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IZVLEČEK
Oblačil in oblačenja danes ne dojemamo več le kot nespremenjlive kose v omari,
ampak kot objekte, s katerimi se povežemo na osebni ravni. Moj cilj je tako
povečanje interaktivnosti med oblačilom in uporabnikom, pri čemer upoštevam
trajnost kot vodilo ter šport oziroma skejtanje kot strast.
V teoretičnem delu so predstavljeni glavni trajnostni vidiki, uporabljeni v nalogi, in
sicer transformacijska oblačila, multifunkcionalnost in reverzibilnost. Raziskani so
temelji za delo z vodoodbojno apreturo, ki je izkoriščena za reaktivne namene.
Predstavljeni so obstoječi primeri podobnih tekstilov in tehnik. Na kratko je opisana
clijna skupina skejterjev in deskarjev na snegu, zgodovina razvoja teh dveh panog,
filozofija in kultura oblačenja, saj so prav ta inspiracija za raziskovanje pri tisku in
kolekcijah v tej nalogi.
V praktičnem delu sta predstavljeni dve kolekciji, ki z uporabo principov trajnosti
postavljata nove poglede na modo. Le te predstavljam skozi publiko skejterjev in
deskarjev na snegu. Kolekciji sta nastajali ob razmišljanju o navadah, problemih,
družbenem angažiranju in artističnem ustvarjanju obeh skupin in pomenita
funkcionalno in estetsko zlitje oblačil s ciljno populacijo. Razvijanje in raziskovanje
vodoodbojnega tiska na oblačila sta me pripeljala do oblikovanja in izdelave kolekcij
za ciljne skupine, katerim sem vključil principe trajnosti, natančneje reverzibilnost,
transformacijo in multifunkcionalnost, s ciljem oblačilom dodati vrednost,
uporabnost in dolgo življenjsko dobo. Upošteval sem tudi individualnost
uporabnikov in vključevanje interdisciplinarnosti pri uporabi trajnostnih principov na
vseh stopnjah izdelave in nošenja oblačil. Namen naloge je bil poiskati in raziskati
najboljše materiale, postopke in tiste ciljne skupine, kjer uporaba vodoodbojnega
tiska lahko predstavlja nov pristop k modnemu oblikovanju.
Ključne besede: Trajnost, deskanje na snegu, oblačila, skejtanje, vodoodbojni tisk

iii

ABSTRACT
These days we do not consider our clothes as unchangeable pieces in the
wardrobe, but rather as objects that connect with us on a personal level. I set myself
the goal of increasing interactivity beetween the wearer and the garment, namely
by considering sustainability as my guide and skateboarding as my passion.

In the theoretical part, the main sustainable principles used in this dissertation are
examined: the garments should be transformable, multifunctional and reversible.
Research on water-repellent finishing was a base for achieving a reactive printed
textile. Similar examples of textiles and tehniques for such effects are presented.
To put it in a context of a fashion collection, the target group of skateboarders and
snowboarders is presented through their history, philosophy and style of clothing,
that all played as an inspiration for the collections.

The two collections are further explored in the practical part, in which, by using
sustainable faccets, applied to skateboard and snowboard clothing, a new kind of
fashion statement is proposed. The collections were created with habits, problems,
social conduct and artistic involvement of both groups in mind, culminating in a
functional nad aestetic clothing. The research and development of the waterreppelent print on clothing have brought me to the designs and realisation of clothing
for these target groups. By including reversible, transformable and multifuctional
aspects to my pieces, I wanted to add value, utility and a longer lifespan.
Additionally, I incorporated individuality and interdisciplinary approach into all
creative levels of this sustainable collection. The purpose of this dissertation was to
find and test the best materials, tehniques and uses of the water-repellent print to
develop a new approach to fashion design.

Key words: Sustainability, water-repellent print, snowboarding, skateboarding,
clothing
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UVOD

V diplomski nalogi z naslovom »Vodoodbojni tisk na oblačila« bom skozi praktični
in teoretični del raziskal kako lahko z raziskovanjem in uporabo trajnostnih principov
in tehnologije oblikujemo tekstilije in oblačila, ki spreminjajo izgled pri stiku z vodo.
V teoretičnem delu se bom osredotočil na trajnostne principe pri oblikovanju oblačil,
ki sem jih uporabil v svoji kolekciji. Natančno bom razdelal področje
transformacijskih oblačil, kamor spadajo reverzibilnost in multifunkcionalnost in
primere uporabe različnih tehnologij za spreminjanje izgleda oblačil med njihovo
uporabo. Predstavil bom tržno nišo in ciljno skupino, kjer se ti principi potencialno
lahko uporabijo. Predvsem so to športna oblačila za mlade, natančneje za skejterje
in deskarje na snegu. V oblačilih za to ciljno publiko se prepletajo vremenski vplivi
in športna funkcija oblačil, pa tudi modni izgledi, trendi in kulturni vplivi. V
teoretičnem delu bom predstavil postopek razvoja in testiranja tiska, s katerim
dosežemo, da je na tekstilu natisnjen vzorec mogoče videti le, ko pride tekstil v stik
z vodo. To se na primer lahko zgodi ob dežju, na snegu, ob znojenju telesa ali
preprosto ob namernem pršenju ali brizganju vode po oblačilih. Predstavil bom
uporabljene materiale, posebno apreture za vodoodbojnost, in proces tiskanja za
dosego tega efekta. V praktičnem delu sem razvil, oblikoval in izdelal dve kolekciji,
v katerih sem uporabil vodoodbojni tisk.

V prvi kolekciji Wet Pussy(cat), narejeni za jesen/zima 2014/2015, sem oblikoval
oblačila, ki se uporabljajo za deskanje na snegu. Uporabil sem različne trajnostne
principe, med njimi tudi vodoodbojni tisk. Inspiracija za oblačila izhaja tako iz
zgodovine oblačenja deskarjev na snegu, kot tudi mojih osebnih izkušenj, predvsem
dobrega poznavanja poznavanja vremenskih pogojev in fizičnih zahtev za taka
oblačila. S trajnostnim pogledom na konstrukcijo sem poskušal vnesti večjo
funkcionalnost in zajeti širšo publiko.

Druga kolekcija, naslovljena Shower, je kot nadgradnja prve oblikovana za pomlad
in poletje 2015 za ciljno skupino skejterjev. Do efekta vodoodbojnega tiska tukaj
pride ob znojenju telesa in stiku oblačil z dežjem. Prikazal bom razvoj in razlike pri
tisku za te zanimive pogoje in uporabo materialov ter krojev. Poudaril bom povezave
1

med kolekcijama, kot tudi pomembne razlike in ugotovitve. Osredotočil sem se na
tabu znojenja in madežev, ki se ob tem pojavljajo na oblačilih, s pomočjo karerih
sem želel ustvariti nove in zanimive vizualne efekte.
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TEORETIČNI DEL

2

TRAJNOST

Trajnost ali trajnostni razvoj je izraz, ki ga je težko popolnoma definirati. Kot koncept
neprestano razvija svoje cilje in prioritete, tako da lahko rečemo, da končna oblika
oziroma rešitev ne obstaja. Mogoče se definiciji trajnostnega razvoja najbolje
približa predlog Svetovne Komisije za Okolje in Razvoj (World Commission on
Enviroment and Development - WCED) (1), ki v svojem poročilu definira trajnostni
razvoj kot razvojni model, ki zadovolji naše osnovne potrebe sedaj, pri čimer ne
ogroža zadovoljitev teh potreb za prihodnje generacije. Osnovni cilj takega
razvojnega modela je dvigniti kvaliteto življenja z dolgotrajnim izboljšanjem
produktivnosti potencialnih ekosistemov s pomočjo temu primernih tehnologij. (2)
Trajnost ima v današnjem svetu mnogo pomenov, pri čemer se jih večina nanaša
na ekologijo. Nekateri avtorji definirajo trajnost kot razmerje med okoljem,
ekonomijo in socialnimi praksami. (3) Drugi so prepričani, da so ti trije parametri le
del sicer veliko bolj kompleksne definicije. Trajnost smatrajo kot nov koncept ali celo
novo paradigmo razmišljanja, ki zahteva ponoven razmislek o obstoječem svetu,
kot tudi nov individualni način razmišljanja. (4)
Na področju mode in tekstila principi trajnosti in trajnostnega razvoja pounjajo
možnosti za spremembe in razvoj skozi celoten proces ustvarjanja in delovanja
modne industrije.

2.1 Trajnost in moda
Trajnost v modi in tekstilni industriji zajema številna področja, od same pridelave
surovih materialov do končnega odlaganja uporabljenih izdelkov, pa tudi urejanje
zaposlitev več kot 40 milijonov ljudi v tekstilni industriji. Glede na to, da se trajnost
giblje večinoma v ravnotežju med tremi parametri, to je okoljem, ekonomijo in
socialnimi praksami, lahko raziščemo mogoče spremembe v povezavi z vsakim od
le teh. Vendar pa je treba poudariti, da se ta področja neprestano križajo in vplivajo
3

