapleše. Prav tako kot Meret Oppenheim in Man Ray se tudi
Duchamp ukvarja z odsotnostjo človeškega telesa, njegova dela, ki se tičejo oblačilnega
znaka, pa najpogosteje zajemajo krojno polo in manekensko lutko (Končić, 2019).
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Slika 17: Le Cadeau, Man Ray

2.3.2 Postprodukcija v sodobni umetnosti
V svetu televizije, filma in videa uporabljajo tehnični termin postprodukcija, ki označuje
različne vrste obdelav posnetkov. Od devetdesetih let narašča število umetnikov, ki
uporabljajo postprodukcijo v smislu interpretacije, reprodukcije, ponovnega razstavljanja ali
uporabe umetniških del drugih umetnikov ali kulturnih proizvodov (Bourriaud, 2007).
»O umetnikih, ki svoje delo vključujejo v tuja, je mogoče reči, da prispevajo k odpravi
tradicionalne razlike med proizvodnjo in potrošnjo, med ustvarjanjem in kopijo, ready-made
in izvirnim delom. Snov, ki jo obdelujejo, ni več surovina. Zdaj jim ne gre več za izdelavo
forme iz grobe snovi, ampak za delo z obstoječimi predmeti, ki so že v obtoku na kulturnem
trgu, ki so jih torej že drugi informirali.« (Bourriaud, 2007, str. 95)
Vse te umetniške prakse se zatekajo k že proizvedenim formam in svojega dela ne razumejo
kot izvirno in avtonomno formo. Ne gre več za tabulo raso, saj umetniki ne ustvarjajo iz
deviškega materiala, ampak iščejo načine, kako predmet umestiti v neomejeno število
produkcijskih tokov (Bourriaud, 2007).
Gilles Deleuze je zapisal, da se stvari in misli porajajo in rastejo v okolju, poiskati jih je treba
tam, kjer se vedno razvijajo (Bourriaud, 2007).
Umetniško uprašanje se ne ukvarja več s tem, kaj novega lahko naredimo, temveč kaj lahko z
določeno stvarjo naredimo. Naš vsakdanjik je sestavljen iz kaotične množice predmetov,
osebnih imen in referenc, ki jih je treba osmisliti. »Gre za polaščanje vseh kulturnih kodov,
vseh uobličenj vsakdanjega življenja, vseh umetniških del svetovne dediščine in za to, da se
jih spravi v delovanje.« (Bourriaud, 2007, str. 99)
»Kakovost umetniškega dela je odvisna od poti, ki jo zarisuje v kulturno krajino. Izdeluje
namreč povezavo med oblikami, znaki, podobami.« (Bourriaud, 2007, str. 115)
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2.3.3 Izrazne tehnike, značilne za tekstilno-oblačilni medij
Tekstilije odpirajo mnogo različnih možnosti, ko govorimo o izraznih tehnikah. Nekateri
umetniki posegajo po tradicionalnih praksah, kot so vezenje, tkanje, kvačkanje; nekateri pa
uporabljajo tudi bolj nekonvencionalne prakse. V spodnjih poglavjih so obravnavane
najpogosteje uporabljene tekstilne tehnike in primeri umetniških del.
2.3.4.1 Tradicionalna ročna dela
Te ponovno rojene prakse, kot so umetnost vezenja, tkanje, izdelovanje prešitih odej,
kvačkanje in številne druge, so kot umetniško delo odprle cel kup tem, ki se spoprijemajo z
družbenimi in političnimi vprašanji, kot so spolni feminizem, domačnost, žensko delo in
vprašanje identitete. Vendar niso vsi umetniki, ki se ukvarjajo s tekstilno umetnostjo, tudi
feministi, dostikrat se ne ukvarjajo niti s političnimi in druženimi konotacijami, ampak tekstil
preprosto uporabljajo kot slikarski ali kiparski material (Widewalls, 2016).
Britanska umetnica Tracey Emin ustvarja s tehniko dveh ročnih del, ki asociirata na nekatere
najmočnejše zveze z domačnostjo in ženskostjo: izdelovanje prešitih odej in vezenje. Zlahka
bi domnevali, da medij ponuja privlačen element katarze za umetnico, znano po intimni in
konfrontacijski naravi svojega dela. V teh časih je težko šokirati z video vsebino, fotografijo
ali večpredstavnim delom. Tekstil, ki je še vedno obravnavan kot obrt, je zato ohranil znak
nedolžnosti (Jessica Hemmings, 2002).

Slika 18: Prešita odeja Tracey Emin
Portugalska umetnica Joana Vasconcelos v svoja dela pogosto vključuje tehnike, kot sta
pletenje in kvačkanje, in s tem raziskuje ideje o ženskosti, narodnosti in družini (Widewalls,
2016).

