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IZVLEČEK
V magistrskem delu obravnavamo področje tekstilnega oblikovanja ki je namenjeno
opremljanju prostorov. Raziskovanje je potekalo v dveh smereh. Prvič, kot sam
estetski in oblikovalski problem, drugič kot tehnološki problem v smislu raziskave
materiala, in končno kot povezava vseh omenjenih področij. Testirali smo različne
pletilske vezave vzporedno pa tudi preje za pletenje, ki imajo različne surovinsko
sestavo. Na podlagi rezultatov iz prvega dela testiranja smo izbrali tehnološko in
estetsko najprimernejše strukture in oblikovali kolekcijo pletenin za opremo interierov.
Večina običajnih pletenin je napletena v določeni širini in v taki dolžini, kot je
potrebna. Pri oblikovanju pletenin za pričujoče magistrsko delo, pa smo poizkušali
izdelati strukture ki posegajo tudi v tretjo dimenzijo prostora. Sodobna tehnologija
pletenja omogoča, da velik del proizvodnega procesa pri izdelavi pletenin, opravimo
že kar na samem pletilskem stroju. Torej lahko v naprej upoštevamo dimenzije ki so
potrebne za naš izdelek in tekstilija, ki jo napletemo je pripravljen za končno uporabo.
Na ta način racionaliziramo proizvodnjo, ker odpadejo nadaljnje faze. Navedene
ugotovitve smo upoštevali pri projektiranju in izdelavi in rezultat je kolekcija 3D
pletenin, s katerimi lahko funkcionalno opremimo prostore. Izdelane prototipe smo
tudi testirali v različnih ambientih in ugotovili, da ustrezajo estetskim merilom in so
primerni za različne interierje.

Ključne besede: pletenina, preja, oblikovanje, tridimenzionalna pletenina, 3D
pletenina, prostor, interier
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ABSTRACT

3D KNITTED STRUCTURES IN THE INTERIOR
The thesis deals with a field of textile for interior design which is intended for
equipping the interiors. The survey was conducted in two directions. First, as
aesthetic and design problem, then as a technological problem regarding research
of material, and finally as a link of these two areas. We tested a variety of different
knitting structures as well as yarns for knitting of different fiber composition. Based on
the results of the testing we selected technologically and aesthetically most suitable
structures, and formed a collection of knitwear for Interior design. When designing
knitwear for the present study, we tried to create structures that extend in the third
dimension of space. In modern knitting tehnology is possibile to do a large part of the
production process during knitting on the machine. We can knitt the product in
requested dimensions and it is immediately ready for final use. In this way we
eliminate the subsequent stages and rationalize the production. These findings were
considered in the design and manufactureing and the result is a collection of 3D
knitted fabrics for the interior. Manufactured prototypes have also been tested in
different ambient and found to comply with aesthetic criteria and are as such suitable
for a variety of interiors.