drug na drugega. Pozitivna sprememba na enem od področjih lahko tako povzroči
škodo na drugih dveh. Zato je glavni pogoj za uspešen nov način razmišljanja
predvsem interdisciplinarno sodelovanje.
Najlažje je razumeti področje, ki se dotika ekologije in vpliva industrije na okolje.
Pridelava surovih materialov, tako naravnih, kot so bombaž in volna, kot umetnih,
kot je poliester, je industrija, ki porablja veliko energije, delovne sile ter škodljivih
kemičnih sredstev in ustvarja veliko odpadkov, s tem pa močno vpliva na okolje.
Čeprav je možnosti za spremembe veliko in so izboljšave na tem področju
neprestane in koristne, Kate Fletcher opozarja, da sami oblikovalci pri tem premalo
in nepremišljeno sodelujejo, saj z izbiro takoimenovanih eko ali “green” materialov
poskušajo prehitro zadovoljiti trajnostnim vrednotam. (5)
Pridelava surovin in celoten proces izdelave oblačil in tekstilij je za trajnost
pomembna. Vendar so zanjo primarno odgovorni politiki, znanstveniki in
gospodarstveniki, ne pa oblikovalci oblačil. To seveda ne pomeni, da vključevanje
oblikovalcev v ta proces ni koristno in potrebno. Bolj kot se približujemo končnemu
izdelku ali oblačilu, lažje je iskati rešitve in vplivati na proces.
Oblačilo gre skozi tri pomemba življenjska obdobja: izdelava, uporaba in
odstranjevanje. Oblikovalci vstopamo v cikel življenja oblačil, in lahko tako tudi
iščemo nove rešitve na vseh stopnjah. Glavna področja, s katerimi se ukvarjajo
oblikovalci na področju trajnosti pa so:
- recikliranje, ki pomeni pouporabo materiala in oblačil;
- lokalno pridelovanje (“craftsmanship”);
- “zero waste” ali oblikovanje brez odpadnega materiala;
- trajnost skozi prodajne prakse, npr. prodaja vintage oblačil;
- uporaba ekološko prijaznih materialov;
- uporaba tehnološko naprednih materialov;
- vplivanje na hitrost prodajnega cikla oblačil (takoimenovan “slow fashion”).
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V diplomski nalogi se bom osredotočil na oblikovanje in izdelavo, pri čimer so glavne
naloge podaljševanje življenja oblačil, vnos dodane vrednosti in izboljšanje stika z
uporabnikom, vse to skozi proces oblikovanja in izdelave. Cilj je bolje izkoristiti
posamičen kos oblačila, in sicer z dodajanjem funkcij, interakcije med uporabnikom
in oblačilom ter spreminjanjem izgleda površine. Sam sem to poskušal doseči z
uporabo principov, ki se nanašajo na področje transformacijskih oblačil.
2.2 Transformacijska oblačila
Pri transformacijskih oblačilih se je treba najprej osredotočiti na pojem
prilagodljivosti. Strategija prilagodljivosti pomeni povečanje efektivnosti uporabe in
nošenja oblačila, s ciljem pridobiti večji izkoristek pri enakem vložku. Že vpliv na
uporabnike takšnih oblačil lahko predstavlja dober cilj za oblikovalce. Uporabnika
namreč vključujemo v proces transformacije z dodajanjem novih fukcij in oblik, ki jih
lahko uporabnik in oblačilo skupaj izkusita. (6)
V knjigi Techno Fashion avtor definira transformacijska oblačila kot “najbolj
preprosto in minimalistično modna izjavo.” Poleg tega pravi, da “čeprav se
oblikovanje zdi kompleksno, principi prinesejo korist in funkcionalnost v modo, s
čimer izčistijo in izkoristijo garderobo preko njenega osnovnega nosljivega
potenciala.” Izpostavlja tudi, da mora biti pravo transformacijsko oblačilo udobno
za nošnjo, pri čimer mora dizajn vsebovati vsaj eno dodatno konstrukcijsko opcijo,
ki se lahko po transformaciji vrne v prvotno stanje. (7)
Ikona tranformacijskega dizajna oblačil je zagotovo Hussein Chalayan s svojo
kolekcijo “nosljivega” pohištva – »After Words« za jesen/zimo 2000-2001. Kolekcija
vključuje pet kosov pohištva, ki se lahko spremenijo v obleke, krila in kovčke, v
katere oblačila tudi spakiramo po uporabi. Glavni kos je zagotovo okrogla miza
(Slika 1), ki se kot harmonika raztegne v krilo. Za prikaz kolekcije Chalayan uporabi
dnevno sobo, katero morajo žrtve zaradi vojnih razmer zapustiti v parih minutah. (8)
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V Chalayanovem primeru transformiranje ne služi primarno funkciji oblačenja,
ampak bolj kot močno sporočilno sredstvo in umetniško delo.

Slika 1: Chalayan, After Words (9).
2.2.1 Modularna oblačila
Pri modularnih oblačilih ne gre več za oblikovanje končnega produkta, ampak
končnega koncepta. Modularni kosi dopuščajo igrivo in kreativno sodelovanje med
oblikovalcem in uporabnikom, s čimer lahko dosežemo dolgotrajno zadovoljitev
raznolikosti in osebnih okusov.
Modularnost bolj kot razvoj končnega produkta zahteva razvoj sistemov in
mehanizmov za sestavljanje in razstavljanje delov oblačila. Prilagoditi je treba tudi
prodajni model, ki lahko omogoča na primer dokupovanje kosov ali dodatnih delov.
Primeri modularnosti v praksi so precej različni. DePLOY uporablja skrite zadrge in
klasične načine zapenjanja za sestavljanje kosov, ki prehajajo na primer iz obleke v
krila ali iz plašča v obleko. Z dopolnjevanjem kolekcije z novimi “koščki” vsako
sezono lahko z dokupovanjem podaljšamo življenje in uporabnost vsakega izmed
njih. Oblačila so funkcionalna ter klasično krojena za aktivne in zaposlene ženske.
(10)
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Morda najbolj radikalen način transformacije je sistem oblikovalke Galye Rosenfeld,
ki spominja na Lego kocke. Njen sistem koščkov ali pikslov, ki so izrezani z zarezami
za prepletanje, omogoča konkretne spremembe v barvi, vzorcu ter sami silhueti
oblačila. (11)

2.3 Multifunkcionalnost in reverzibilnost
Dober način dodajanja vrednosti oblačilu je multifunkcionalnost. Dodana vrednost
se pokaže v podaljšanju življenjske dobe oblačila. Uporabnikova izkušnja se
izboljša, če lahko vpliva na oblačilo in tako pridobi več možnosti uporabe oblačila.
Pomembno pa se je izogibati dodajanju popolnoma nepotrebnih funkcij samo zaradi
možnosti izdelave. Rešitev namreč mora uporabniku dejansko omogočiti večji
spekter izražanja in zadovoljiti več fizičnih potreb z uporabo le enega oblačila.
Ena izmed komercialno najbolj uspešnih oblik multifuncionalnosti je reverzibilnost.
Reverzibilnost ali obojestranskost je v principu zelo enostavna. Vsako oblačilo ima
dve strani, eno, ki se kaže navzven in drugo, ki je obrnjena proti telesu. S pravilno
konstrukcijo oblačila povečamo izkoristek obeh strani tako, da ju lahko prosto
obračamo. Če obema stranema z uporabo različnih materialov, apretur in detaljov
dodamo več funkcij, lahko trdimo, da ima oblačilo trajnosten vidik. Izgled obeh strani
lahko spremenimo z uporabo različnih barv, tekstur in konstrukcije, kar pripomore k
večji izbiri in izkoristku istega kosa oblačila za uporabnika.
Primer reverzibilnosti, kjer se pokaže tudi trajnostni vidik, najdemo v produktu
Cambia T-shirt, ki ga izdeluje Paramo. Majica uporabniku omogoča, da z
določanjem strani ali izboljša dihanje telesa ali pa pomaga pri ohranjanju toplote.
Gladka stran v stiku s telesom zadržuje vlago pri telesu, kar ga ohrani hladnega v
toplem vremenu. Obrnjena, druga stran pa ima luknjičasto konstrukcijo blaga, ki
odvaja vodo stran od telesa, s čimer ohrani telo suho in zadrži toploto. Možnost
prilaganja oblačila za različne vremenske pogoje pripomore k njeni vrednosti in
izboljša stik z uporabnikov. (12)
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Reverzibilnost lahko najdemo tudi na trgu, na katerega se nanaša praktični del te
diplomske naloge in sicer pri oblačilih za deskarje na snegu in skejterje. Zanimiv
primer je Airblaster-jeva obojestranska jakna (Slika 2). Strani sta si v materialih in
konstrukciji sicer podobni, vendar pa oblačilo pridobi dodatno funkcijo z uporabo
različnih, specifičnih barv. Ena stran, kjer je barva bolj pusto siva ali temno modra,
služi za vsakodnevne priložnosti brez izpostavljanja. Druga stran je nasprotno
močne oražne ali rumene barve, kar uporabnika napravi bolj vidnega v snežnih
razmerah in pripomore k izstopanju.

Slika 2: Airblaster reversible
jacket (13).

8

3 VODOODBOJNI TISK
3.1 Vodoodbojna apretura
Vodoodbojnost tekstila dosežemo z nanašanjem aperture ali premaza, ki zaustavlja
vodo. Material je vodoodbojen, ko so sile v kapljici vode močnejše od sil med vodo
in materialom. Kaplja tako dobi okroglo obliko, namesto da se razleže in vpije po
površini. Stični kot med kapljo in tekstilom nad 90 stopinj pomeni hidrofobnost
oziroma vodoodbojnost. (14)

V tej diplomski nalogi se bomo osredotočili na kemijski apreturni postopek za
dosego vodoodbojnosti na testilu. Za nanos take apreture uporabljamo impregnirni
postopek, pri čimer se apreturno sredstvo nanaša obojestransko s polnim
omakanjem. Po impregniranju sledi ožemanje in sušenje na fularju in razpenjalnem
sušilniku. Na koncu blago še kondenziramo na kondenzirki.
Namen je zaščita tekstilij pred omočljivostjo oziroma zmanjšanje omočljivosti,
povečanje vodoodbojnosti in doseganje vodne prepustnosti. Vodoodbojnost tekstila
preverimo s testom omočljivosti, pri katerem opazujemo stičnico med kapljo vode in
površino tekstila. Vodoodbojna sredstva delujejo po principu zmanjševanja
površinske proste energije vlaken, zmanjševanja adhezije med vlakni in tekočino in
povečanja nanohrapavosti površine tekstilije. Pomembne skupine vodoodbojnih
apreturnih sredstev so emulzije parafina s kovinskimi solmi, modificirani aminoplasti
in polisiloksani.

