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IZVLEČEK
Inspiracija za diplomsko delo izhaja iz kalejdoskopa in simetričnih oblik, ki nastajajo
v njem. V diplomskem delu je opisan proces oblikovanja in izdelave ženske kolekcije
oblačil z elementi kalejdoskopa.
V teoretičnem delu sem raziskovala sodobno modo in fuzijo med različnimi stili. Predstavila sem primere s podobno inspiracijo v modnem svetu. Opisala pa sem tudi
računalniški program Tuxpi, s katerim sem klasične kose oblačil, kot so srajce, suknjiči
in plašči, spremenila v simetrične vzorce, ki jih tvori kalejdoskop.
V eksperimentalnem delu sem predstavila kolekcijo Kalejdoskop, barvno paleto kolekcije, uporabljene materiale in začetne kolaže. Prikazala sem proces od nastalih vzorcev
po vzoru kalejdoskopa do tehničnih rešitev silhuet. Izdelani kosi pa so prikazani tudi s
tehničnimi skicami ter fotografijami.
Končni rezultat diplomskega dela je sodobna ženska kolekcija s pravilnimi simetričnimi
kroji, ki ponazarjajo pogled skozi luknjo kalejdoskopa.
Ključne besede:
kalejdoskop, simetrija, ponavljanje, sodobna moda, ženska kolekcija
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ABSTRACT
The purpose of this bachelor’s thesis is to design women’s wear with kaleidoscope as
inspiration. The inspiration for the collection came from the kaleidoscope and symmetric shapes that it makes.
The theoretical part presents modern fashion and fusion between different styles. Following is research of already existing collections with the same inspiration. In this part,
I also described computer program Tuxpi that helped me create kaleidoscope photos
of pre-existing clothes such as blouses, blazers and coats.
In the experimental part, I presented the Kaleidoscope collection, the colour palette
of the collection, the materials used and the initial collages. I have shown the process
from the pictures I created following the example of a kaleidoscope to the technical
solutions of silhouettes. Final pieces are also shown in technical sketches and photographs.
The final result of this diploma thesis is a women’s collection inspired by the symmetry
of kaleidoscope reflections.
keywords:
kaleidoscope, symmetry, repetition, modern fashion, women’s wear
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1 UVOD
Kalejdoskop s pomočjo svetlobe in ogledal ustvarja čarovnijo. Morda velja za otroško
igračo (ali igračo za vse starosti), vendar je tudi preprosta optična naprava s tehničnimi
aplikacijami za oblikovalce in oblikovalce vzorcev.
Čarobnost kalejdoskopa izhaja iz dejstva, da so vzorci in kombinacije neskončni in
niso trajni, razen če jih fotografiramo. Že vrsto let je inspiracija umetnikom na različnih
področjih.
O njem je Ken Makowsky zapisal:
‘‘Ko pogledamo v kalejdoskop, vidimo nekaj lepega. Toda ko ga stresemo, s tem
uničimo, kar je bilo tam, in ko ga spet držimo proti svetlobi, vidimo nekaj novega in
drugačnega, a enako lepega. Življenje je podobno kot kalejdoskop. Ko ga bomo pretresli, bo vedno razkril nekaj novega in lepega, vendar le, če si bomo vzeli čas, da ga
vodimo do svetlobe in pogledamo v notranjost.“ [Ken Makowski, 2013] [1]
Profeorica Rosabeth Moss Kanter je opisala svoj pogled na kalejdoskop:
‘’Ustvarjalnost je podobna gledanju na svet skozi kalejdoskop. Ogledate si niz elementov, enake kot jih vidijo vsi drugi, a potem te lebdeče koščke in kose ponovno sestavite
v vabljivo novo možnost.’’ [Rosabeth Moss Kanter, 2017] [2]
Ta preprosti predmet pa je navdušil tudi ameriškega pisatelja Marka Twaina:
‘’Nove ideje ne obstajajo. To je nemogoče. Preprosto vzamemo veliko starih idej in jih
damo v nekakšen miselni kalejdoskop. Mi jih obračamo in ustvarimo nove in zanimive
kombinacije. Nenehno se obračamo in ustvarjamo nove kombinacije v nedogled; vendar so to isti stari kosi barvnega stekla, ki smo jih uporabljali od začetka.’’ [Mark Twain,
1906] [2]
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2 TEORETIČNI DEL