Keywords: knitted fabric, yarn, design, three-dimensional knitted fabric. 3D knitted
fabric, interior,
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ŠIRŠI POVZETEK VSEBINE
Cilj magistrske naloge je bil razviti kolekcijo 3D pletenin za uporabo v sodobnih
interierih. Primarna teoretična raziskava za oblikovanje kolekcije obsega v prvem
delu prikaz, kako so tekstilije uporabljali v prostorih v preteklosti. V drugem delu so
prikazani sodobni dosežki oblikovalcev v tekstilnem mediju. Značilnostih opisanih
primerov opremljanja prostorov v preteklosti in tudi v sodobnem času so bili vodilo za
oblikovanje kolekcije pletenih izdelkov za interier. Funkcije tekstilij v prostorih se od
daljne zgodovine do danes niso mnogo spremenile, pa naj gre za zastiranje,
ustvarjanje zasebnosti oz. preprečevanje neželenih pogledov, ločevanje in
razdeljevanje prostorov ali za zaščito pred hladnim ali toplim zrakom. Začetno
izhodišče za oblikovalski proces in kasnejše prototipiranje so bile zavese v funkciji
zastiranja ali razdeljevanja prostora in samostoječe predelne stene, ki so jih včasih
imenovali španske stene. Eden od ciljev magistrske naloge je bil poiskati in raziskati
nove metode izdelave pletiv za ta namen.
Pomemben element oblikovanja pletenih tekstilij je razvoj pletiva. Običajno najprej
razvijemo dvodimenzionalno tekstilijo in jo šele kasneje oblikujemo v končni izdelek.
V našem primeru je postopek oblikovanja potekal vzporedno na več področjih. Eden
ključnih elementov, ki vpliva na končni izgled pletenega izdelka, je preja. Je vhodni
parameter za izdelavo pletiva, ki jo lahko obravnavamo enodimenzionalno. Iz preje
običajno napletemo pletivo, ki ima dve dimenziji, širino in dolžino. Za namen
raziskave smo razvijali pletiva ki ne obsegajo samo dveh, ampak se razvijejo tudi v
tretjo dimenzijo. Poleg tega, da se pletivo oblikuje v zahtevano tretjo dimenzijo, mora
zadostiti estetskim, funkcionalnim drugim predpisanim lastnostim za izdelke v
interierjih. Pri raziskovanju pletenih struktur, izdelanih na računalniško vodenih
votkovnih pletilnikih STOLL CMS različnih delitev, je bil preskušen vpliv različne
debeline in različne surovinske sestave preje, vpliv različne delitve pletilnikov in vpliv
različnih gostot pletiva na zlaganje levo-levih struktur pri relaksaciji. Pletiva, izdelana
iz prej z različno surovinsko sestavo, so se obnašala različno, večinoma pa so se
začela zlagati v 3D strukturo že med pletenjem. Ugotovili smo, da se nekatere
enostavne levo-leve strukture po relaksaciji samodejno zložijo v zelo zanimive
prostorske forme. Surovinska sestava vpliva na zlaganje levo-levih struktur , zato so
nadaljnji poizkusi obsegali pletenje s prejami različne surovinske sestave iz mešanice
volna-akril, 100%volne, mešanice akril-viskoza in iz 100% poliamida. V naslednji fazi
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smo se usmerili v razvoj in preizkušanje zlaganja levo-levih pletenih struktur z
različnimi geometrijskimi vzorčnimi patronami. Raziskave so potekale v Ljubljani, na
Naravoslovnotehniški fakulteti, na Oddeleku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, v
laboratoriju za pletenje. Vzorci so bili napleteni na računalniško vodenem pletilniku
SHIMA SEIKI SES122 RT. Za 3D pletiva v prostoru je pomembno obravnavati
predvsem dolžinsko maso preje, pretržno trdnost preje ter možne vplive okolja na
prejo. S poskusi smo ugotovili, da so za vezave, kjer se izmenjujejo zanke napletene
na sprednji in zadnji igelnici ploskega pletilnika, primerne bolj toge ali celo grobe
preje. Če uporabimo preje z večjo dolžinsko maso, se lahko zgodi, da 3D vzorci niso
enakomerni po celi dolžini napletenega sestavnega dela. V primeru zelo dolgega,
oziroma visečega pletiva - zavese, lahko teža pletenega kosa vpliva na zlaganje oz.
razpiranje strukture. V tem primeru se zgodi, da spodnji del zavese preveč obteži
zgornjo polovico, zaradi tega pa se pletivo v zgornjem delo začne ravnati in 3D
vzorec ni več po celi višini enak. Poliamidna preja ima majhno dolžinsko maso, zato
je pletivo lahko, masa pletiva pa ne preprečuje zlaganja 3D pletiva v prostoru. Tudi
pri zelo dolgih (visokih) zavesah je 3D vzorec po vsej višini zavese enak. Pletiva iz
100% volne so bolj primerna za izdelke, ki imajo togo osnovo, oziroma so napeti na
nepremični okvir. Pri raziskovanju in razvijanju 3D pletiv so se z uporabo novih,
inovativnih materialov, odpirale možnosti nastanka različnih učinkov pletiv. Z uporabo
različnih pletilskih tehnik, različnih delitev pletilnikov ali celo z uporabo kombinacij
zgoraj omenjenih dejavnikov so bile raziskane različne vzorčne možnosti. Rezultat so
relativno enostavne levo-leve vezave, ki se po relaksaciji pletiva izrazito prostorsko
zlagajo. Vzporedno z razvijanjem 3D pletenih struktur so bile upoštevane dimenzije
pletiva, potrebne za načrtovan končni videz in praktično uporabo novo-oblikovanega
izdelka. Kreativno razmišljanje v tej smeri vodi v racionalizacijo proizvodnega
procesa pletiv za interier. Ploski večfonturni računalniško vodeni votkovni pletilniki so
se v zadnjem času tehnološko zelo izpopolnili. Imajo avtomatizirane funkcije krojenja
na stroju, kar pomeni, da je mogoče proizvodni proces izvesti tako, da po pletenju
nadaljnje obdelave sestavnih delov niso potrebne. Pri oblikovanju je bila upoštevana
omenjena racionalizacija proizvodnega procesa; pletiva za interier so bila oblikovana
tako, da jih je možno izdelati na računalniško vodenem pletilnem stroju tako, da po
pletenju odpadejo skoraj vse faze nadaljnje obdelave. Če je znana širina pletiva za
določen prostor, lahko 3D pletivo napletemo z natančno določenimi dimenzijami, da
je takoj pripravljena za uporabo. Izdelki imajo tako višjo dodano vrednost in so bolj
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donosni.Izdelano kolekcijo 3D pletiv smo testirali v različnih ambientih in ugotovili, da
prototipi ustrezajo estetskim merilom in so primerni za različne interierje. Področje
tekstilne in modne industrije je eno največjih v svetovnem merilu. Znotraj tega imajo
pletene tekstilije skoraj polovičen delež. Zato menimo, da priložnosti niso
zanemarljive. Obetajoče področje uporabe tekstili v druge namene, kot za preveč
zasičeno modno tržišče, lahko predstavlja izziv in novo priložnost. Raziskava je
prispevek k bolj množični uporabi pletenih tekstilij pri opremljanju notranjih prostorov,
ter povezovanja področij tekstilstva, arhitekture in oblikovanja. Možnosti, ki se v
nadaljevanju odpirajo na področju razvoja neoblačilnih pletiv, so aplikacije
funkcionalnih 3D pletenin v prostoru: npr. zvočna in toplotna izolacija, svetlobne
aplikacije ali celo psihološke aplikacije v smislu vpliva na počutje tistega, ki prebiva v
prostoru.
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1.