3.2 Vodoodbojni tisk
Za dosego vodoodbojnosti sem pri svojem tisku uporabil VCH apreturo. Če hočemo
apreturno sredstvo uporabiti za tiskanje na tekstil moramo spremeniti način
impregniranja tekstila. Pri klasičnem impregniranju blago popolnoma omočimo v
apreturno sredstvo, ki je v tekočem stanju, saj lahko dosežemo, da apretura
povzroči vodoodbojnosti na celotni površini. Za tiskanje na tekstil sem uporabil
tehniko sitotiska, pri kateri nanašamo pigment, zmešan s kopirno pasto, preko sita,
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ki omejuje površino na katero se pasta oziroma barva nanese na blago, to pa
omogoča vzorčenje. Da sem lahko apreturno sredstvo nanesel preko sita, sem ga
moral iz tekočega stanja spremeniti v bolj gosto pasto. Uporabil sem nepokrivno
pasto, ki se uporablja za pigmentni tisk, le da sem namesto pigmenta dodal
apreturno sredstvo v precej večjih količinah. S to tehniko sem dobil različne
rezultate, kot problematična se je izkazala predvsem nepokrivna pasta, ki potiskana
na vseh materialih ne izgine popolnoma. V nekaterih primerih se je vzorec po
omočenju prikazal tudi na nepotiskani oziroma hrbni strani, kjer je bila pasta sicer
nevidna, vendar je povzročila izgubo vodoodbojne sposobnosti oziroma manjši
kontrast, oblačilo se je tudi hitreje premočilo. Zaradi velike količine tekočega
apreturnega sredstva je pasta pogosto postala pretekoča, kar pomeni, da se je
razlivala preko vzorca na situ. Fiksiranje apreturnega sredstva pri tisku je enako kot
pri popolnem impregniranju vodoodbojne apreture. Vodoodbojna apretura je enako
vidna pred fiksiranjem in po njem.

Podoben način uporabe apreturnih sredstev za spreminjanje površine tekstila
uporabljajo v Ameriški športni znamki Viewsport. Oblačila so namenjena fitnes
rekreaciji, kjer telo zaradi fizičnih naporov oblačilo krepko preznoji. Šele ob tem se
na majici pokaže vzorec ali sporočilo. Motivi in sporočila so zamišljeni kot
inspiracijske izjave in slogani, ki poudarjajo vztrajnost, napor in moč. Konkreten
primer je majica s kratkimi rokavi, na kateri se po celotni majici v ponavljajočem redu
izpiše slogan »Faster, better, stronger« (hitreje, boljše, močneje). (15)

Slika 3: Faster, better, stronger t-shirt (16).
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Tak napis ob pravem trenutku med samo vadbo opomni uporabnika, da mora za
dosego dobrih športnih rezultatov trdo delati. Uporabnik lahko dejstvo, da mu je
uspelo priklicati celoten napis, šteje kot nagrado ali pa kot opozorilo ob prevelikem
naporu. Zanimive so tudi majice, ki uporabljajo kombinacijo pigmetnega sitotiska in
vodoodbojnega tiska. Delni motiv ali del sporočila je viden ves čas, ko pa se oblačilo
preznoji, se motiv oziroma slogan dopolni, lahko se spremeni tudi njegov pomen.
Primer je majica, kjer vidimo s pigmenti natisnjeni besedi »Do it«, z dodajanjem
znoja ali vode pa se prikažejo dodatne črke, ki spremenijo slogan v "Don't quit". (17)
Predmetna ciljna skupina je dobro izbrana, saj so majice večinoma tesno oprijete
ob telesu, kar pripomore k hitrejšemu znojenju. Ta oblačila je smiselno nositi v
fitnesu, kjer je polno ogledal za občudovanje telesa ter oblačil. Zanimivo je, da
podjetje ne uporablja samo bombaža, ampak tudi viskozo in poliester.
3.3 Reaktivne površine in tekstilije
Avtor knjige Future Fashion trdi, da se svet mode in znanosti o materialih združujeta.
S pojavljanjem novih vlaken in tehnologij pridobiva moda možnosti novih inovacij.
Tekstilije prepletene z elektroniko, materiali, ki lahko spreminjajo agregatno stanje,
bioinžiniring na vlaknih ter reaktivni premazi in apreture odpirajo nove poglede, ki
velikokrat postavijo oblačila bližje tehnologiji kot tradicionalni modi. (18)
Reaktivne površine dodajo blagu novo dimenzijo in povečajo potencial za
interaktivnost med človekom in drugimi objekti. Spremembe izgleda površine oblačil
lahko povzroča in kontrolira uporabnik sam, kot naprimer pri tehnološko naprednih
oblačilih prepletenih z elektroniko. Na drugi strani pa lahko z uporabo fotoreaktivnih
premazov, termoobčutljivih barvil in svetlobno reaktivnih pigmentov dosežemo, da
vzorci in motivi sami spremenijo barvo ter se povrnejo v prvotno stanje.(19)
Nekatere oblačila tako sama reagirajo na spremembe okolja, kot naprimer majice
Sabine Seymour, ki navaja sončno svetlobo kot uporabljen material, saj je le ta
potrebna za prikaz motiva zebre na majici. (20)
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Slika 4: Sabine Seymour »Zebra T-shirt« (21).

3.3.1 Termokromatski materiali
Zanimiva so tudi termokromatska barvila, ki vsebujejo snovi, ki lahko zaznajo
spremembe v temperaturi in v skladu s tem spremenijo barvo. Na pobarvane
materiale lahko vplivajo tako spremembe temperature okolja, kot tudi spremembe v
temperaturi telesa. Motivi, ki so pri določeni temperaturi nevidni, nato pa se v na
primer v mrazu prikažejo na oblačilu, so inovativni in postajajo popularni v modnem
svetu. Primer je Diana Engin “Jack Frost” šal, kjer se “snežinke« prikažejo pri nizkih
temperaturah. (22)

Primere uporabe termokromatskih barvil za spodbujanje telesne vadbe je znamka
Radiate. Majice ob pospešeni telesni aktivnosti po zaslugi termokromatskih barvil
spremenijo barvo na mestih kjer so mišice najbolj aktivne. Delovanje teh majic
spominja na termično sliko telesa (Slika 5). Na ta način oblačilo spodbuja
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uporabnika k večji produktivnosti, saj lahko opazi katere mišice so najbolj dejavne
med vadbo. (24)

Slika 5: Radiate Athletics (23).
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4 OBLAČILA ZA SKEJTERJE IN DESKARJE NA SNEGU
V tem poglavju bom predstavil razvoj oblačil za skejterje in deskarje na snegu skozi
zgodovino, povezano med obema ciljnima skupinama in najbolj vplivne znamke in
akterje. Pokazall bom, na kakšen način so ta oblačila prestopila meje svoje
subkulture, prešla v »streetwear« modo in navdihnila modne oblikovalce.
Skejtanje je bilo izumljeno v 50-ih letih, imelo nekaj uspeha v 1960-ih, šele v 70-ih
pa se je z izumom poliuretanskih koleščkov razmahnilo kot stranska dejavnost
kalifornijskih surferjev. Sprva, pod surferskim vplivom, so skejtarji prisegali na dolge
blond lase, jeans ali kopalne hlače. Surferji v vodi niso uporabljali obutve, kar so v
začetnem obdobju prevzeli tudi pionirji skejtanja. Najbolj znani predstavniki tega
obdobja so Dogtown Boys, ki so kot prvi skejtanje povzdignili izven domene igrače
za otroke. Z razvojem opreme za skejtanje, predvsem obutve, se je šport do konca
1970-ih razširil po ZDA, kjer je so tudi zgradili prve skejtparke. Številni vzponi in
padci popularnosti skejtanja so povzročili, da se je skejtanje ob

koncu 70-ih

premaknilo izpod vpliva sprejete surferske kulture k bolj uporniški punk subkulturi.
Iz tega obdobja izhaja stereotip skejterja kot upornika
proti sistemu z »mohawk« ali peroksidnimi lasmi, raztrganimi oblačili in barvno
neskladnostjo oblačil v karo vzorcih in živih barvah. Zaradi zatiranja skejtanja se je
razvila tudi tako imenovana »DIY« (»do it yourself« ali naredi si sam) kultura, ki še
danes ostaja pozitiven vidik. Po stilu se to obdobje najbolje prepozna v oblačilih
Duane Petersa(slika) in Steva Olsona.

Slika 6: Duane Peters (25).
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Slika 7: Christian Hosoi (26).

Slika 8: Deskanje na snegu v 80-ih (27).

Kmalu zatem je skejtanje postalo del »mainstrema«, saj so v 80-ih zaživele neonske
barve, »vert« skejterji so bili bolj prepoznavni, ikona je postal Cristian Hosoi s svojim
unikatnim stilom oblačenja (Slika 7).
V tem času se je deskanje na snegu počasi poskušalo priključiti smučanju, ki pa je
deskarje kot upornike zavračalo. Podobno kot smučarji so se deskarji oblačili v
neonske kombinezone.

Slika 9: Skejterji v 90ih (28).
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Na začetku 90-ih so se pojavila nova mlada podjetja, ki so jih prvič ustanavljali
skejterji sami, s čimer so pripeljali svežino tako v posel kot v samo oblikovanje.
Najbolj vplivna firma je bila zagotovo World Industries, ki je standardom industrije
kljubovala tako, da je pod svoje okrilje vzela vse nove ulične skejterje, ki so izhajali
iz različnih predelov mest. Skejtanje se je takrat tudi nepreklicno povezalo s
prevladujočo hip hop kulturo. »Baggy« hlače in majice, cargo žepi, kape s šiltom ter
vedno večji skejterski čevlji so se prenesli tudi v novo tisočletje. Deskarji na snegu
še vedno sledijo tem trendom in z dodajanjem funkcionalnih oblačil in materialov
vplivajo na stil oblačenja skejterjev. Danes se skejterji in deskarji zagotovo ne
oblačijo več enotno, vendar so zaradi številčnosti prevzeli pluralnost stilov, katero
je težko opisati.