18

Narava ustvarjalnega procesa Joane Vasconcelos temelji na apropriaciji, dekontekstualizaciji
in subverziji obstoječih predmetov in vsakdanje resničnosti. V seriji kvačkanih živali
umetnica ovija keramične, plastične in gumijaste skulpture, ki jih je ustvaril Rafael Bordalo
Pinheiro, z nežnimi vzorci ročno izdelanih bombažnih kvačk in čipk (My modern met, 2012).

Slika 19: Bik iz serije kvačkanih živali Joane Vasconcelos
Digitalna tehnologija omogoča tekstilnim umetnikom inovativne postopke, ki jih osvobajajo
dolgotrajnega, ponavljajočega se šivanja, vendar mnogi umetniki raje izberejo klasično ročno
tehniko (Jefferies in Quinn, 2008).

2.3.4.2 Polnjenje notranjosti/oblačenje
Brez naslova je fotografski zapis šestih enominutnih skulptur Erwina Wurma. Ljudi iz publike
je povabil, naj za eno minuto postanejo skulpture. Od njih je zahteval, da znotraj velikega
rdečega puloverja pozirajo, s čimer so vzpostavili kiparske prvine, kot so oblika, barva,
tekstura, stabilnost in ravnotežje. Kot je dejal Wurm: »Ko se pulover raztegne, da lahko telo
uporabnika najde pot v njegovo ovojnico, se zgodi bistveni proces oblikovanja.« V začetku
devetdesetih je Wurm razstavil tudi nekaj svojih puloverjev, ki so bili obešeni na žeblje v
galeriji (Collins, 2014).

Slika 20: Živa skulptura Erwina Wurma
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Sarah Lucas je od poznih osemdesetih let ustvarjala skulpture in instalacije, ki se osredotočajo
na človeško telo. Umetnica se opira na vsakdanje materiale, kot so cigarete, hlačne nogavice,
pohištvo in zelenjava, ki predstavljajo spol, spolnost in nacionalno identiteto. Njeno delo
aludira na zgodovinska gibanja, kot sta pop art in arte povera, obenem pa obravnava
univerzalne skrbi glede narave in smrtnosti (Mouse magazine, 2013).
Pri svoji seriji del NUDS je Sarah Lucas uporabila polnjene najlonske nogavice za
posnemanje ženske forme (Aesthetica Magazine, 2015).

Slika 21: Polnjena skulptura umetnice Sarah Lucas

2.3.4.3 Multiplikacija
Venus of the Rags italijanskega umetnika Michelangela Pistoletta je klasičen kip rimske
boginje ljubezni, lepote in plodnosti, postavljen zraven velikega kupa raznobarvnih, zavrženih
oblačil. Kip Venere kaže hrbet gledalcu, obraz in telo figure pa se rahlo dotikata kupa tkanin,
tako da je sprednji del kipa gledalcu skrit. Pistoletto je naredil več različic kipa Venere. V
prvem, ki je bil prikazan leta 1967, je uporabil betonsko Venero, ki jo je kupil v vrtnem centru
in jo premazal, da je dobil bleščečo površino. Istega leta je naredil še tri različice z uporabo
mavčnih odlitkov prvotnega kipa Venere.
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Slika 22: Venus of the rags, Michelangelo Pistoletto
Pistolettova uporaba Venere v teh delih kot ikoničnega motiva kanona zahodne umetnosti
ironično prikliče kulturno preteklost Italije. Umetnik s kombiniranjem klasično navdihnjenega
kipa s kupom »cunj« prikazuje vrsto nasprotij: trdo/mehko, oblikovano/neoblikovano,
enobarvno/večbarvno, fiksno/premično, dragoceno/neupoštevano, zgodovinsko/sodobno,
edinstveno/skupno in kulturno/vsakdanje. Kup oblačil v svoji »revščini« sporoča
pripravljenost za uporabo vseh aspektov življenja v umetnosti. To je bilo značilno za arte
povera, gibanje, ki se je v letih od 1967 do 1972 pojavilo v Italiji, Pistoletto pa je bil njegova
osrednja osebnost. Umetnik je leta 1967 komentiral: »Kar se mene tiče ... so vse oblike,
materiali, ideje in sredstva na voljo in se lahko uporabljajo.« (Tate, 2009)