UVOD: TEKSTILIJE V PROSTORU

Tekstilije zaznamujejo dobršen del našega vsakdanjega življenja in imajo v njem
pomembno vlogo. Oblikovalci tekstilij morajo pri svojem delu upoštevati mnogo
dejavnikov, izberejo lahko različne načine za reševanje problemov, v procesu
oblikovanja končnega tekstilnega izdelka pa jih čaka sprejemanje pomembnih
odločitev. Oblikovanje mora znatno vplivati na dodano vrednost izdelka; na njegovo
trpežnost, funkcionalnost, življenjsko dobo in seveda privlačnost. Tekstilna industrija
je danes globalno - ekonomsko ena najpomembnejših, saj zaposluje množico ljudi
(vsak šesti delavec na svetu je tekstilni delavec) in ustvarja velikanske dobičke.
Obdelovanje tekstilnih materialov je hkrati tudi ena najstarejših človekovih dejavnosti,
ki ima od zgodnjih dni do danes nešteto namenov in uporab. V razvoju te dejavnosti
je bilo oblikovanje vedno pomemben dejavnik. Eden izmed pomembnih dejavnikov
modernega oblikovanja tekstilnih izdelkov ne izhaja iz njihove vsebine ali oblike,
ampak iz razširjenosti uporabe, ki jo tekstilije doživljajo v zadnjem času. Tekstilije
bivalnemu in delovnemu prostoru dodajo vrednost. Sodobnim betonskim in kamnitim
površinam, njihovim oknom in odprtinam dodajo življenjsko iskrico in toplino.

2.