Dilema ali skejtanje in deskanje na snegu obravnavati tudi kot umetnost ali le kot
športno aktivnost še vedno ostaja odprta, pri čimer se odgovor verjetno skriva nekje
vmes. Skejtanje ter posredno deskanje na snegu, je kulturni fenomen prav zaradi
lokacij na katerih se izvaja. Iz tega izhaja njegova kultura, splošni odnos in seveda
oblačila. Za razliko od tradicionalnih športov, ki so omejeni na igrišča in telovadnice,
je skejtanje postalo aktiven del mestnega življenja. Svoboda in mišljenje, da lahko
skejtamo kjerkoli in kadarkoli, nas pripelje v stik tako z drugimi subkulturami, kot tudi
z modo. Ker se skejtanje izvaja na javnih in obljudenih prostorih in privlači pozornost
mimoidočih, lahko rečemo, da so skejterji kot modeli na modni pisti ulic, ki ledbijo
mimo publike. Oblačila, ki jih nosijo, niso uniformirana, so del osebnosti
posameznikov in večinoma neomejena s športnim vidikom skejtanja. Skejt je bil
dolgo smatran kot igrača, njeni uporabniki pa kot uporniki proti sistemu, kar pa se
je razvilo v odnos, ki je zelo privlačen za modne oblikovalce. Skejterske znamke
oblačil, kot na primer Supreme, Vans in Huf promovirajo svoja oblačila preko izbrane
ekipe nadarjenih skejterjev, kjer je poleg talenta cenjena tudi individualnost,
življenski stil in stil za oblačenje, ki ga prikazujejo skozi oglase in video vsebine na
internetu.
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PRAKTIČNI DEL
5 KOLEKCIJA OBLAČIL ZA DESKARJE NA SNEGU IN SKEJTERJE
V praktičnem delu diplome bom predstavil dve kolekciji. Prva, z naslovom Wet
Pussy(cat), je bila zasnovana za jesen/zimo 2014 in vsebuje oblačila za deskarje
na snegu. Druga kolekcija, Shower, zasnovana za poletje 2015, je namenjena
skejterjem. Obe povezuje uporaba vodoodbojnega tiska. Pri prvi se tisk pokaže ob
stiku oblačila s snegom in dežjem, pri drugi pa kot posledica znojenja telesa. Z izbiro
ciljne publike deskarjev na snegu za prvo in skejterjev za drugo kolekcijo sem zajel
široko skupino ljudi, ki so si v mnogih pogledih podobni. Hkrati pa lahko izpostavimo
pomembne razlike med njimi, ki se kažejo prav v izbiri oblačil.
V diplomsko nalogi bom predstavil proces inspiracije in raziskovanja ob začetku
snovanja prve kolekcije Wet Pussy(cat) na področju trajnosti in funkcionalnosti.
Skozi proces razvijanja kolekcije sem uporabljene materiale povezal z različnimi
funkcijami, konstrukcijo in vizualnimi efekti. Poskusil sem izpostaviti trajnostni vidik
oblačil, ki se kaže v transformaciji – reverzibilnosti, multifunkcionalnosti in
vodoodbojnem tisku. Te ugotovitve sem uporabil za izhodišče kolekcije Shower, kjer
sem poskusil nadgraditi materiale in uporabnost vodoodbojnega tiska. Kolekcijo
sem želel poenostaviti v barvi in konstrukciji za večjo izpostavljenost vodoodbojnega
tiska.
Ob raziskovanju materialov, krojev in vzorcev sem želel doseči kar največji
izkoristek tiska in hkrati ohraniti estetski izgled in sporočilnost. Kolekciji poskušata
zajeti razmišljanje in navade deskarjev na snegu in skejterjev, jih predstaviti s
pomočjo vzorcev in sporočil, ki spodbujajo gibanje ter pokazati domišljijo deskarjev
na snegu in skejterjev.

Kolekciji sta rezultat ne le procesa ustvarjanja na fakulteti, ampak tudi moje tesne
in globoke vpletenosti v deskanje na snegu in skejtanje, s katerima se ukvarjam že
več kot 10 let, in posledično izkušenj in vtisov, ki so jih pustili številni dnevi preživeti
na mojih deskah. Kolekcija Wet pussy(cat) je bila predstavljena na Ljubljanskem
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»Fashion week-u 2014«, kjer je prejela nagrado za inovativno uporabo in
nadgradnjo obstoječih materialov. S tem se je potrdil potencial takih oblačil, pri
čemer želim le tega z drugo kolekcijo nagraditi tako, da bi bila ta oblačila primerna
za prodajo v sklopu nove, inovativne blagovne znamke.

5.1 Ciljna publika
Za ciljno publiko sem si že ob začetku snovanja prve kolekcije Wet Pussy(cat) izbral
deskarje na snegu, najbolj zaradi zahtevnosti njihovih oblačil. Oblačila morajo
delovati v ekstremnih vremenskih pogojih, kjer je prostora za inovacije v oblačilih še
veliko. Po podatkih »SnowSports Industries America (SIA)« je bilo samo v ZDA v
sezoni 2013/2014 več kot sedem milijonov deskarjev na snegu, od tega 63%
moških.(29) Čeprav se je deskanje na snegu razširilo že na vse starostne skupine,
sem pri tej kolekciji imel v mislih predvsem starostno skupino med 18. in 24. letom,
ki predstavlja 22,2% delež vseh deskarjev na snegu. (30) Deskarji na snegu, ki
spadajo v to skupino, so najbolj športno aktivni ter tudi v modnem smislu najbolj
vplivni predstavniki tega športa. Uporabljajo tehnično zelo zahtevno opremo, hkrati
pa pričakujejo pa vizualno zanimive in prepričljive kose, ki zadovoljijo trende na
smučiščih in tudi na ulici. Po podatkih SIA so v ZDA v sezoni 2013/2014 prodali za
več kot miljardo dolarjev oblačil za športe na snegu, med katere spada tudi
deskanje. (31) V Sloveniji je ta dejavnost zelo popularna prav zaradi dostopa do
dobrih smučišč in zadostne količine snega.
Statistični podatki za skejterje so podobni, pri čemer je bilo v letu 2012 v ZDA 6,63
milijonov skejterjev. (32) V istem letu so tam prodali za 4,8 milijard opreme za
skejtanje. (33) Priljubljenost skejtanja v Sloveniji je vse večja, viša se obseg
primernih urbanih površin za udejstvovanje in ter tudi število zgrajenih namenskih
skejt parkov.
Ciljni skupini sta si v številnih karakteristikah zelo podobni. S skejtanjem in
deskanjem na snegu se ukvarjajo mladi v podobni povprečni starosti. Številni se
ukvarjajo z obema športoma, saj so gibi in izvajanje različnih manevrov podobni in
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prenosljivi. Oblačila obojih izhajajo iz zgodovine uporniškega duha in »naredi si
sam« mentalitete. Hkrati so tako eni kot drugi dejavni na umteniških področjih, ki so
povezana s predstavitvijo same dejavnosti, kot na primer fotografija in
videoprodukcija.

Med skupinama pa obstajajo tudi razlike. Deskarji na snegu so za razliko od
skejterjev omejeni na smučišča, gore in zasnežene mestne ulice, ter hkrati tudi na
območja, kjer prevladujejo nizke temperature. Skejterji pa se lahko prosto gibljejo v
urbanih okoljih v toplih in suhih vremenskih pogojih. Razlika je tudi v socialnem
statusu obeh skupin. Zaradi dražje opreme deskarjev na snegu in težje dostopnosti
primernih površin za udejstvovanje, se z le tem ukvarjajo večinoma mladi iz višjega
srednjega razreda, nasprotno pa je skejtanje dostopno tudi mladim iz revnejših
socialnih slojev.
Veliko deskarjev na snegu in skejterjev se s svojim oblačenjem poskuša približati
oblačilom in trendom, ki se nosijo na ulici. Oblikovalci teh oblačil dostikrat žrtvujejo
funkcionalnost za estetiko. Moj cilj je združiti estetiko s funkcionalnostjo in izboljšati
stik z uporabniki teh oblačil s pomočjo unikatnih lastnosti oblačil, ki se kažejo v
reverzibilnosti in vodoodbojnem tisku.

5.2 Inspiracija
Izhodišče mojega procesa raziskovanja za kolekcijo Wet pussy(cat) je bilo
razmišljanje o trajnostnih principih. V začetku je bil edini določen parameter ciljna
skupina deskarjev na snegu. Ključno je bilo poznavanje navad in življenjskega stila
teh uporabnikov. Iz tega sem razbral njihove težave in zahteve glede oblačil in
opreme.
Uporabniki, deskarji na snegu, želijo oblačila, ki omogočajo prosto premikanje,
izvajanje manevrov in trikov. Oblačila morajo biti dovolj topla in izolirana za pogoje
pod nič stopinj Celzija. Hkrati se posamezniki želijo izražati skozi oblačila, ceni
imožnost različnih kombinacij in načinov nošenja. Oblačila morajo imeti dovolj
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funkcionalnih žepov, ki omogočajo, da imajo deskarji svoje osebne predmete, na
primer ključe, denarnico in telefon, pri sebi ves čas celodnevnega deskanja.
Ustrezati morajo tudi umetniškim dejavnostim, ki so povezane z deskanjem na
snegu, predvsem fotografiranju in videoprodukciji. Uporabniki želijo oblačila, ki
pritegnejo pozornost in pomagajo pri komunikaciji med uporabniki. Zame je bila
pomembna tudi vodoodbojnost in dihanje oblačila.
Po pravilno zastavljenih vprašanjih in poiskanih problemih sem lahko začel z
iskanjem rešitev. Zaradi številnih podobnosti med deskarji in skejterji sem nekatere
principe, uporabljene pri kolekciji Wet pussy(cat), lahko prenesel tudi na kolekcijo
Shower.
Rešitve za probleme sem iskal prav v trajnostnih principih in transformacijskih
oblačilih. Sprva sem želel na zastavljena vprašanja odgovoriti z modularnimi kosi,
sestavljanjem in razstavljanjem oblačil. Pri skiciranju in testiranju sem hitro postavil
v ospredje reverzibilnost kot glavni trajnostni vidik kolekcije. Zaradi količine šivanja
in materialov, ki jih zahteva tak pristop, sem želel takšne kose dopolniti s
predelanimi in dopolnjenimi kosi iz starih deskarskih oblačil, kar bi spadalo pod
pojem reciklaže. Kasneje sem takšno možnost reciklaže opustilm saj ni ustrezala
mojim kriterijem funkcionalnosti. Zaradi želje po reverzibilnosti sem moral poiskati
način, kako narediti obe strani tako funkcionalni, kot tudi različni po namenu in
izgledu. To razmišljanje je pripeljalo do vodoodbojnega tiska.
Barvno paleto sem razvijal sproti, saj sem bil pri izbiri in količini vodoodbojnih in
neprepustnih materialov omejen. Ob uporabi in delovanju vodoodbojnega tiska so
se pokazale specifične barvne zahteve. Vodoodbojni tisk namreč ne deluje enako
pri vseh barvah. Barvno sem izhajal iz svetlih tonov, ki omogočajo večji kontrast. Za
boljši efekt sem se odločil zgornje in spodnje kose izdelati iz enakega materiala. Tak
pristop je tudi skladen s trenutnimi trendi, ki jih vpeljujejo nekateri profesionalni
skejterji, na primer Dylan Rieder in Heath Kirchart, katera pogosto nosita popolnoma
bele ali črne oprave.
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Silhuete in tipi oblačil za deskarje na snegu morajo zaradi funkcionalnosti ostati
podobni, oblačila morajo biti udobna in primerna za nošnjo v snegu in mrazu.
Drugače način oblačenja skejterjev omogča razvoj idej za za različne kroje tako
zgornjih kot spodnjih oblačil.