2.3.4.4 Proporcionalnost
Dave Cole, ameriški umetnik s pletenjem ustvarja ekstremne tekstilne skulpture, ki dosegajo
razsežnosti, ki si jih prej ni bilo mogoče predstavljati. Cole je kipar, ki je pletenje odkril, ko je
bil študent vizualne umetnosti. Dave se že nekaj let ukvarja s pletenjem in vedno poskuša
ustvarjati skulpture velikega obsega. Preizkuša tehniko pletenja in ga zanima, kaj vse je
mogoče ustvariti s pletenjem, s tem pa premika meje tekstilnega medija. Colovi projekti
pletenja so se začeli z robustnimi deli, ki jih je najprej izdelal v majhnih poskusnih modelih,
ki jih je lahko ustvaril z običajnimi tehnikami. Ta dela so po navadi raziskovala nežnost
otroštva in brutalnost odraslega nasilja. Prav te teme se je Cole dotaknil s skulpturo
medvedka, spletenega iz steklenih vlaken za izolacijo. Medvedek je meril več kot štiri metre
in bil visok skoraj šest metrov. Čeprav je nosil rokavice in industrijsko zaščitno obleko tyvek,
je med pletenjem s trenjem poškodoval zaščitna oblačila in izolacija je prišla v stik s kožo
(Jefferries in Quinn, 2008).
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Slika 23: Pletena skulptura medvedka, Dave Cole
Umetniško delo Charlesa LeDraya vsebuje kratko delavsko modro jakno, ki so jo v
sedemdesetih letih nosili geji, mornarske hlače in modro srajco. Obleke, ki so pritrjene na
spodnji del jakne in hlač, so miniaturna moška in ženska oblačila vključno s spodnjimi
hlačami in nedrčkom. Obstaja veliko načinov branja tega dela: manjša oblačila bi lahko
pomenila potomce, obstaja pa tudi možnost, da nakazujejo navzkrižno oblačenje moških v
ženska oblačila in obratno (Collins, 2014).

Slika 24: Charles, 1995

2.3.4.5 Dekonstrukcija
Neizgovorjena predpostavka vseh tekstilnih praks je, da je rezultat »končni« izdelek. Čeprav
umetniki iščejo navdih v tekstilu, nenehno dvomijo o tem načelu. Zato raziskujejo, ali se
lahko tekstil kot umetniški objekt kdaj šteje za popolnoma dovršen. Novi načini konstrukcije
in uporabe tekstila spreminjajo njegove tradicionalne oblike.
Dekonstrukcija je smer filozofije in tudi estetska praksa ter včasih metafora za propadanje in
razpad, predvsem v povezavi z razpadom mest. Poetično je pojem dekonstrukcija izražen v
literaturi, filmu in filozofiji, lepo pa je razviden v ikoničnih stavbah, kot je Center Pompidou
v Parizu, pa tudi v oblačilih Martina Margiele.
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Umetniški ekvivalent takšnih dekonstruiranih oblik so verjetno razrezana platna, ki jih je
ustvaril Stefan Müller, umetnik iz Berlina. Müller je znan po raziskovanju reduktivistične
estetike, večina njegovih umetniških del pa dekonstruira sliko do golih osnov. Med njegovimi
najbolj radikalnimi slikami so neimenovana dela, sestavljena iz trakov razrezanega platna,
vpletenega v slikarsko površino. S tem dobi učinek tkanja, z raztrganimi trakovi in visečimi
nitmi pa bogato teksturirano površino (Jefferies in Quinnn, 2008).
Večina del Louise Bourgeois je interpretirana kot abstraktni ekspresionizem ali visoki
modernizem, manj pa kot pa dekonstruirana tekstilna forma. V večini svoje kariere je Louise
Bourgeois raziskovala moškost skozi ekspresionizem z robustnimi deli iz brona, lesa in
kamna. Razmeroma pozno v svoji karieri se je začela ukvarjati s tekstilom, ki ga je pogosto
raztrgala in nato združevala s »Frankensteinovim« šivom. Vlakna, bodisi pajkova ali pa
ustvarjena na predilnem kolesu, imajo zanjo globok pomen, pravi, da niti pletejo pomembne
spomine in čustvene povezave za vse nas. Niti postanejo tkanine, zato raztrgane površine,
grobo zašite nazaj, v njenem delu odražajo čustveni nemir. Ko dekonstruira tekstil na osnovne
oblike, namerno uničuje pomirjujoči učinek, ki je tradicionalno povezan s tekstilom (Jefferies
in Quinn, 2008).