TEORETIČNI DEL

2. 1.

TEKSTILIJE V PROSTORU V PRETEKLOSTI

V prvem poglavju teoretičnega dela bomo prikazali, kako so tekstilije uporabljali v
prostorih v preteklosti. V prikazanih primerih gre za opremljanje prostorov na
podoben način kot to počnemo danes. V drugem poglavju bomo prikazali sodobne
dosežke oblikovalcev v tekstilnem mediju.
Zgodovina človeškega razvoja je zgodba o tem, kako si je človek prizadeval izboljšati
vse okoli sebe. Kako dobiti več hrane, kako se z obleko zaščititi pred vremenskimi
neprilikami, kam in kako se zateči, da bi lahko počival in se družil. Najprej se je
zatekel v skalne votline in jame, kasneje je živel v zemljankah in šotorih iz kož. Slikal
je na stene, spal na krznu ulovljenih živali in nasploh težil k večjemu udobju. Vhode
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bivališč je zastiral s prepletenimi vejami ali živalskimi kožami. Ločevanje prostora je
torej osnovna potreba. Lahko gre za fizično pregrado, ki prostor ščiti pred toplim ali
hladnim zrakom, lahko pa pomeni začasno preprečitev pogleda in zaščito intimnosti,
kultnega prizorišča ali predmeta. Notranja dekoracija se začne s pripravo kož in
njihovim razprostrtjem.
V zgodovinskem pregledu tekstilij v prostoru se bomo osredotočili na viseče tekstilne
kose - zavese, stenske tekstilije - tapiserije in premične predelne stene, imenovane
tudi španske stene.

2.1.1.

ZAVESE

Ločevanje prostorov s tekstilijami in preprečevanje pogleda sta osnovni potrebi, ki ju
lahko povežemo z zavesami. Za začasno preprečitev pogleda ni potrebna stena.
Zavese so osnovni način razdelitve prostora v šotoru, v montažnih in zidanih
stavbah. Zaščita pred pogledom je lahko zaščita intimnosti ali zaščita kultnega
prizorišča ali predmeta. V vseh primerih dobi zavesa globoke in neizbrisne
simbolične pomene, obstoječe še danes. Zgodovinarji notranje opreme in dekoracije
kot prve zavese praviloma omenjajo krzna oziroma živalske kože (1). Priprava kož v
ta namen je nedvomno zahtevala njihovo razprostrtje, vse nadaljnje kombinacije
obešanja kož so v znatni meri prenos naših navad na zavese. Stare sredozemske
kulture so tkane zavese zagotovo na veliko uporabljale za improvizirano ločevanje
prostora, kar je hkrati lahko bilo odlična zaščita pred vročino. Zavese, ki jih vidimo na
egiptovskih risbah, reliefih ali slikah, nedvomno izražajo družbeni status. Na
starogrških vazah imajo zavese prav tako pomembno vlogo; dokaj pogosto
simbolično delijo svet žensk od sveta moških. Na mozaiku iz zgodnjega Obdobja
Bizanca v Raveni (slika1), ki prikazuje dvor cesarja Justinijana in del dvora cesarice
Teodore, je ključna razlika med dvema prostoroma zavesa, ki jo drži ena izmed
dvorjank: vhod v drugi svet, skupaj z vodnjakom, jasno nakazuje, kje je plodnost
cesarske hiše (1).

2

Slika 1: Bizantinski mozaik v cerkvi San Vitale v Raveni: Cesarica Teodora s spremstvom.
VIR :http://whc.unesco.org/en/list/788