5.3 Materiali

Za kolekcijo Wet pussy(cat) sem najprej iskal materiale, ki se lahko spopadajo z
ekstremnimi

vremenskimi

pogoji.

To

so

bili

predvsem

vodoodbojni

ali

vodoneprepustni materiali. Materiali so morali biti odporni in vzdržljivi, hkrati pa
fleksibilni in lahki, da so omogočali gibanje. Uporabljal sem različne laminate, pri
katerih so tekstilije z elastanom združene s plastmi tekstila z vodoneprepustnim
premazom. Uporabil sem materiale iz 100% poliestra, ki so bili vodoodbojni,
materiale s poliuretanskim premazom, ki so bili vodoneprepustni ter laminate (na
primer »softshell«). Iskanje in izbor materialov pod tako zahtevnimi pogoji je bilo
dolgotrajno in kompleksno. Poleg številnih trgovin z blagom v Sloveniji sem
materiale iskal tudi v Avstriji, Italiji in Angliji. Povezal sem se tudi z edinim
proizvajalcem smučarskih oblek v Sloveniji, družbo »And by Andraž«, kjer sem
dobili nekaj njihovih vodoneprepustnih materialov. Ker večina trgovin z blagom ne
specificira točne sestave laminatov in sposobnosti premazov in apretur, sem večino
materialov izbral na podlagi svojih izkušenj in testov omočljivosti.

Ker je bilj cilj ustvariti obojestransko oblačilo, sem potreboval tudi primerne zadrge
za zgornja oblačila in tudi za hlače. Uporabil sem zadrge s posebno glavo, ki
omogoča zapenjanje oblačila iz notranje ali zunanje strani. Namestil sem jih na
odprte in zaprte zadrge.
Z uporabljenimi materiali sem želel, glede na to, da so bila oblačila namenjena
deskarjem na snegu, zadovoljiti potrebo po toplih in vzdržljivih oblačilih. To sem
želel doseči na vsaj eni strani vseh obojestranskih oblačil. Na drugo stran sem dodal
materiale, ki so omogočali vodoodbojni tisk. S tem sem dobil tudi dihajočo stran, ki
ima dva različna izgleda.
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Ugotovitve glede teh materialov sem nadgradil pri materialih za kolekcijo Shower.
Za vodoodbojni tisk pri Wet pussy(cat) sem preizkušal različne bombažne tkanine
in pletenine. S testi različnih materialov sem počasi skozi obe kolekciji ugotavljal
vedno več parametrov, ki vplivajo na rezultate vodoodbojnega tiska.
Pri tkaninah je pomembna barva preje, večbarvne preje in kompozicija tkanine.
Pomembne razlike v vizualnem efektu se zgodijo v odvisnosti od vzorca tkanja, to
je vodoravne črte, mreža, melanž. Materiali za prvo kolekcijo Wet Pussy(cat) so
debelejši in bolj robustni, ker se uporabljajo in zmočijo na snegu, dežju, vetru in
mrazu. Uporabil sem sivo keper tkanino, ki ima prejo iz dveh odtenkov sive, svetlo
sivo, v platno vezano tkanino z melanž prejo ter keper vezeno tkanino iz rdeče in
črne preje. Materiali za kolekcijo Shower pa so lahki, tanki, gibljivi in oprijeti, ker jih
omočimo z znojenjem. Uporabil sem poplin tkanino z bela in roza prejo, svetle
tkanine z belo, črno in sivo prejo v različnih barvnih vezavah, keper tkanino v bež
dvotonski preji in tkanino v luknjičasti vezavi z enobarvno bež prejo.
Pri pleteninah je pomembna barva preje, vsebnost elastana, večbarvne preje in
kompozicija pletenine. Pri kolekciji Wet Pussy(cat) sem uporabil debelejšo sivo
melanž bombažno pletenino »french terry«, za kolekcijo Shower pa sivo melanž
»jersey« pletenino za T-majice. Aplikacija vodoodbojnega tiska na pletenine je
posebej zahtevna, saj se pasta ne razteguje z materialom. Uporabil sem tudi frotir,
ki ga pogosto uporabljamo za brisače, ki so sinonim za čistočo. Tako sem tudi z
uporabljenimi materiali našel protiutež oblačilom z vodoodbojnim tiskom, ki so
namenjena potenju, valjanju po tleh in uporabi na umazanih ulicah. Izbira materialov
tako nosi tudi sporočilnost. Poleg bombažnih tkanin za vodoodbojni tisk so oblačila
iz frotirja dobila dodatno funkcijo kot higienski pripomoček.

5.4 Konstrukcija
Konstrukcija oblačila za deskarje na snegu je zelo zahtevna. Z dodajanjem
reverzibilnih elementov in tiska pa postane še bolj kompleksna. Obojestranski dizajn
ima prednosti in slabosti. Ponuja dvojno površino za oblikovanje, hkrati pa otežuje
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planiranje in podvoji delo. Zapenjanje je preprosto omogočiti z obojestransko zadrgo
vstavljeno v skoraj vsa obojestranska zgornja oblačila. Pri zadrgah na hlačah je
konstrukcija težja, saj mora biti zadrga skrita iz obeh strani. Žepi so pri različnih
kosih namenjeni različnim funkcijam, od najbolj preprostih našitih žepov do bolj
kompleksnih žepov za fotografsko opremo. Pri konstrukciji žepov sem upošteval
zahteve deskarjev na snegu, ki morajo imeti zadrgo za odpiranje vsaj na enem žepu.
V zasneženih pogojih ne želimo imeti snega in vode v žepih, izogniti pa se je treba
tudi izgubi predmetov iz žepov zaradi premikanja, padcev in skokov.
Konstrukcija Shower kolekcije je bolj preprosta. Oblačila morajo imeti le eno plast,
ker se tako ob potenju hitreje omočijo. To pomeni čim manj podlog in žepov, ki
ustvarjajo nepotrebne plasti. Nekateri materiali so pretanki za dobro konstrukcijo
hlač, zato sem jih podložil z mrežico, ki še vedno prepušča vodo, vendar doda
strukturo.

5.5 Proces vodoodbojnega tiska

Pri raziskovanju vodoodbojnih in vodoneprepustnih materialov, aperture in
funkcionalnosti oblačila sem se soočil z različnimi problemi. Kot posledico zahteve
tako po reverzibilnosti kot tudi dihanju oblačil sem ugotovil, da obojestranska
vodoodbojnost ali neprepustnost ne predstavlja ustrezne rešitve. Nekateri materiali
preprečujejo vodnim kapljam, vetru in mrazu dostop do telesa, ne morejo pa odvajati
toplote. Zato sem notranjo stran najprej načrtoval iz dihajočih, lažjih materialov iz
bombaža. Te materiale sem v začetku imel načrt premazati ali prepojiti v
vodoodbojni apreturi. Rezultat bi bil lahek in dihajoč material z vodoodbojnimi
lastnostmi. Pri izvajanju testov na teh tekstilih sem opazil razlike v vodoodbojnosti
in, bistveno, kontrast v tonu barve med neapretirano in apretirano zmočeno tkanino.
Oblačila iz pretežno bombažnih materialov v sneženih ali deževnih pogojih
spremenijo barvni ton, kar je posledica značilnega absorbiranja vode bombažnih
vlaken. Ta pojav sem želel izkoristili za nove vizualne efekte.
Tehniki sitotiska s pigmenti me je naučila, da je treba pigment zmešati s pasto. Če
barvo nanašamo preko sita v obliki dovolj goste paste, se ne razliva izven vzorca.
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Apreturno sredstvo, v katerega namočimo tekstil, je običajno v tekoči obliki, zato je
bilo treba apreturno sredstvo zgostiti v obliko paste, da sem jo lahko nanesel preko
sita. Apreturno sredstvo mora ohraniti vodoodbojne lastnosti in ne sme puščati
vidnih sledov. Zato sem preprosto sledil receptu za nepokrivno tiskarsko pasto in
pigment zamenjal z vodoodbojnim apreturnim sredstvom. V nepokrivno tiskarsko
pasto sem zamešal 20 % apreturnega sredstva, kar jo je sicer razredčilo, vendar je
ohranila vodoodbojne sposobnosti. Večino testov sem naredil s sitom z motivom
mačka. Ko sem iskal primeren vzorec, se mi je ideja mokrih mačk zdela vedno bolj
privlačna in humorna. Zanimalo me je, kako bi ta motiv deloval v povečani obliki ali
če vzamemo le delček, na primer oko, in ga geometrično ponavljamo, ter kako bi
delovalo več prekrivajočih motivov mačk. Ugotovil sem, da je pri večjih povečavah
težje razločiti motiv, saj so bile oblike preveč organske in so spominjale na mokre
madeže na oblačilu. Pri ponavljajočih očesih je vzorec dobro deloval. Zaradi
geometrične strukture je bil bolje razviden, ni pa dovolj dobro prikazal sporočilnosti
in humornosti osnovnega motiva mačka. Pri prekrivajočih mačkih sem naredil tudi
zanimivo spremembo. Sito sem naredil v negativu, apreturno sredstvo oziroma
pasto sem nanesel povsod okoli motiva in se znebil linij konca mokre površine,
vendar pa je bila poraba paste velika.
Glede na to, da sem se v zvezi z vzorci in vodoodbojnim tiskom lahko črpal veliko
znanja iz prve kolekcije, sem si za kolekcijo Shower postavil nekaj novih smernic.
Osredotočil sem se na tiskanje geometričnih oblik, vključil sem tudi črke in besede
in se igral z negativnim prostorom.
Ker se pri potenju na bombažnih oblačilih pojavi nekakšen vzorec oziroma
omogčena površina, sem moral paziti na velikost motivov, na vzorčenje in
postavljanje. Motiv mačka, ki sem ga uporabil v prejšnji kolekciji, je zaradi organskih
oblik in konture na taki omočeni površini težje razločiti. Zato sem vzorec razvijal s
pomočjo geometričnih oblik, ki lažje razbijejo spreminjajočo omočeno površino. Pri
vzorcih prve kolekcije sem opazil preveč nezapolnjenega prostora med deli motiva,
kar zmanjša efektivnost. Z novimi geometričnimi vzorci sem poskusil določiti
optimalno velikost motivov. Vzorce sem oblikoval tako, da je bila poraba paste
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optimalna. Prepoteni del telesa postane površina za vzorec in izgubi svoj
»neprijetni« videz.
Kot pri Wet pussy(cat) kolekciji, pri kateri sem tiskal »mokre muce«, sem nadaljeval
s humorno noto. Izhajal sem iz stereotipa neurejenosti in nehigieničnosti, katera še
vedno dostikrat označujeta skejterje. Skejterji so večinoma mladi fantje v najstniških
letih, preokupirani z osvajanjem deklet in spolnimi odnosi. V skejterski kulturi se
pogosto oglašuje spolnost. Za svoja oblačila sem poiskal termine in izraze, ki imajo
dva pomena. Sporočajo utrujenost, izčrpanost, trud po dolgem treningu in so na
drugi strani subtilno nagnjeni k seksualnim občutkom. Izbral sem naslednje izraze:
-»pleased and pleasured« (zadovoljen)
-»hot and bothered« (vroč in moten)
-»mad and irritated« (jezen in razdražen)
-»worn out« (ponošen)
-»moist and ready« (vlažen in pripravljen)
-»muck« (umazanija, packarija)
S tem se kolekciji povežeta na sporočilni ravni.
V kolekciji Shower sem želel uporabiti besede v vzorcih, in sicer zaradi
geometričnega značaja in sporočilnosti. Barvna paleta namerno spominja na
higienske izdelke, ki predstavljajo čistočo, na primer šampone, mila in druge
predmete, ki jih najdemo v kopalnici. Roza, bež kožna barva, svetlo sivi toni, bela in
kremaste barve ironično namigujejo na čistočo, to sporočilo pa je soočeno s
kontrastom potenja in vodoodbojnim tiskom, ki namiguje na umazanijo in
vulgarnost.
Del oblačila, kamor je postavljen glavni motiv, je med kolekcijama različen, saj
potenje omoči oblačilo drugje kot sneg ali dež. Pri Wet pussy(cat) postavitvi vzorca
ni bilo treba posvečati toliko pozornosti, saj smo lahko od snega mokri po celem
oblačilu. Vseeno pa bomo najhitreje mokri na zadnjici, zaradi sedenja na snegu, ter
na ramenih in hrbtu, kamor padata dež in sneg. Pri potenju pa je težje predvideti
kako močno in kje se bo posameznikovo telo znojilo, zato so motivi manjši in
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postavljeni predvsem na običajno bolj prepotene dele telesa: hrbet, ramena,
pazduhe in dekolte.