Slika 25: Tekstilna skulptura Louise Bourgeoise
E. V. Day v svojih delih uporablja dekonstrukcijo oblačil tako, da obleko zreže in jo nato širi
v prostor. Njena serija Exploding Couture se je začela v poznih devetdesetih; v vsakem od teh
del je ustvarila ogromno obleko in jo razrezala na stotine različnih kosov, ki jih je pritrjene na
žice obesila na sredino prostora, tako da se zdi, kot da bi bilo oblačilo ujeto v silovito
eksplozijo. Za delo Bombshell je ustvarila 8 metrov visoko reprodukcijo bele obleke, ki jo je
nosila Marilyn Monroe v filmu Sedem let skomin. Povezuje seks in vojsko, orgazem in
eksplozijo ter se odziva na izraz »blond bomba«, po katerem je bila znana Marilyn v
petdesetih letih 20. stoletja (Collins, 2014).
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Slika 26: Bombshell, E. V. Day, 1999
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3.EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 Tekstilni skupek
Prvi tekstilni kos, v katerega bom posegla, je ženski kostim, ki izhaja iz klasične moške
obleke. Moška obleka predstavlja neke vrste uniformiranost in jo povezujemo z avtoriteto in
profesionalnostjo, ženski kostim pa ima tudi zelo močno povezavo z emancipacijo žensk, saj
so si ženske pravico do nošenja kostima, kot ga poznamo danes, pridobile sčasoma. Ženska
poslovna obleka poskuša biti podobna moški, še posebej to velja za hlačni kostim. To odraža
dejstvo, da je poslovni svet v resnici moški svet.
Poslovna ali delovna obleka je sodobna različica načina oblačenja, ki izraža družbeni položaj
posameznika. Vidne razlike v oblačilih tovarniških delavcev, gradbenih delavcev, prodajalcev
v primerjavi s poslovneži ne obstajajo le iz praktičnih razlogov, da bi zagotavljale lažje delo,
temveč izražajo status in samopodobo posameznika in s tem kažejo tudi družbene razlike.
Tudi znotraj koncepta poslovne obleke obstajajo razlike, obleke so lahko izdelane iz bolj ali
manj kakovostnih materialov, pomembne so tudi blagovne znamke.
Izbrala sem klasičen vijoličast ženski kostim s črtami. Kostim je najverjetneje iz devetdesetih
let prejšnjega stoletja in ima rahlo podložena ramena, kar dodatno prispeva k strogemu,
emancipiranemu videzu oblačila. Kostim je s krilom, zato je jasno, da gre za žensko oblačilo,
kar pri hlačnem kostimu ne bi bilo nujno takoj vidno.

Slika 27: Kostim pred preobrazbo
Izpostavila sem rokav, del oblačila, in s tem tudi roko, del telesa, ki ga rokav v njeni
odsotnosti predstavlja.
Že Aristotel je dejal: »Roka je orodje vseh orodij.« (Aristotel, 1984, str. 235), kar govori o
tem, da je roka eno izmed najbolj pomembnih orodij, ki je izdelalo druga orodja, na primer
kolo, puščico, kladivo, in tudi bolj komplicirana orodja, kot je pralni stroj, računalnik,
avtomobil. Zaradi tega je lahko roka kot del telesa sinonim za kakršnokoli delo, v mojem
primeru se nanaša na službo in kariero. Tudi znana fraza zavihati rokave se nanaša na delo.
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Z multipliciranjem rokavov na kostimu sem ta del obleke poudarila. Multiplikacija se lahko
nanaša tudi na potrošniško kulturo, za njen obstoj sta nujna množično nakupovanje in
proizvodnja, s tem pa pride do multiplikacije oblačilnih kosov v naših garderobah. Tako kot
se multiplicirajo oblačilni kosi v naših omarah, se multiplicirajo tudi naše želje. V uvodu v
delo Anti-Ojdip filozofa Deleuza in psihoanalitika Guattarija Mark Seem poda zanimiv
primer, kako ekstremno deluje človek, ki na začetku svojega življenja pravi: »Nikoli nisem
prosil, da bi bil rojen ... pustite me pri miru,« nato pa razvije shizofren proces želj: »Sem vse,
kar obstaja, vsa imena v zgodovini.« (Deleuze in Guattari, 1983, str.xvll)
Iz tega lahko sledi, da je človek suženj svojih želja, ki jih sistematično izpolnjuje skozi
življenje. Obešena obleka, ki visi na vrvi, nas opozarja na odsotnost telesa oziroma živega.
Mlahav tekstilni skupek, kakor sem delo tudi poimenovala, sistematično opravlja svoje
zadolžitve in predstavlja vdanost v usodo. Viseč na vrvi spominja tudi na obešenca, ki je
sinonim za želje, ki človeka vodijo v pogubo. Tukaj se sprašujem tudi, ali so želje sploh lastne
posamezniku ali nam jih sugerira družba in sami le minimalno vplivamo nanje.
S preobrazbo kostima sem preizpraševala vlogo spolov, delo in kariero. Na kostimu je
dodanih osem rokavov, ki so ročno našiti in spominjajo na kirurške šive, s katerimi si je danes
mogoče spreminjati telo. V tem primeru gre za navidezno dodajanje telesnih delov, ki bi
izboljšali produtivnost našega telesa. Multiplikacija simbolizira hiperprodukcijo. Menim, da
vsakodnevno življenje od nas zahteva shizofreno menjavo vlog, kar je še posebej vidno pri
ženskah, ki poleg službe skrbijo še za družino. Z multipliciranjem rokavov simbolično
nadgrajujem človeško telo, da bi lažje funkcioniralo v sodobnem času, in ga primerjam s
strojem.
Kos rdeče svile, ki visi iz tekstilnega skupka, predstavlja iztekanje življenjske energije in
človekovo pozabljeno bistvo. S svojo rdečo barvo spominja tudi na kri, ki se izteče pri
kolinah.
Kostim predstavlja moč, emancipacijo in profesionalnost. Ko obleko postavim v drug
kontekst, se ukvarjam z njenim kulturnim pomenom. Kostim s svojimi čistimi linijami odraža
eleganco in sofisticiranost nositelja, viseč na vrvi pa z odsotnostjo nositelja ne izpolnjuje
svoje družbene vloge oziroma predstavlja odsotnost igralca na odru.
S predelavo že obstoječega tekstilnega kosa sem apropriirala element vakdanjega življenja in
mu dala nov pomen, s katerim sem pokazala na absurdnost vsakdanjega življenja (absurdno je
to, da potrebuješ osem rok, da vse narediš).
Različne postavitve tekstilnega skupka predstavljajo nekakšen cikel, lahko je to en delovni
dan ali pa tudi eno življenje. Cikličnost je predstavljena s spodnjim kolažem fotografij in
gifom, ki se nahaja v prilogi.
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Slika 28: Kolaž tekstilnega skupka, ki predstavlja ciklično gibanje
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Slika 29: Tekstilni skupek