2.1 ZGODOVINA KALEJDOSKOPA
Beseda kalejdoskop izhaja iz treh grških besed; lepa, oblika in videti. Poimenoval ga
je sir David Brewster, ki je leta 1815 raziskoval simetrijo zrcaljenja. S preizkusi je prišel
do ugotovitve, da se najlepše zrcalijo predmeti tik ob refleksivni površini. Tako je nastal
prvi kalejdoskop, ki je bil sestavljen iz delčkov stekla, prilepljenih tik ob steklo, ki jih
je nato zrcalilo naprej. Ob nadaljnjih poizkusih je kalejdoskopu dodal proste delce in
vrtečo se cev, ki je te delce premikala in ustvarjala več simetričnih vzorcev. Zadnja
nadgradnja pa je bila postavitev odsevnih plošč v vlečno cev s konkavno lečo in nato
so bili v prostor dodani raznobarvni stekleni delci, ki se prosto premikajo in ustvarjajo
neskončno verzijo simetričnih vzorcev. [3]
O končnem produktu je sir Brewster zapisal:
‘‘Ko je bil kalejdoskop dodelan do te stopnje popolnosti, ni bilo mogoče zanikati, da
se bo izkazal kot velik vpliv v vseh okrasnih umetnostih in bo hkrati postal priljubljen
instrument za zabavo.’’ [Brewster, 1858] [3]
Dandanes kalejdoskope pogosto uporabljajo grafični oblikovalci, umetniki in oblikovalci tekstila kot vir navdiha za oblikovanje. Tudi psihologi so uporabili kalejdoskop kot
terapevtsko orodje za oživitev občutkov pacientov, pa tudi za preučevanje kako človek
dojema simetrijo in barve.
Kalejdoskopi omogočajo ogled nenavadnih vsakdanjih predmetov na izredne načine.
Nadzirate to, kar vidite, ker se odločite, kam usmeriti obseg, vendar tudi niste sposobni
predvideti, kaj točno boste videli – in pogosto vas omami neskončna zapletenost, ki jo
ustvari preprost mehanizem.
Pri kalejdoskopih je najboljša stvar ta, da so na koncu nenamerni, čisti predmeti
nesmiselne lepote ... [4]

SLIKA 1: Kalejdoskop
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2.2 SRAJCA
Klasična bela srajca je oblačilo s precejšnjim zgodovinskim in kulturnim pomenom,
zato si zasluži ikoničen status. Ta edinstveni kos že več kot dvesto let opredeljuje in
predstavlja status, bogastvo, spol in modne norme.
Tako moško kot žensko klasično belo srajco lahko uporabimo kot ogledalo, ki prikazuje pomembne družbene spremembe. Različne vplive na razvoj srajce pa je mogoče
opaziti v številnih primerih. Dandi Beau Brummell je z nošnjo čiste bele srajce vplival
na modo takratnega časa in srajci utrl pot nujnega in klasičnega dela garderobe. Proti
koncu devetnajstega stoletja je na modo vplivalo Gibsonovo dekle s svojo okrašeno
bluzo, ki je določala ideale ženske lepote tistega časa. [5]
V dvajsetih letih prejšnjega stoletja je v modi prišlo do pomembnih sprememb. Doba
Art decó je vplivala na vse, od notranje opreme do oblačil. Stil ženskih srajc se je spremenil iz preprostega v izjemno barvit, z izvezenimi različnimi geometrijski vzorci. V
sedemdesetih letih so oblikovalci začeli uporabljati sintetične tkanine, kot je poliester,
ki so ga uporabili tudi za oblikovanje širokih ovratnikov srajc. Dvojne manšete, široko
poudarjeni ovratnik ali zavezan pas okoli srajce so trendi sedemdesetih in osemdesetih let, ki jih opažamo še danes. [6]