Zavese in draperije, prikazane na srednjeveških slikah in ikonah, so na zahodu in
vzhodu imele tudi vlogo v vizualnem jeziku krščanstva.
Starodavne civilizacije na Vzhodu v Perziji, Indiji in na Kitajskem so že dolgo poznale
in izdelovale tekstilije za pokrivanje odprtin in ločevanje prostorov. Kar nekaj časa je
preteklo, da so tekstilije za ta namen začeli uporabljati v evropskih domovih. V času
križarskih vojn se je začelo bolj intenzivno trgovanje z vzhodom in tako so križarji v
Evropo prinesli bolj fine tkanine. Na zahod so prihajale po starih trgovskih poteh, na
primer po svilni cesti ali natovorjene na trgovskih ladjah, skupaj z začimbami in
drugim blagom, ki je bilo za Evropejce novost. V Italiji, Franciji, Veliki Britaniji in na
Nizozemskem so se skozi stoletja razvila področja, znana po proizvodnji tekstilij.
Proizvodnja na teh področjih je zalagala nove evropske trge z blagom iz svile, lana,
bombaža in volne (2).
Renesančne stavbe so imele notranje prostore, ki jih lahko smatramo za predhodnike
današnjih domov. Pojavila so se okna s steklom, odprtine z majhnimi steklenimi
površinami in ne z velikimi stekli, kot jih vidimo v sodobni arhitekturi. Zgodovina
zaves se bistveno spremeni prav v hladnejšem evropskem podnebju in z razširjeno
uporabo stekel za okna.
Kasetirana okna, vstavljena v svinčene okvire, so ostala v rabi več stoletij, kar
dokazujejo stare slike skozi več obdobij. Svetloba je neovirano prodirala v prostor,
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hkrati pa so stekla dovoljevala tudi neželene poglede sosedov in neznancev. Da bi jih
preprečili, so začeli uporabljati kose tkanin, ki so jih obešali pred okna in so
predhodniki modernih zaves. Ker so zavese vidne navznoter in navzven, postanejo
znak odličnosti.
Dvorne in cerkvene draperije niso samo odraz razkošja in položaja, marveč ščitijo
dragocene osebe in predmete ter naredijo vsak obred bolj prepričljiv. V protestantski
tradiciji mnogih držav so zavese še danes pomemben predmet. V nizozemskih hišah
npr. pogosto z oken odstranjujejo tkanine in dopuščajo popolni vpogled v hišo, saj
verna družina nima skrivnosti. Bogastvo težkih ali lahkih tkanin, igra skrivanja in
razkrivanja, postanejo tako pomembni, da imajo enako vlogo v javnih in zasebnih
prostorih. Npr. v gledališču, ki se v evropskem podnebju preseli v zgradbo, scena
postane iz treh strani zaprt prostor, odprta stran pa zahteva zaveso (slika 2), čeprav
tudi sama scena od znotraj zahteva dodatni sistem zaves (3).

Slika 2: Zavesa v Dunajski operi. VIR: http://www.volksoper.at/.

2. 1. 2. TAPISERIJE
Izvor tapiserije je nedvomno nomadski, vendar je imela pomembno vlogo pri
opremljanju notranjosti prostorov tudi v antičnem Sredozemlju na vseh njegovih
obalah.
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Legenda pravi, da je Odisejeva žena Penelopa čez dan tkala, ponoči pa parala svoje
delo, ker je nasilnim snubcem obljubila, da se bo z enim od njih poročila, ko bo svoj
tkani izdelek dokončala. Na vazah je prikazana, kako sedi za statvami (4).

Slika 3: Grška vaza (400 p.n.š.), Penelopa pri statvah, Arhaeolški Muzej v mestu
Chiusi,Italija. VIR: http://www.scalarchives.it

Na tapiserijah so prikazane zapletene teme, o katerih pišejo številni antični teksti. Mit
o Arahni, spretni tkalki, ki je prekosila boginjo Ateno, npr. govori o tem, kako se je
boginja Atena razjezila, ker je Arahne bogove prikazovala v vsej njihovi ošabnosti in
pohotnosti, medtem ko je Atena stkala uradno različico njihovega življenja. Arahne se
je zaradi ponižanja obesila, boginja pa jo je potem spremenila v najboljšega
naravnega tkalca, pajka (5).
Ostanke antičnih tapiserij najdemo še v Egiptu, ker so se bolje tam ohranile zaradi
suhega zraka (6). Dokazi starejšega tkanja antičnih tapiserij so artefakti, ki so na
ogled v muzeju Victoria and Albert v Londonu.
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Slika 4 Grška vaza 5 stol. Pnš. Arahne pri statvah: Metropolitan Museum of Art: VIR:
http://www.artesmagazine.com/2013/01/metropolitan-museum-of-art/.