Slika 30: Tekstilni skupek
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Slika 31: Tekstilni skupek
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3.2 Zlomljeno gibanje
»…gore neuporabnih oblačil, zakopanih pod raztrgana oblačila. Ne morem se odreči
preteklosti. Ne morem, nočem pozabiti. Lahko pripoveduješ o svojem življenju, se ga
spominjaš po oblikah, teži, barvi, vonju oblačil v tvoji omari.« (Peter Blum Gallery,
dostopano 5. 7. 2020)
Z zgornjimi besedami je umetnica Louise Bourgeoise komentirala svoje delo Ode à l'Oubli,
tekstilno knjigo, ki vsebuje vezenine, krpanke in druge ročne tehnike. V citatu umetnica dobro
opiše občutke, povezane s starim tekstilom in oblačili, ki jih ne moremo zavreči zaradi
njihove zgodovine ali estetske vrednosti, in tehnika krpanke je odličen način, da takšen tekstil
ponovno uporabimo. Tekstilna knjiga Louise Bourgeoise mi je bila v navdih pri izdelavi
krpanke, posebej so me navdušile črte, s katerimi je umetnica ustvarjala zanimive vzorce.

Slika 32: Tekstilna knjiga Louise Bourgeoise
Črte so zame simbol reda in uniformiranosti, zato sem se odločila, da posežem v ta močni
vzorec, mu spremenim smer in ga prelomim. Izbrala sem tri črtaste srajce, ki sem jih
dekonstruirala in sestavila nazaj s tradicionalno tehniko šivanja krpanke, po svetu znane kot
patchwork.
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Slika 33: Srajca pred preobrazbo