SLIKA 2: AVTORSKI KOLAŽ SRAJC

4

2.3 SUKNJIČ
Suknjič je tradicionalno oblačilo z dvojnim zapenjanjem, ki je krojeno v črni ali mornarsko modri barvi. Medeninasti gumbi na rokavih odražajo izvor oblačila iz britanske kulture čolnarjenja in kriketa devetnajstega stoletja. Suknjič odraža sredino med
svečano obleko in priložnostno športno jakno. Od bolj formalne oprave ga loči oblika;
je bolj ohlapen in manj strukturiran okoli ramen in prsi.
V prvem desetletju novega tisočletja so ženske kot modni trend sprejele barvite
suknjiče. Christopher Decarnina je za Balmain med letoma 2006 in 2011 ustvaril kolekcijo suknjičev, ki so postali nepogrešljiv kos v ženski garderobi. V zadnjih letih se v
ženski modi suknjič pojavlja tudi kot samostojna obleka. [7]
Yves Saint Laurent je bil prvi modni modni oblikovalec, ki je formalno obleko predstavil kot obliko ženskih večernih oblačil v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Leta
1966 je njegova modna kolekcija predstavljala slog, ki je razdelil modne kritike: črno
krojeno obleko s satenasto stransko črto in nabrano belo srajco. Videz je poimenoval
“Le Smoking”. Prvič je kateri koli oblikovalec predstavil hlače kot možnost za večerno
oblačilo. Ženskam, ki so jih nosile, pa so nekatere restavracije zavrnile vstop. Ko se
je socialistka Nan Kempner odpravila iz restavracije Le Côte Basque v New Yorku,
je slekla hlače in oblekla suknjič kot mini obleko, ki se je posmehovala zastaranemu
kodeksu oblačenja in tako postala slika sodobne ženske Saint Laurenta.
Kljub temu da že leta tudi ostali oblikovalci ustvarjajo suknjiče za druge modne hiše, je
ženski suknjič še vedno najbolj povezan z Yves Saint Laurentom. [8 ]

SLIKA 3: AVTORSKI KOLAŽ SUKNJIČEV
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2.4 TRENČ
Plašč trenč se je razvil iz nepremočljivih plaščev, ki sta jih v začetku 1820 ustvarila
Charles Macintosh in Thomas Hancock. Med vojno so ga nosili predvsem oficirji, ki
so plašč kupovali sami kot del svoje uniforme in s tem ločili svoj družbeni razred od
preostalih vojakov. Oblačila Mackintosh in Hancock za dež, “mack”, so bila narejena iz
gumiranega bombaža. Z razvojem tehnologije je gumijasti premaz bolje dihal in bolje
odvajal vodo. Leta 1853 je krojač John Emary razvil izboljšani dežni plašč, ki ga je
izdelal pod imenom svoje družbe Aquascutum. Thomas Burberry je leta 1856 ustanovil
svojo znamko. Z izolacijo posameznih pramenov bombažnih in volnenih vlaken in ne
končanega tekstila je Burberryjeva “gabardinska” tkanina, izumljena leta 1879, veljala
za najboljšo verzijo in se izkazala za priljubljeno med raziskovalci, letalci in drugimi
pustolovskimi gospodi.
Čeprav so ga med drugo svetovno vojno spet nosili častniki, je plašč v štiridesetih
letih prejšnjega stoletja začel izgubljati vojaški pridih, saj ga je začel romantizirati
Hollywood. Podobo oficirja je zamenjala podoba hitro govorečega novinarja, vitkega
gangsterja, privatnega detektiva, drznega vohuna in zapeljive ženske. Danes so plašči
trenč stalni kosi na modnih brveh. Rekreirali so ga Martin Margiela, Rei Kawakubo in
Jean-Paul Gaultier, še vedno pa je tudi trajen podpis svojega avtorja, Burberryja. Na
voljo v različnih slogih, barvnih kombinacijah, dolžinah in z mnogimi prvotnimi podrobnostmi ali brez njih je morda trenč izgubil funkcionalno vojaško noto, vendar še vedno
ohranja klasični videz. [9]