Slika 5: primeri Egipčansko-rimskih tapiserij (2. do 5. Stoletje n.š.). VIR:
http://www.trip.net/~bobwb/britannica/tapestry.html.
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Tapiserija iz Hestie je iz 6 stoletja in je ne moremo uvrstiti v antična dela, saj spada
že v bizantinsko umetnost.

Slika 6: Tapiserija iz Hestie (Hestia full of Blessings), Egipt, (6 Stoletje n.š) zbirka:
Dumbarton Oaks
Collection, Washington, ZDA. VIR: http://www.doaks.org/museum

Slika 7: Detajl egipčanske tapiserije (Rich in Blessings) Egipt, (6 Stoletje n.š) zbirka:
Dumbarton Oaks Collection, Washington, ZDA VIR: http://www.doaks.org/museum.
7

Izmed najstarejših tapiserij, ohranjenih v Evropi, lahko omenimo Överhogdalske
tapiserije (Överhogdalstapeten). Gre za nekaj zelo dobro ohranjenih tapiserij iz dobe
Vikingov, ki so bile odkrite v Överhogdalu na Švedskem (7).

Slika 8: Vikinška tapiserija iz Överhogdal na Švedskem.Izdelana med leti 1040 in1170. VIR:
Oscarsson, Ulla: De gåtfulla Överhogdalsbonaderna - The enigmatic Överhogdal tapestries,
Utgiven juni 2010.

Tkanino Sv. Gereona nekateri viri omenjajo kot drugo najstarejšo še ohranjeno
evropsko tapiserijo. Izdelana je bila za baziliko svetega Gereona v Kölnu okrog leta
1000. Stenska tapiserija ni ohranjena kot en eksponat, saj so jo razrezali na več
kosov, ki jih hranijo v različnih muzejih po Evropi (Musée des Arts décoratifs v Lyonu;
Kunstgewerbe-Museum v Berlinu, Germanisches Nationalmuseum v Nurembergu,
Victoria and Albert Museum v Londonu) (8).
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Slika 9. Eden od kosov Tkanine sv. Gereona.
VIR:http://www.trip.net/~bobwb/britannica/tapestry.html

Srednjeveške tapiserije so bile alternativa freskam v cerkvah in so prikazovale
svetopisemske motive, a se jih je zelo malo ohranilo. Na njih so bili upodobljeni tudi
drugačni motivi. Kot eno od najstarejših ohranjenih evropskih tapiserij viri omenjajo
slovito tapiserijo iz Bayeuxa. Dolga je 70metrov. Na njej so v tehniki vezenja
prikazani dogodki pred normansko osvojitvijo Anglije leta 1066 (9).

Slika 10: Tapiserija iz Bayeuxa.10 stol. Dolga je 70 m, visoka 50 cm in tehta 350 kg. VIR:
http://www.tapisserie-bayeux.fr/index.php?id=390
9

V Evropi se je v poznem srednjem veku, še posebno v Franciji, razvila moda
elegantnih tapiserij z mitološkimi motivi. Najzgodnejše ohranjene tapiserije sicer
izhajajo iz 11. stoletja ali celo iz starejših obdobij srednjega veka, vendar je umetnost
vezenja tapiserij dosegla vrhunec v 14. stoletju. Tapiserije so bile dobra zaščita pred
mrazom in vlago v velikih hladnih sobanah srednjeveških gradov, obenem pa zares
čudovita dekoracija, ki bi si jo sicer v freskam nenaklonjenem podnebju
severnoevropskih dežel težko privoščili. Najlepše tapiserije so najprej izdelovali v
Arrasu, Tournaiju in Parizu, pozneje tudi v Aubussonu in Bruslju. V zadnjem so v
poznem 15. stoletju po pariških kartonih izdelali tudi šest znamenitih tapiserij z damo
in samorogom, ki so danes na ogled v Narodnem muzeju srednjega veka (Musée de
Cluny) v središču Pariza, kjer hranijo več pomembnih del francoske srednjeveške
umetnosti (10).