Slika 34: Srajci pred preobrazbo

Srajce sem dekonstruirala znotraj njihovih krojnih delov in jih sešila nazaj v drugem vrstnem
redu, na ta način sem prišla do novih vzorcev. Delo sem naslovila Zlomljeno gibanje, saj
želim poudariti, da gre za vzorec, ki je nastal z dekonstrukcijo, kar je vplivalo na gibanje
vzorca, ki je postalo bolj živahno. Navpičnim črtam sem spremenila smer. Uporabljala sem
tradicionalne vzorce, ki so običajni pri patchworku, pri obeh srajcah se ponavlja vzorec križa.
V prvem primeru sem izdelala krpanko samo iz ene srajce, ki ji nisem dodajala drugega
materiala, zato je predelana srajca manjša od prvotne, ponekod sem pustila tudi prazne
prostore, saj sem le tako lahko sledila prvotni obliki krojnega dela. V drugem primeru sem
združila dve različni srajci in iz njiju ustvarila pisan vzorec. V tem primeru nisem spreminjala
velikosti srajce, saj sem material dodajala.
Proces dekonstrukcije in rekonstrukcije dveh srajc na simbolni ravni pomeni združenje dveh
različnih življenj, dveh zgodb, ki tvorita novo celoto. Gre tudi za subverzijo metode
ustvarjanja oblačil.
Glavna ideja pri izdelavi patchwork srajc je v tem, kako odslužen predmet spremeniti v nekaj
novega, kako oblačilu – črtasti srajci, ki jo ima najbrž vsak v svoji omari, dodati novo zgodbo.
Gre za trajnostni pristop in za idejo, da če nekaj dekonstruiramo, lahko tudi spet sestavimo na
drug način, za znanje o tem, da če nekaj uničimo (v tem primeru razrežemo), lahko tudi
popravimo. S to metodo pretvorimo artefakt v nekaj novega, drugačnega, zaradi česar je bolj
redek kot original in nosi zanimivo zgodbo. Izdelava krpanke izraža trajnostno filozofijo, saj
ponovno uporabimo odslužen predmet, ga obnovimo, predrugačimo in s tem izkažemo
spoštovanje do njega. Hkratni dekonstrukcija in rekonstrukcija srajce simbolizirata sodobni
potrošniški odnos do čustev, spomina in zgodovine.
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Te srajce se je dalo trajnostno spremeniti, jim dati novo življenje, pogosto pa rabljena oblačila
ne ponujajo enako bogate možnosti predelave. Na primer oblačil, ki so preveč uničena, ne
moremo predelati na ta način. Problem nastane pri oblačilih slabše kvalitete, ki izgubijo barvo
ali se material kako drugače uniči. Mogoče bi bila rešitev v tem, da bi vsi kupovali bolj
kvalitetne izdelke, ki bi se jih dalo ponovno uporabiti na razne načine. K temu bi gotovo
pripomoglo zavedanje o tem, da nič ne gre »stran«, ko smeti odvržemo v kontejner, ampak le
preneha biti naš problem, še vedno pa s takšnim načinom življenja prispevamo k
onesnaževanju okolja.
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Slika 35: Predelana srajca
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Slika 36: Detajl
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Slika 37: Predelana srajca
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Slika 38: Detajl
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Slika 39: Predelana srajca
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Slika 40: Predelana srajca
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Slika 41: V naravi
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Slika 42: V naravi
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3.4 Idi solo
Tekstil poleg drugih simbolov omogoča tudi verbalno komunikacijo s pomočjo besedila. Pri
posegu v tretji tekstilni kos sem se poigravala z uporabo jezika na tekstilu. Apropriirala sem
obstoječi tekst in ga dekonstruirala, podobno kot v primeru srajc, le da sem tokrat premetavala
besede. S tekstilno tehniko sem manipulirala z besedilom. Podobno manipulacijo z besedilom
so uporabljali tudi pri metodi šifriranja med drugo svetovno vojno na podlagi knjig, kjer je šlo
za substitucijsko šifriranje; originalne znake so zamenjali s številko vrstice in strani v vnaprej
določenem besedilu.
Za manipulacijo z besedilom sem si izbrala spalno vrečo, na kateri se ponavlja beseda
SOLIDNOST. Z besedo je proizvajalec poskušal določiti pomen izdelku, njegov namen je
oglasno sporočilo. Jezik in pisava sta sredstvi pisnega sporočanja, pri predelavi spalne vreče z
jezikom oziroma z besedo manipuliram z uporabo tekstilne tehnike. Vsebinsko predelana
spalna vreča, ki je bila prej banalen, hladen in brezoseben izdelek s korpologotipom, postane
to, kar bi spalna vreča morala biti – intimna, pristna in izvirna.
Iz obstoječih črk sem skovala nove besede, nato pa iz njih sestavila pesem. Ponekod sem črke
v besedi solidnost »prečrtala« z vezenjem in dobila nove besede, kot na primer sol in dno. To,
da sem lahko uporabila samo določene črke, se mi je zdelo dobrodošlo, saj sem zaradi te
omejitve lažje izrazila želeno. Težko bi napisala to, kar sem, če bi imela pred sabo prazen list
papirja, tako pa so se kombinacije ponujale kar same od sebe. Tako je bilo videti moje iskanje
besed:
SOLIDNOST, SOL, NOSILNOST, NOSI, OS, SOD, DNO, SILOS, IN, TO, DOL, LOTO,
SI, IDI, TOLST, STOL, LOL, LIDL, OSLI, STO, ODNOS, TLI, DOST, ODSOTNOST,
DOLINO, NOSILI, NOTO, DNI, NOS, TI, SODI, ODSOTNOST, SITNO, SOLI, TOLSTO,
DNI, DILO, SODO, ISTO, DIO, SI, STIL, SOLO.
Iz teh besed sem sestavila pesem:
Si nosil dost to tolsto dilo
Odnos tli in ti si
Sto dni isto
Nosil to tolsto sitnost dni
Idi solo
Delo sem poimenovala Idi solo po zadnjem verzu v pesmi.
To, da je pesem napisana na spalni vreči, prispeva k večji intimi, saj spalna vreča pomeni
zavetje, prostor, kjer spimo. Spalna vreča je topla, mehka in daje zaščito. Dotika se
našega oblečenega ali golega telesa, v njej spimo, sanjamo lepe sanje ali more, se
ljubimo, seksamo ali pa smo izolirani od okolice.
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Življenje nekaterih brezdomcev, migrantov, ljudi na robu je zreducirano samo na
spalno vrečo. Ta vidik sem prikazala tudi v videu, kjer se lokacija spanja na prostem
spreminja, od idiličnega polja do zaskvotane stavbe, ki simbolizira dno, je pa video
tudi razmišljanje o tem, kaj se zgodi, če se človek osami in izloči iz družbe.