SLIKA 4: AVTORSKI KOLAŽ PLAŠČEV TRENČ
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2.5 DEKONSTRUKCIJA
V šestdesetih letih prejšnjega stoletja je filozofska dekonstrukcija prodrla na različna
področja, od literature do kinematografije in od arhitekture do vseh področij oblikovanja. V zgodnjih osemdesetih letih se je na modni sceni pojavila nova generacija neodvisno mislečih oblikovalcev. Oblikovalci Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto, Issey Miyake
in pozneje v desetletju Antwerpnova šestica so vplivali na takratno modno revolucijo.
Leta 1981 sta Yamamoto in Kawakubo prvič prikazala svojo kolekcijo v Parizu. Njuni
predstavi sta zavračali klišejske predstave o glamuroznem videzu modne silhuete.
Razkrila sta nov pristop k oblačilom v poindustrijski družbi poznega tisočletja. Moda,
umetnost in kritični razmislek o potrošniški kulturi se strogo prepletajo v njunih delih,
ki postavljajo pod vprašaj naš odnos do časa, pa tudi sodobni pogled na modo, ki ga
zaznamuje živahna napetost med minljivostjo in vztrajnostjo. Sprva je strog, drzen,
pogosto rabljen pogled na njihove kreacije nekatere novinarje spodbudil, da so ga
opisali kot post-punk ali “grunge”. Dela ‘dekonstruktivističnih’ oblikovalcev so pogosto označena kot anti-moda ali ‘moda smrti’, postavljena ob boku glavni modi poznih
osemdesetih let.
Z dekonstrukcijo so ti oblikovalci izkrivili strukture obleke in s tem očarljivost, ki jo
povezujemo z modo. Moč njihovih del ni bila samo v tem, da so odvračali strukturo
določenega oblačila, ampak pri premišljevanju funkcije in pomena oblačila. S tem so
odprli novo tematiko, ki je podvomila o povezanosti med telesom in oblačilom, pa tudi
o konceptu telesa samega. Ustvarjanje oblačilnega kosa tako sproži vprašanja o naših
predpostavkah o modi in pokaže, da zunaj zgodovine ni objektivnega stališča, s katerega bi bilo mogoče ideje, stare pojme in tudi njihove manifestacije razstaviti, ponoviti
ali na novo interpretirati. [10]

SLIKA 5: AVTORSKI KOLAŽDEKONSTRUKCIJE
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2.6 KALEJDOSKOP V SODOBNI MODI
V kalejdoskopu pa že vrsto let navdih najdejo tudi modni oblikovalci. Njegov vpliv se
kaže tako v potiskih, kot tudi samih silhuetah in krojih.
Kolekcija jesen/zima 2010 oblikovalca Manisha Arore temelji na izrazu več je
več. V njej najdemo žive barve, vezenine v geometrijskih oblikah s pridihom art
decója. V kolekciji pa zasledimo tudi inspiracijo ‘’Bollywooda’’ in filma Blade Runner. [11]

SLIKA 6: MANISH ARORA jesen/zima 2010

Custo Dalmau je za pomlad 2012 ustvaril kolekcijo s premikajočimi se kalejdoskopskimi hologrami in ustvarjal 3 D odtise na oblačilih, ki so bila ob prodaji prodana s parom
visokotehnoloških 3 D očal. [12 ]

SLIKA 7: CUSTO BARCELONA pomlad/poletje 2012
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Iris Van Herpen je pri izdelavi kolekcije za pomlad 2013 sodelovala s skupino Mediated
Matter z MIT-a za tiskanje prožnega materiala. Sposobnost 3D tiska za spreminjanje
mehkobe in elastičnosti materiala je navdihnila oblikovanje druge kože za telo, ki deluje kot oklep v gibanju. Na ta način so lahko nadzirali ne le obliko oblačila, ampak tudi
njegovo gibanje.[13]

SLIKA 8: IRIS VAN HERPEN pomlad/poletje 2013

Rei Kawakubo je to kolekcijo poimenovala neskončnost krojenja. Z rezanjem vzorcev
je bil vsak element sestavni del kroja oblačila. Začetni kosi oblačil so bili sestavljeni iz
pepita vzorca, črno-belih črt in s krojenjem spremenjeni v optične iluzije. V nadaljevanju je zapletene kroje nadgradila z živobarvnimi vzorci umetnika Daniela Michielsa. [14]