Slika 11: Razstavljene Srednjeveške tapiserije v pariškem Musée du Moyen Age (prej se je
imenoval Musée de Cluny). VIR:http://www.musee-moyenage.fr/.

Slika 12: Detajl tapiserije: Dama in samorog (1490).
VIR:http://www.musee-moyenage.fr/
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Gobelin je vrsta tapiserije, poimenovana po Francozu Jeanu Gobelinu, ustanovitelju
ene od tkalskih manufaktur. Ima mešan izvor, saj so jo izdelali flamski (belgijski)
tkalci in njihovi francoski učenci v 15. stoletju.V pariški manufakturi Gobelins so v
17.stoletju izdelovali zahtevne gobeline-tapiserije za najvišji sloj, dokler obratov
zaradi finančne krize niso bili prisiljeni zapreti. Med francosko revolucijo je bil
kompleks zaprt, pozneje so tkalnice nekaj časa spet delale za kraljevsko hišo, med
pariško komuno (marec- maj 1871) pa so jih deloma porušili. V dvajsetem stoletju je
Gobelins deloval kot državna ustanova; v njem so izdelovali tapiserija za urade,
protokolarne prostore in podobno, hkrati pa je bil industrijski muzej. Tako deluje še
danes (4).
V 16. stoletju so se na umetniški vrh povzpeli Flamci. Predvsem mesta Audenarde,
Enghien in Bruselj so postala tkalska središča. Stoletje pozneje so bili izdelki iz
tamkajšnjih delavnic med najbolj cenjenimi.Z motivi, vzorci in detajli so jasno
nakazovali duh dobe.
Na Ptujskem gradu hranijo zbirko dragocenih baročnih tapiserij iz zapuščine grofov
Leslie. Tapiserije so odlično bruseljsko delo iz sredine 17. stoletja (11).

Slika 13: Lov na čapljo, zapuščina rodbine Leslie, Bruselj 17 stol, 309x512cm, pokrajinski
muzej Ptuj.VIR: http://www.ng-slo.si/si/razstave/razstava/zapuscina-rodbine-leslie?id=1335.
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Sčasoma je umetnost vezenja tapiserij zamrla. V zadnji četrtini 19. stoletja je
tradicionalno tehniko tkanja tapiserij v Angliji oživil William Morris. Ustvaril je vrsto
uspešnih dekorativnih tapiserij, ki so motivno delno izhajale iz srednjeveških tapiserij,
dalno pa tudi iz kasnejših obdobij. Prva in edina originalna tapiserija, ki jo je v celoti
sam izdelal William Morris v svoji hiši Kelmscott v okrožju Hammersmith, je nastala
leta 1879 v Londonu. Za dokončanje dela je porabil 516 ur tkanja (12).

Slika 14: Wiliam Morris: Vinska trta in akantovi listi.VIR: VIR:
http://www.classictapestries.com.au
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2.1.3.

ZLOŽLJIVI ZASLONI ALI ŠPANSKE STENE IN PREDELNE
STENE

Nekateri jih imenujejo tudi paravani. To so pregradni prostorski elementi, zložljive
predelne stene ali zasloni. Zložljiv zaslon je vrsta prosto stoječega pohištva.
Sestavljeni so iz več plošč oz. panelov ali okvirjev, ki so med seboj povezani na
različne načine, največkrat z zgibi. Narejeni so lahko iz različnih materialov, tudi
tekstilnih. Predelne stene imajo več praktičnih in dekorativnih namenov. Izvirajo iz
starodavne Kitajske. Zgodovina kitajskih zaslonov šteje skoraj 2000 let. V začetku so
jih cesarji in plemiči uporabljali kot simbol moči, oblasti in bogastva. Verjetno so jih
izumili v času dinastije Han (206 p. n. š. - 220 n. š.) Upodobitve zložljivih zaslonov so
našli v grobovih dinastije Han, v Zhuchengu v provinci Shandong (13).
V notranji opremi kitajskih prostorov je bila funkcija zaslona zagotoviti ozadje. Na sliki
15 so na primer prikazani zasloni kot scena v ozadju prestola (14).