Slika 43: Sestavljena pesem Idi solo na spalni vreči

Slika 44: Detajl vezenja
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Slika 45: Spalna vreča Idi solo

Slika 46: Izsek iz videa
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Slika 47: Izsek iz videa

Slika 48: Izsek iz videa
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Slika 49: Izsek iz videa

3.5 Metamorfoze
Za konec sem obravnavala modro pleteno krilo; navdušila me je mehka spremenljivost oblike.
Krilo sem na različne načine postavljala in ga fotografirala, kasneje pa sem ga začela skicirati
in naredila serijo risb s flomastrom in voščenko, ki sem jih kasneje uporabila kot predlogo za
sitotisk. Vse risbe so v modri barvi tako kot tudi pletenina sama.
Delo sem naslovila Metamorfoze zaradi spremenljivih lastnosti tekstilnega kosa, s svojo
mehkobo pletenina zlahka spreminja obliko, narebrena tekstura materiala pa s spreminjanjem
oblike tvori neštete vzorce. Prav tako je tudi proces nekakšna metamorfoza, saj tekstilni kos
sprva opazujem in skiciram, nato vzorec tiskam na tekstil in ustvarim nove kose, ki zaživijo
po svoje.
Amorfna masa, ki se zdi, kot da je živa in se nenehno spreminja, simbolizira nenehno
spreminjanje pomenov, ki jih tekstilni kosi lahko nosijo, še posebej v kontekstu mode. Na
primer kavbojski škornji, ki so sprva predstavljali podeželje, živinorejo in Divji zahod,
spremenijo svoj pomen, ko jih Maddona obuje in postanejo del visoke mode, podobno velja
tudi za ortopedsko obutev Borosana, ki so jo sprva nosile čistilke, danes pa so priljubljen
modni kos. Zagovarjam tezo, da je pomen stvar subjektivne interpretacije. Dostikrat zavržemo
oblačila, ki so še čisto v redu, vendar nas njihov pomen ne pritegne več. S tem poglobljenim
ukvarjanjem s tekstilnim kosom je pletenina dobila novo življenje. Z risbami gledalcu
pokažem, koliko različnih podatkov vsebuje en tekstilni kos in kako zanimiv je lahko en
banalen predmet. Risbe pletenine so tudi razmislek o stvareh, ki nas obdajajo v izobilju, a
ostanejo neopažene. Lep primer tega so kupi oblačil, ki jih brez slabe vesti zavržemo. Gre za
drugačen pogled na vsakdanje stvari, ki nas obdajajo, z risbami prikažem nekakšno poetičnost
pletenine, ki z vsako postavitvijo spremeni obliko. Zaradi samega ukvarjanja z vsakdanjimi
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predmeti ti prenehajo biti vsakdanji, saj jih subjektivne refleksije in razmišljanja povzdignejo
na višjo raven, jih ozdravijo njihove vsakdanjosti.
Risbe sem fotografirala v zapuščeni vasi Slapnik, obesila sem jih na zunanjo steno ene od hiš.
Na okenski polici je ostala pozabljena steklenica brendija, zaradi katere postavitev pravzaprav
spominja na razstavo, kjer je po navadi vedno prisoten alkohol. Ideja, da bi risbe fotografirala
prav tam, se mi je zdela zanimiva, ker so tekstilije v teh zapuščenih hišah glaven dokaz, da je
tam nekoč nekdo živel, pravzaprav notranji prostori hiš delujejo, kot da se bo lastnik kmalu
vrnil. Tekstil, ki je del zapuščenih hiš, sem dokumentirala in s fotografijami želela gledalcu
približati prizore domačnosti, ki ga tekstil ustvari. Fotografija stola, na katerem je nekdo
pustil/odložil oblačila, predenj pa postavil čevlje, vzbuja še posebej močen občutek prisotnosti
človeka, saj deluje, kot da je ravnokar nekdo vstal s tega stola; pravzaprav si zlahka
predstavljamo, kako je telo v trenutku izpuhtelo in je ostal le še skupek oblačil, ki je na
fotografiji.
Človeka je že od nekdaj očaral minljiv koncept stvari, ki ga obdajajo. Vsi ti ostanki preteklosti
v obliki tekstila in predmetov, ki jih pustimo za sabo, nas spominjajo, da smo le mimoidoči na
tem planetu in da tok časa vse spremeni v prah. Vse te podrobnosti pozabljenega življenja so
ganljiva, smešna ali nostalgična pričevanja, ki vzbudijo našo domišljijo. Zapuščeni kraji pa
tudi pričajo o tem, kakšno je bilo vsakdanje življenje ne dolgo nazaj, in so odličen
zgodovinski dokaz.
Izbrala sem šest risb pletenine in jih nato s tehniko sitotiska tiskala na tekstil. Zanimivo se mi
je zdelo, da motiv tekstila tiskam na tekstil, podobno kot če bi fotografirala fotografijo. Prav s
tem, ko sem tiskala motiv tekstila na tekstil, sem ponovno preizpraševala pomen tekstilnega
kosa – tekstilni kos krilo je postal sestavni del vzorca, rebrasta pletenina s svojim vzorcem
tvori nov vzorec in nov izdelek.
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Slika 50: Postavitev ilustracij na zunanji steni hiše v vasi Slapnik