SLIKA 9: COMME DES GARCONS jesen/zima 2013
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2.7 FOTOGRAFSKI UČINEK KALEJDOSKOPA
Med raziskovanjem različnih načinov zrcaljenja sem našla spletno stran s fotografskim
učinkom kalejdoskopa Tuxpi. Urejevalnik fotografij Tuxpi vsebuje 60 orodij za oblikovanje slik. Primarno je namenjem zabavi med ustvarjanjem različnih fotokolažev. [15]

SLIKA 10: ORODJA ZA PREOBLIKOVANJE SLIK IN FOTOGRAFIJ TUXPI

Programom Tuxpi omogoča poljubno sliko spremeniti v zrcalno podobo kalejdoskopa.
V program naložimo fotografijo, ki jo nato zrcali na toliko krakov, kot jih želimo. Po
potrebi pa se lahko fotografijo vrti okoli svoje osi in s tem omogoči še več variacij.

SLIKA 11: IZDELAVA KALEJDOSKOPSKIH FOTOGRAFIJ IZ SUKNJIČA
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3 EKSPERIMENTALNI DEL

3.1 INPIRACIJA IN IZHODIŠČE KOLEKCIJE
Inspiracijo diplomske naloge sem iskala v optičnih iluzijah. Privlačile so me podobe v
razbitih ogledalih, nepravilne oblike, ki nastajajo in se ponavljajo. Med raziskovanjem
sem naletela tudi na simetrične in pravilne oblike, ki nastajajo v nadzorovanem okolju.
Tako sem za izhodišče kolekcije uporabila kalejdoskop.

SLIKA 12: INSPIRACIJSKI KOLAŽ
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3.2 CILJNA SKUPINA
Ciljno skupino predstavlja sodobna ženska, ki živi v mestu. Je samozavestna in rada
izstopa iz množice. Rada ima umetnost in modo. V prostem času se rada izobražuje,
bere, obiskuje muzeje in se druži s sebi podobnimi ljudmi. V svoji garderobi ne mara
barv, vendar vsakdanje črno-bele in bež tone popestri z različnimi inovativnimi kroji.

SLIKA 13: KOLAŽ CILJNE SKUPINE
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3.3 UPORABA RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA TUXPI
Med raziskovanjem različnih načinov zrcaljenj sem našla spletne strani s fotografskim
učinkom kalejdoskopa Tuxpi.
Dobro poznane oblike oblačil, kot so srajca, suknjiči in plašči, sem tako preoblikovala v
sliko kalejdoskopa. S programom Tuxpi sem tako lahko na poljubni sliki izbirala, koliko
krakov kalejdoskopa želim zrcaliti in za koliko stopinj zasukati fotografijo.

SLIKA 14: ZRCALJENJE SUKNJIČA 2-KRAT, 3-KRAT, 6-KRAT IN 7-KRAT

SLIKA 15: 3-KRAT PREZRCALJENA SLIKA PULIJA POD RAZLIČNIMI KOTI
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Pridobljene fotografije sem nato izrezala ter prilagajala obliki človeškega telesa ter tako
dobila zanimive oblike. Nastale kolaže sem nato v ilustratorju spremenila v tehnične
skice in jim dodala funkcionalnost.

SLIKA 16: RAZVOJ MODELA 1

SLIKA 17: RAZVOJ MODELA 2
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SLIKA 18: RAZVOJ MODELA 3

SLIKA 19: RAZVOJ MODELA 4
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SLIKA 20: RAZVOJ MODELA 5

SLIKA 21: RAZVOJ MODELA 6
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SLIKA 22: RAZVOJ MODELA 7

SLIKA 23: RAZVOJ MODELA 8
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SLIKA 24: RAZVOJ MODELA 9 ZGORNJI DEL

SLIKA 25: RAZVOJ MODELA 9 SPODNJI DEL
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SLIKA 26: RAZVOJ MODELA 10 ZGORNJI DEL

SLIKA 27: RAZVOJ MODELA 10 SPODNJI DEL
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SLIKA 28: RAZVOJ MODELA 11 ZGORNJI DEL

SLIKA 29: RAZVOJ MODELA 11 SPODNJI DEL
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3.4 BARVNA PALETA IN MATERIAL
V kolekciji sem uporabila paletno nevtralnih barv. Izbrane barve so bela, siva in bež
barvo ter črno-bele črte.