5.6 Kolekcija Wet Pussy(cat)

Slika 10: Wet Pussy(cat) modne skice.

26

5.6.1 Bomber jakna cargo hlače

Slika 11: Tehnična skica bomber jakna
in cargo hlače.

Slika 12: Bomber jakna in cargo hlače
(foto: Aljaž Hafner).

Za to opravo sem naredil jakno in hlače, pri katerih nisem uporabil reverzibilnih
elementov. S tem sem v kolekcijo vključil preprost in klasičen videz, ki funkcionira
na ulici in na smučišču. Jakna je iz modrega poliestra z zbrušeno površino, mehka
na otip, vendar še vedno vodoodbojna. Zapenja se s kovinskimi gumbi (drukerji), ki
nadomestijo zadrgo. Ta je uporabljena na večini ostalih zgornjih delov. Spredaj na
bokih ima dva žepa in estetski dodatek na prsih v obliki všitega zlatega kvadratka.
Jakna je zaključena z rebrasto pletenino na rokavih, na dolžini in ovratniku.
Hlače so iz lahkega, vodoodbojnega poliestra svetlo rjave barve. Jakna in hlače so
ohlapne. Viden je kontrast med čisto in zglajeno obliko jakne in nagubanostjo hlač.
Žepe sem postavil na sprednji del hlač in opremil z zadrgami, medtem ko sem na
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zadnji strani uporabil “cargo” žepe s poklopcem. Hlače imajo na koncu hlačnic
zadrgi za lažje oblačenje. Oba kosa sta zašita s klasično podlogo iz poliestra.
5.6.2. Oversize pulover in hlače

Slika 13: Tehnična skica oversize pulover in hlače.

Zgornji del te oprave je križanec med “cagoule” jakno in puloverjem s kapuco. Želel
sem narediti zelo ohlapen pulover iz bombaža, mu dodati vodoodbojni tisk in okrepiti
nekatere dele z vodoneprepustnim materialom. Kapuca in žep na sprednji strani sta
iz tehničnega vodoneprepustnega poliestra. Pulover je reverzibilen z dvema
različnima barvama »jersey« bombaža na vsaki strani. Tako sem lahko preizkusil
kako se vodoodbojni tisk obnaša pri različnih odtenkih sive na istem bombažnem
»jerseyu«. Bolje je reagiral na svetlo sivi strani, kjer je kontrast med mokrim in suhim
videzom večji. Prav tako je na svetlo sivi barvi tisk v suhem stanju praktično neviden.
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Siva je kombinirana s črnimi rokavi, kapuco in žepom. Za motiv sem izbral povečano
glavo mačka, ki se razlega čez celo sprednjo stran puloverja.
Hlače so reverzibilne z različnimi barvnimi kombinacijami in so ohlapnega,
»oversize« videza, ki je zelo popularen med deskarji na snegu. Na eni strani je
uporabljen material »jeans« videza s kontrastnimi »cargo« žepi ob straneh. Na drugi
so hlačnice svetlo rjave barve s temno rjavim delom na kolenih. Obe strani imata
žepe z zadrgami spredaj, našit žep na zadnji strani, zadrge na koncu hlačnic in pas
na zadrgo in gumb.

Slika 14: Oversize pulover in hlače
(foto: Aljaž Hafner).
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5.6.3. Ženska jakna in hlače

Slika 15: Tehnična skica ženska jakna in hlače.

S tem videzom sem poizkusil koncept in estetiko prenesti tudi na žensko silhueto.
Zgornji del je reverzibilna dolga jakna z reglan rokavom. Na eni strani je črn tehničen
poliester s PU premazom, kombiniran s sivo bombažno tkanino, na kateri je
vodoodbojni tisk. Na drugi strani so različni črni materiali kombinirani z zlatimi detajli.
Jakna ima spredaj zadrgo, stran z zlatimi detajli ima poleg tega še dva žepa s
stiskači. Zadaj sta obe strani ojačani z vodoneprepustnim materialom, ki pokrije
zadnjico, kar omogoča sedenje na snegu in mrazu. Sprednji in zadnji del sivo črne
strani ima sive dele potiskane z vodoodbojnim tiskom z motivi mačka.
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Oblika jakne se lepo prilega ženskemu telesu z raglan rokavom, ki daje obliko preko
ramen. Na dolžini se jakna malce razširi za večje udobje pri gibanju. Hlače so po
obliki precej telirane in se na primernih mestih oprimejo telesa.
Obe strani hlač sta popolnoma vodoodbojni kar na žalost poslabša dihanje oblačila.
Prva stran hlač je iz zlate barve s kovinskim leskom in ima dva sprednja žepa z
zadrgo ter dva zadnja žepa z letvico. Druga stran je za kontrast iz črnega materiala
brez leska s podobnimi žepi kot zlata stran, razen na zadnji strani, kjer je našit le en
zlat žep kot detajl. Obe strani imata na koncu hlačnic zadrgi, ki omogočata oblačenje
hlač čez široke deskarske čevlje. Hlače se zapenjajo z zadrgo, ki je nevidna iz obeh
strani in dvema stiskačema na pasu.

Slika 16: Ženska jakna in hlače (foto: Aljaž Hafner).
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5.6.4. Podložena srajca in jeans hlače

Slika 17: Tehnična skica podložena srajca in jeans hlače.

Videz je sestavljen iz dolge obojestranske jakne, za katero je kot navdih služila
klasična srajca, in obojestranskih hlač, katerih material spominja na jeans. Jakna je
na prvi strani iz sive bombažne tkanine, ki je delno vodoodbojno potiskana, in sicer
na ramenskem delu z vzorcem z majhnimi motivi očesa, na rokavih pa z
prekrivajočimi motivi mačk. Kontrast na tej tkanini je med suhim in mokrim stanjem
zelo dober, prav tako tudi nevidnost tiska v suhem stanju. Jakna se zapenja z gumbi
stiskači, ki omogočajo reverzibilnost. Na drugi strani je jakna iz svetlo sivega in
modrega vodoodbojnega poliestra na ramenskem delu. Jakna je podložena, tako
da ohranja telo toplo v mrzlih pogojih. Ovratnik je kontrastne barve, konstruiran za
reverzibilnost. Tisk je postavljen na ramenski del, saj se tako prikaže, ko nas ujame
sneg ali dež. Na prsih je na obeh straneh našit žep za detajl.
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Hlače se od ostalih razlikujejo v strani, ki je povsod potiskana z vzorcem
prekrivajočih mačk, ki se prikažejo ko sedimo na mokrem snegu ali ko zaidemo v
bolj globok sneg. Ta stran je svetlo sive barve, brez žepov spredaj in z dvema
našitima žepoma na zadnjici. Druga stran je preprosta, s sprednjima in zadnjima
žepoma, všitki na kolenih za obliko in jeans podobnim vodoodpornim materialom.
Kot vse ostale hlače imajo tudi te reverzibilne zadrge na koncu hlačnic za udobje.

Slika 18: Podložena srajca in jeans hlače (foto: Aljaž Hafner).
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5.6.5. Fotografska jakna in ozke hlače

Slika 19: Tehnična skica fotografska jakna in ozke hlače.