Slika 51: Postavitev ilustracij na zunanji steni hiše v vasi Slapnik
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Slika 52: Postavitev ilustracij na zunanji steni hiše v vasi Slapnik

Slika 53: Postavitev ilustracij na zunanji steni hiše v vasi Slapnik
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Slika 54: Prizor iz notranjosti hiše

Slika 55: Prizor iz notranjosti hiše
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Slika 56: Prizor iz notranjosti hiše

Slika 57: Prizor iz notranjosti hiše
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Slika 58: Sitotisk

51

Slika 59: Sitotisk
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Slika 60: Sitotisk
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
Kot rezultat obravnave tekstilnih kosov so nastala štiri ločena dela, v katerih se pri vsakem
kosu na drugačen način lotim predelave, ki je ključna pri obravnavi kosov. Uporabljene so
bile različne tehnike, med njimi multiplikacija, dekonstrukcija, tradicionalni ročni deli
patchwork in vezenje ter sitotisk.
V prvem delu se ukvarjam s socialno funkcijo oblačil, v drugem s spominom, notranjim
doživljanjem, emocijami, v tretjem se bojujem za ideološki teritorij, v četrtem pa zaokrožim
vse skupaj, saj četrti kos povzame vse prejšnje – ko grem skozi svoj proces risanja, se
sprašujem o možnih pomenih tekstilnega kosa, kar je tudi osrednja tema magistrske naloge.
Težko je ovrednotiti nastala dela, saj je v prvem planu obravnava kosov in ne končni izdelek.
Tekstilni kosi so vsekakor dobili novo zgodbo, njihovi kulturni pomeni so spremenjeni. Tukaj
se poraja tudi vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi bili za obravnavo izbrani kakšni drugi kosi ali
druge tehnike. Prav ta omejitev, da delaš z obstoječimi kosi, da ne ustvariš česa novega,
ampak se prilagajaš izbranemu predmetu, mi je bila v izziv in navdih.
Bolj kot zaključek neke zgodbe magistsko nalogo dojemam kot dobro izhodišče za
nadaljevanje novih tekstilnih projektov. Z izbiro vedno novih tekstilnih kosov bi lahko nalogo
nadaljevala v neskončnost, prav tako bi lahko nadaljevala tudi znotraj ene od že odprtih tem.
V prihodnosti bom verjetno nadaljevala s predelavo srajc, ker menim, da lahko ustvarim še
mnogo zanimivih vzorcev, poleg tega je takšno oblikovanje trajnostno.
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5 ZAKLJUČEK
S praktičnim delom magistrske naloge sem vsekakor prišla do zaključka, da je tekstil lahko
inspiracija, ki navdihuje kreacije in izzove asociacije.
Med obravnavo tekstilnih kosov sem se dotaknila nekaterih tem, ki so danes aktualne, kot na
primer trajnostno oblikovanje, potrošništvo in shizofreno menjavanje družbenih vlog v
vsakdanjem življenju, spreminjanje pomenov v modi in druge. Prišla sem tudi do spoznanj o
tem, kako je mogoče s tekstilnim medijem komunicirati in kreirati pomene.
Ugotovila sem, da tekstilije vzbujajo različne občutke in puščajo vtise v človeku. S svojimi
oblikami ali barvami oživljajo spomine ali delujejo na simbolni ravni. Čeprav sem nameravala
tekstilije obravnavati celostno, to v tako kratki nalogi ni mogoče oziroma morda sploh ni
mogoče, ker tekstilije in oblačila odpirajo neskončno število tem, saj so predmeti našega
vsakdanjika.
Ljudje še celo preproste pojme razumemo popolnoma različno. Tekstilne kose, ki se dotikajo
človeka dobesedno in v prenesenem pomenu, so vezani na naše spomine, intimni svet, pa je še
posebej težko opredeliti, jim določiti enoznačen pomen. Prav ta izmuzljivost pomenov se mi
zdi zanimiva, saj vzbuja željo po razumevanju.
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7 PRILOGA
Priloga video posnetka Idi solo na zgoščenki in gifa Tekstilnega skupka.
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