SLIKA 30: BARVNA PALETA

Ker je kolekcija namenjena nošnji v toplejših mesecih, sem se odločila za uporabo
bombaža in njegovih mešanic, primernih za izdelavo srajc in suknjičev.

SLIKA 31: KOLAŽI
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3.5 KOLEKCIJA

SLIKA 32: KOLEKCIJA
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3.6 TEHNIČNE SKICE

SLIKA 33: TEHNIČNA SKICA IN ILUSTRACIJA REALIZIRANEGA MODELA 1
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rokavna
odprtina
skrita zadrga
sestavni šivi

SLIKA 34: TEHNIČNA SKICA IN ILUSTRACIJA REALIZIRANEGA MODELA 2
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fazona

dvoredno zapenjanje

sestavni šiv

razporek

SLIKA 35: TEHNIČNA SKICA IN ILUSTRACIJA REALIZIRANEGA MODELA 3
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dvojna guba
všitek
dvojna guba

skrito zapenjanje
gube
sestavni šiv

SLIKA 36: TEHNIČNA SKICA IN ILUSTRACIJA REALIZIRANEGA MODELA 4
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3.7 FOTOGRAFIJE KOLEKCIJE
foto: Igor Nardin, model: Maša Savodnik

SLIKA 37: FOTOGRAFIJA 1
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SLIKA 38: FOTOGRAFIJA 2
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SLIKA 39: FOTOGRAFIJA 3
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SLIKA 40: FOTOGRAFIJA 4
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SLIKA 41: FOTOGRAFIJA 5

SLIKA 42: FOTOGRAFIJA 6
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SLIKA 43: FOTOGRAFIJA 7
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SLIKA 44: FOTOGRAFIJA 8

SLIKA 45: FOTOGRAFIJA 9
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34

4 RAZPRAVA IN REZULTAT
Vodilo moje diplomske naloge je kalejdoskop. Na prvi pogled enostavna naprava, ki
nam z uporabo nudi nešteto različnih vzorcev in možnosti za ustvarjanje. Raziskala
sem tudi pristope sodobnih oblikovalcev v povezavi s kalejdoskopom.
Elemente kalejdoskopa sem upodobila s pomočjo računalniškega programa. Pri tem
sem klasične in dobro poznane kose oblačil spremenila v njihovo kalejdoskopsko obliko in v krojih oblačil ohranila simetrijo in značilno ponavljanje. Ker sem želela sporočilo
kalejdoskopa na oblačila prenesti v obliki krojev, sem za izdelavo kolekcije uporabila
večinoma enobarvne materiale, nevpadljivih barv. Pri nekaterih kosih pa sem s črnobelim črtastim materialom poudarila optično iluzijo in simetrijo, ki jo vidimo ob pogledu
skozi kalejdoskop.
Rezultat diplomske naloge je sodobna ženska kolekcija, ki predstavlja združitev preprostosti in kompleksnosti kalejdoskopa.
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5 ZAKLJUČEK
V teoretičnem delu sem opisala zgodovino kalejdoskopa in njegov pomen za umetnike
in ustvarjalce, pomen dekonstrukcije v modnem svetu in klasične kose oblačil, ki so
bili temelj mojega raziskovanja. Opisala pa sem tudi kolekcije oblačil, ki jih je inspiriral
kalejdoskop.
V eksperimentalnem delu sem predstavila proces ustvarjanja kolekcije. Ciljna skupina
in barvna paleta kot vodilo in nato nastanek kolažev s pomočjo programa Tuxpi. Kolekcija je predstavljena v začetnih kolažih in ilustracijah. Realizirane kose pa spremljajo
tehnične skice.
Proces zaključnega dela mi je bil v veliko veselje. Izbrana tema se mi je zdela zanimiva
in mi je predstavljala izziv na področju krojenja in modelrianja ter mi podala znanje, ki
mi bo koristilo pri nadalnjem ustvarjanju.
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