Ta oprava, ki je verjetno najbolj kompleksna in funkcionalna od vseh, je sestavljena
iz dolge obojestranske jakne s kapuco in ozkih hlač. Jakna je namenjena tako
deskarjem na snegu kot tudi njihovim rednim spremljevalcem, fotografom in
snemalcem. Na prvi strani je jakna iz različnih komplementarnih rdečih materialov.
Na sprednjem in delno na hrbtnem delu je črno rdeča keper tkanina potiskana z
vodoodbojnim tiskom z vzorcem mačjih očes, spredaj pa z večjimi motivi
prekrivajočih mačk. Kapuca in ramenski del sta tako kot rokavi iz tehničnega
poliestra, material na rokavih je podložen in prešit. Na bokih sta dva žepa z zadrgo.
Druga stran jakne je črne in bež barve iz popolnoma vodoneprepustnih materialov.
Ta stran je namenjena predvsem fotografom in snemalcem. Žepa na sprednjem
delu sta prostorna, obložena z velurjem in zaprta s poklopci. Jakna je odlična za
shranjevanje občutljive foto opreme, kot so dodatni objektivi, baterije in filtri. Na levi
strani je dodaten žep postavljen malo pod prsno linijo. Ta žep je širok za polovico
sprednjega dela jakne, obložen z velurjem in omogoča pospravljanje fotoaparata
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obešenega okoli vratu. Ščiti aparat pred padajočim snegom, lahko pa ga še vedno
uporabljamo tako, da v žep potisnemo le objektiv. Ob strani sta še dve reverzibilni
zadrgi, ki odprti omogočata fotografu lažji dostop do žepov v sedečem ali
sklonjenem položaju, v katerem opravijo večino svojega dela. Sprednji del se tako
transformira v nekakšno mizico v naročju.
Hlače so popolnoma vodoodbojne in se v kolenu zaradi všitkov tesno prilagajajo
telesu. Prva stran je iz črnega, druga pa iz rdečega tehničnega poliestra. Obe strani
imata žepe z zadrgami na sprednji strani in našite žepe na zadnjici. Na koncu
hlačnic so poleg zadrg za udobje skrite zadrge okoli hlačnic, ki omogočajo pritrditev
ali odstranitev “gamaš”, ki preprečuje snegu dostop pod hlače.

Slika 20 : Fotografska jakna in ozke hlače (foto: Aljaž Hafner).
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5.7 Fotografije kolekcije Wet Pussy(cat)

Slika 21: Fotografska jakna in hlače (foto: Toni Mlakar).
36

Slika 22: Oversize pulover in hlače (foto: Toni Mlakar).
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Slika 23: Detajl fotografska jakna (foto: Toni Mlakar).

Slika 24: Podložena jakna (foto: Toni Mlakar).
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Slika 25: Fotografska jakna, žepi
(foto: Toni Mlakar).

Slika 26: Bomber jakna in hlače
(foto: Toni Mlakar).

Slika 27: Bomber jakna in hlače, hrbet (foto: Toni Mlakar).
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Slika 28: Fotografska jakna,detajl hrbet (foto: Toni Mlakar).

Slika 29: Bomber jakna, detajl
(foto: Toni Mlakar).

Slika 30: Podložena srajca in
hlače (foto: Toni Mlakar).
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5.8 Kolekcija Shower

Slika 31: Modne skice Shower.
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5.8.1 »Pleased and pleasured«
Oprava je sestavljen iz kratkih hlač z gubo in »baseball« srajce s kratkimi rokavi.
Oba kosa sta narejena iz enakega, tankega roza poplin materiala. Za srajco je to
edini material, tako da preprosto deluje kot t-majica iz tkanine. Omogoča prosto
premikanje in dobro deluje z vodoodbojnim tiskom. Potiskana je z »all over«
geometričnim vzorcem iz ponavljajočih poševnih črt in z besedami »pleased and
pleasured«. Spredaj se zapenja s pritiskači na ozki podlogi, ker znoj težje prehaja
skozi dve plasti. Hlače z namenom izboljšane oblike podložene z mrežico. Kratke
hlače se zapenjajo z zadrgo in gumbom na pasu.

Slika 32: Tehnična skica »Pleased and pleasured«.
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5.8.2 »Hot and bothered«
Kombinezon s kratkimi rokavi je iz svetlo bež luknjičaste tkanine. Oprava je
enodelna in tako nudi veliko prostora za tisk, ki je nanesen na celotno površino.
Motiv sem oblikoval okoli besednih fraz »hot and bothered« ter »mad and irritated«,
ki so natisnjene v pozitivu. Zapenja se spredaj z skritimi pritiskači, ki so razporejeni
od ovratnika do konca hlačne gumbnice. Na straneh hlač sta žepa, na zadnjici je
žep z dvojno lestvico, na prsih pa je žep samo našit. Drugačen izgled in udobje
lahko dosežemo tudi z vstavitvijo pasu v kombinezon.

Slika 33: Tehnična skica »Hot and bothered«.
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5.8.3 »Worn out«
Oprava je sestavljena iz dolgih hlač na rob in »tank-topa«, oba kosa sta izdelana iz
svetlo sive, skoraj bele tkanine, tkane iz pretežno bele preje z nekaj črnimi votki.
Tkanina je primerne debeline za zgornji kos in tudi za hlače. Vzorec je gosto
potiskan po celem oblačilu, dodana je fraza »worn out«. Ker je tkanina zelo svetla,
je kontrast med omočenim in suhim neizrazit. »Tank-top« je primeren za vroče
temperature, saj bela barva ne vpija sončnih žarkov. Hlače so ohlapne, z dvema
sprednjima žepoma, dvema žepoma z letvico na zadnjici in zadrgo spredaj. Zlikane
so na rob in na dolžini zavihane.

Slika 34: Tehnična skica »Worn out«.
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5.8.4 »Muck«
Zgornji del te oprave je iz dveh materialov. Spredaj je poleg tkanine iz črne in sive
preje še roza poplin tkanina. Zadnji del srajce, srajčni ovratnik in kratki rokavi so v
celoti iz sive tkanine. Spredaj je vzdolžen pas roza poplin tkanine. Potiskana je
spredaj na roza delu, zadaj na sredini hrbta in rokavih. Na obeh straneh je v vzorec
umeščena beseda »muck«. Od ovratnika do prsne točke se zapenja na letvico z
gumbi zaradi lažjega oblačenja. Na kratkih hlačah se vzorec nadaljuje po sredini
spredaj in zadaj. Hlače so iz enake sive tkanine, preprostega kroja kopalnih hlač.
Pas z elastiko ter podloga iz mrežice zagotavljata udobje. Dva žepa sta v stranskem
šivu, na zadnjici pa le en našit žep.

Slika 35: Tehnična skica »Muck«.
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5.8.5 »Shower«
V tej opravi sem materialom za vodoodbojni tisk dodal komplementarne materiale
za vrhnja oblačila. Za pulover s tričetrt rokavi sem uporabil frotir svetlo sive barve.
Potiskan je s pigmentnim tiskom ali žakardsko tkan v vzorce. Pulover ima na zadnji
strani ovratnika zadrgo za lažje oblačenje. Na dolžini je zaključen z vstavljeno
elastiko. Kratke hlače na rob so iz bež keper tkanine, z dvema žepoma spredaj in
zadaj. Pod njih sem dodal še oprijete pajkice, ki segajo pod koleno. So iz sivega
tankega melanž jerseya, ki je potiskan z vodoodbojnim tiskom. Zaradi oprijetosti je
večja verjetnost potenja in izražanja vzorca.

Slika 36: Tehnična skica »Shower«.
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5.8.6 »Polo«
V to opravo nisem vključil vodoodbojnega tiska, saj sem želel kolekcijo razširiti z
zanimivimi, a še vedno skladnimi kosi. »Polo« majica je iz pletenine v »pique«
vezavi svetlo roza barve. Majica ima dolge rokave in položen ovratnik z dvema
gumboma. Dodal sem dolge hlače iz frotirja, ki segajo tik nad gleženj. Hlače imajo
dva žepa spredaj in zadaj, ter elastiko v pasu, tako da spominjajo na trenirko.

Slika 37: Tehnična skica »Polo«.
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5.8.7 »Frotir muck«
Oprava je v celoti iz frotirja sive barve. Frotir vsebuje elastan, zato je primeren za
pulover in kratke hlače. Spredaj sta oba kosa potiskana s pigmentnim tiskom v enaki
barvi kot frotir s povečanim vzorcem iz oprave »muck«. Oprava nima žepov, je zelo
preprosta in udobna. Hlače segajo nad kolena, pulover ima dolge rokave in na
dolžini patent.

Slika 38: Tehnična skica »Frotir muck«.
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5.8.8 »Moist and ready«
Oba dela te oprave sta iz sivega melanž jerseya, iz katerega sem naredil T-majico
in spodnji del trenirke. Kratka majica ima tisk na hrbtni strani jerseya, potiskana je z
»all over« vzorcem in napisom »moist and ready«. Na prsih je natisnjen vzorec s
pigmentnim tiskom, ki se nato nadaljuje, ko se spotimo. Hlače imajo žepa v
stranskem šivu. Na koncu hlačnic in v pasu so zaključene s patentom.

Slika 39: Tehnična skica »Moist and ready«.
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5.8.9 »Mad and irritated«
Ta klasična oprava je sestavljena iz dolgih bež hlač iz bombažnega kepra z
elastanom in klasične srajce z dolgimi rokavi. Oba kosa sta potiskana z »all over«
vzorcem. Hlače imajo zadrgo z dvema žepoma spredaj in dvema našitima žepoma
zadaj. Srajca ima stoječ ovratnik in se spredaj zapenja z gumbi.

Slika 40: Tehnična skica »Mad and irritated«.
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5.8.10 »Rubbed out«
Gre za variacijo na opravo »hot and bothered«, saj je oprava prav tako oblikovana
kot kombinezon, le da tokrat s kratkimi hlačami in zavihanimi rokavi. Spredaj je
enako tudi zapenjanje in ovratnik, razlikuje pa se v materialu, ki je enak kot pri opravi
»worn out«. Potiskana je samo na rokavih in hrbtu.

Slika 41: Tehnična skica »Rubbed out«.
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5.9 Fotografije kolekcije Shower

Slika 42: »Hot and bothered« kombinezon (foto:Toni Mlakar).
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Slika 43: »Pleased and pleasured«(foto: Toni Mlakar).

Slika 44: »Pleased and pleasured« hrbet
(foto:Toni Mlakar).
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Slika 45: »Pleased and pleasured« iz suhega v mokro (foto: Toni Mlakar).

Slika 46: »Pleased and pleasured« detajl hrbet.
(foto: Toni Mlakar)
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Slika 47: »Hot and Bothered« hrbet detajl (foto: Toni Mlakar).

Slika 48: »Hot and bothered«
kombinezon hrbet (foto: Toni
Mlakar).

Slika 49: »Hot and bothered«
brez pasu (foto: Toni Mlakar).
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6 SKLEPI IN ZAKLJUČKI
Za potrditev končnih sklepov mi je bilo pomembno, da sem oblačila lahko preizkusil
tudi v praksi. Oblikovalci pogosto po končani izdelavi pozabimo na preizkušanje
samih oblačil, kar pa ima izreden pomen pri tako funkcionalnih oblačilih. Prav tako
dobimo s tem veliko odgovorov in novih idej za izboljšave v prihodnosti.
Funkcionalnost oblačil sem preizkusil na primerih fotografske jakne, ozkih hlač in
»oversize« puloverja in hlač. Fotografsko jakno sem preizkusil pri deskanju na
snegu in fotografiranju. Jakna in hlače so se v mrzlem vremenu odlično obnesle,
brez težav sem ju nosil ves dan na snegu. Oba kosa omogočata premikanje in
izvajanje trikov in dobro ščitita pred mrazom in snegom. Vodoodbojni tisk se je na
jakni prikazal po nekaj padcih in ležanju na snegu. Lahko sem ga tudi sprožil s kepo
snega, s katero sem podrgnil po jakni in tako prikazal vzorec. To je bilo zabavno
predvsem med čakanjem v vrsti za sedežnico. Jakna je tudi premočena dobro
ohranjala toploto in zadrževala mraz. Po kakšni uri na suhem se je material posušil,
tisk se je skril, kar pomeni, da sem se z vzorci lahko igral večkrat na dan. Žepi so
bili uporabni, predvsem žepi in konstrukcija na črno bež strani fotografske jakne.
Fotograf, ki je preizkusil jakno, je brez težav v sedečem ali sklonjenem položaju
menjaval objektive na opremi, uporabljal žepe in zadrge.
V toplem vremenu se je izkazalo kot problematično, da jakna nima zračnikov, zato
je lahko v njej vroče. Poleg tega se tisk ni dobro odzval na zelo mrzel in suh sneg,
saj omočitev materiala ni zadostovala za prikazanje vzorca.
»Oversize« pulover in hlače so se obnašale podobno, predvsem so se izkazale pri
zaščiti pred mrazom. Pulover je mogoče malo pretežak in prevroč zaradi dveh plasti,
potrebnih za reverzibilnost. Glede na to, da je oblačilo iz debele jersey pletenine in
tehničnih materialov, bi bila bolj funkcionalna le ena plast. Vzorec na svetlo sivem
jerseyu je v suhem stanju manj viden kot temno siv na drugi strani, kateri je morda
celo preveč viden. Motiv velike mačke se sam od sebe ni prikazal, saj je bil
postavljen previsoko na telo, se pa efekt lahko sproži s kepo snega. Motiv ni
najboljši, ker je oblika organska in ga lahko zamenjamo za madeže. Zaželjeno bi
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bilo dodati tisk na hrbtni strani in na zadnjici, kjer bi se material hitro omočil ob
sedenju na snegu. Hlače so bile presenetljivo udobne, lahko sem jih nosil direktno
na kožo, vseeno pa so bile zaradi dveh plasti ravno prav robustne.
Po uporabi sem »oversize« pulover in hlače opral. Po pranju so se rezultati
poslabšali. Na puloverju je bil tisk v suhem stanju bolj opazen in je na potiskanih
mestih hitreje izgubil vodoodbojne lastnosti. Kontrast med potiskano in nepotiskano
površino pri omočenju je bil manjši. Hlače so se lepo oprale in ohranile svoje
lastnosti.

Pred oblikovanjem kolekcije Shower sem za preizkus uporabil material, ki se je
najbolje obnesel pri kolekciji Wet pussy(cat): siv keper bombaž. Izdelal sem
preprosto srajco in jo popolnoma potiskal po sprednji in zadnji strani. Na sončen in
topel dan sem potreboval približno 30 minut intezivnega skejtanja, da se je na hrbtu
začel pojavljati vzorec. Po eni uri se je nekaj vzorca pokazalo tudi na sprednji strani
in pod pazduho, kjer pa bi moral potiskati tudi rokave za boljši izkoristek. Proces
sem posnel in ga prikazal v krajšem videoklipu dostopnem na Youtube-u pod
naslovom »Sweated«(34). Po večkratnem pranju se je na žalost efekt občutno
zmanjšal, opazil sem tudi, da se je poslabšal prav na mestih kjer sem se največkrat
spotil. Na ostalih mestih je ohranil več vodoodbojnosti.
Oblačila nas ščitijo pred neugodnimi vremenskimi pogoji, dežjem, snegom, mrazom
in vročino. Večina ljudi ima zagotovo rajši suha in čista oblačila, kljub temu pa je
presenetljivo, da ti elementi, predvsem voda, do sedaj niso bili upoštevani pri
oblikovanju kot pozitivni dejavniki. Idejo sem zaradi izkušenj prenesel v svet
skejtanja in deskanja na snegu, kjer so ti pogoji pogosti, hkrati pa so bolečina,
umazanija in znojenje dojemani kot nekaj pozitivnega, saj so dokaz trdega dela in
truda. V teoretičnem delu sem prikazal odnos deskarjev na snegu in skejterjev do
oblačil, mode in športa. Oblikovana kolekcija se ujema z njihovo filozofijo.
Vodoodbojni tisk je del tega oblikovanja. Skejterji in deskarji na snegu bolj cenijo
prijateljstvo in druženje kot tekmovalnost, tak odnos pa vodi k pogostim pogovorom
o oblačilih, oprema jih tudi združuje. Prek oblačil komunicirajo z ostalimi ljudmi,
sporočajo jim, da se trudijo, so dejavni in niso »pozerji«, čeprav so lepo oblečeni.
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Pomembna je tudi interakcija med uporabnikom in oblačilom. Oblačilo preko tiska
komunicira s telesom, še posebej pri znojenju. Vidimo lahko kdaj smo zares aktivni,
vzorec nam lahko ponuja nove cilje. Vztrajamo, dokler ne pridemo do želene oblike
vzorca. Majice nosimo dlje, ker nas spominjajo, da smo bili utrujeni in smo dobili
vzorec za nagrado. Povežemo jih z uspehom, to čustvo pa prepreči, da bi dotično
oblačilo smatrali kot le eno izmed mnogih v omari. Za oblačila kolekcije Shower sem
potiskal tudi hlače, čeprav le te telo redko preznoji. Pri tem sem uporabil princip
»trial and error«.

Kolekcija Shower je bolj kohezivna, postavljena je v okvir kulturnega pojava
skejtanja, kjer je poudarek na individualnosti pri oblačenju med športno aktivnostjo.
Skejterji drugače gledajo na higieno, saj so pogosto umazani in na ulicah, cenijo pa
predvsem humor, pop kulturo in umetniško udejstvovanje. V modni kolekciji sem
želel z besedami, materiali in kroji zajeti vse vidike njihovega življenja in filozofije.
V teoretičnem delu sem trajnost opredelil kot kompleksen in zanimiv koncept. Ker
zajema celotno tekstilno industrijo, je za oblikovalca ključno, da ga dobro razume.
Pomembno je interdisciplinarno sodelovanje. Oblačilom želim dodati vrednost,
uporabnost in dolgo življenjsko dobo. Zaradi specifičnih sezonskih trendov zelo hitro
menjamo oblačila. Če pri oblikovanju dodamo možnost večih izgledov, lahko
oblačilo nosimo daljše obdobje, nastane lahko celo novo oblačilo. Enako je pri
reverzibilnosti, kjer obrnemo oblačilo, ki smo se ga v prejšnji sezoni naveličali,
dokupimo kos, ki se ujema z obrnjeno stranjo, iščemo nove kombinacije. Če ima
vsaka stran še drugačno konstrukcijo, je oblačilo lahko primerno za različne
priložnosti. Na primer, izgled na ulici je drugačen, brez žepov, medtem ko so le ti
ključni pri deskanju na snegu. Dodatek vodoodbojega tisk privede do povsem
novega videza, ki se pokaže ob padcu ali pri sedenju v snegu, hoji po dežju ali pa
ko se okepamo med čakanjem na sedežnici. Tako si prvič želimo na sneg in deskat
ko je vreme slabo, saj dobimo vzorec za nagrado. Voda in vodoodbojni tisk skupaj
postaneta pozitivna motivatorja za gibanje.
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Obe kolekciji sta mi ponudili veliko novih izzivov. Izkustveno sem z vodoodbojnim
tiskom našel velik potencial pri oblikovanju in kulturnem izražanju. Našel sem le en
primer uporabe tiska, pri katerem sem opazil enak efekt. V prihodnosti bo potrebno
še veliko testiranj in iskanja merljivih parametrov pri obnašanju različnih materialov.
Poiskati želim najboljšo surovinsko sestavo paste, kompozicijo tkanin in pletenin za
dosego tega efekta. Preveriti moram nove barve, izmeriti kontraste in preveriti vse
trditve o materialih, ki sem jih postavil. Potrebno bo preizkusiti različne apreture in
tiskarske paste, narediti nove vodoodbojne teste z različnimi vzorci. Cilj je doseči
pralnost in dolgo uporabo. Proučiti moram možnost fiksiranja. Sitotiskarski postopek
in impregnacijo bi rad preveril na obeh straneh, tako, da bi blago položil v sendvič
sitotiska, da se bo barva še bolj vpila v vlakna. Možnosti za uporabo pigmentnega
tiska pri vizualnih rešitvah je še ogromno. Ugotovil sem že različno obnašanje prej
in struktur zato želim raziskovati tudi v tej smeri. Možno je še izboljšati
funkcionalnost pri reverzibilnosti s poenostavljanjem in boljšim razumevanjem
dihanja telesa in vpliva mraza. Za deskanje na snegu bi se dobro obnesli
nereverzibilni kosi zaradi lažjega sitotiska kot del plastenja. S konstrukcijo zračnikov
bi pri hlačah lahko rešil veliko problemov reverzibilnosti, še vedno pa so hlače zaradi
tesnega stika s telesom manj primerne za reverzibilnost.
Uporaba vodoodbojnega tiska, reverzibilnosti in trajnosti je možna tudi v kolekcijah
namenjenim drugim športom, predvsem surfanju, wakeboardingu, kite surfingu in
športom na divjih vodah, torej aktivnostim, kjer so prisotni elementi vode, tokrat iz
morja in rek.
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