Slika 15. Zložljiv zaslon za prestolom.
VIR: http://www.mycrystalbridge.com/cloisonne-blogs-archive-2010.html#screen/
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Zložljive zaslone so uporabljali tudi kot stenske obloge, delilnike prostora ali zgolj za
dekoracijo. Šele kasneje so si premične zaslone lahko privoščili tudi povprečni ljudje
na Kitajskem. V Evropi so se zložljivi premični paravani pojavili v poznem srednjem
veku. V 17. in 18. stoletju ko so postali trgovski stiki med vzhodom in zahodom bolj
intenzivni, so veliko takih predelnih sten uvozili iz Kitajske in Japonske.

Slika 16: Na oljni sliki »Chopin« je prikazan kitajski zaslon. Naslikal 1873 Albert von Keller.
VIR: http://www.malerei-meisterwerke.de/bilder_gross/albert-von-keller-chopin-05039.html

V Franciji so bile predelne stene še posebej popularne. Slavna modna oblikovalka
Coco Chanel je bila strastna zbirateljica kitajskih paravanov. Nekateri viri navajajo, da
ji je imela celo 32 (15) .
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Slika 17: Zbirka zaslonov v stanovanju Coco Chanel. VIR: http://chanelnews.chanel.com/en/home/2010/06/coco-chanels-apartment-the-coromandelscreens.html

Čeprav španske stene oz. premični paravani izvirajo iz stare Kitajske, jih lahko še
danes dokaj pogosto srečamo pri opremljanju notranjih prostorov. Uporaba se skozi
zgodovino ni veliko spremenila. Prvotne funkcije ostajajo zelo podobne. Zložljivi
zasloni še vedno služijo za pregrajevanje in spreminjanje notranjih značilnosti
prostorov. Lahko poudarijo občutek zasebnosti ali pa služijo kot umetna stena pri
prehodu iz enega prostora v drugega, morda celo z namenom preprečevanja
prepiha. Nemalokrat imajo samo estetsko funkcijo. V manjših bivalnih enotah, kjer je
spalnica hkrati tudi dnevna soba, je možno s premično steno vsaj pomožno ločiti
posteljo od dnevnega prostora.
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2.2.

TEKSTILIJE V SODOBNEM INTERIERU

2.2.1

BAUHAUS

Šola za umetnost in oblikovanje Bauhaus je bila ustanovljena leta 1919. Do takrat še
ni obstajala umetniška šola, ki bi imela takšne pogoje za delo. Ideje in zamisli, ki so
jih tam ustvarili, so se povsem razlikovale od takratnega oblikovanja. V vlogi učiteljev
in učencev so skupaj živeli najbolj avantgardni umetniki tistega časa. Bauhaus je iz
šole za arhitekturo in umetnost prerasel v institucijo, kjer so povezali umetnost,
oblikovanje, arhitekturo in obrtniške spretnosti v skoraj idealno celoto. Uporabljali so
napredne materiale in za tisti čas nove tehnologije. V delavnicah so učenci izdelovali
stole, pohištvo, lesene, kovinske in lončarske predmete, vitraže, blago, keramiko....
Vsako področje je imelo svojega vrhunskega učitelja. Izdelki so bili lični, oblikovno
prečiščeni in funkcionalni. Bauhaus je postavil temelje estetike, ki se uporabljajo še
danes (16).

Slika 18: Marcel Breuer in Gunta Stölzl, »Afriški Stol« 1921. VIR: http://www.guntastolzl.org/.
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Čeprav je bila tkalska delavnica ena prvih, je o njej malo znanega. Na ročnih statvah
so izdelovali unikatne izdelke. Kasneje so uvedli industrijsko tkanje in proizvodnja je
bila za Bauhaus tudi finančno uspešna. Še danes je znan izraz "Bauhausove
tkanine" (17). Ena izmed študentk, Gunta Stölzl, je kmalu postala vodja tkalnice.
Kasneje se je uveljavila kot tekstilna umetnica, ki je igrala ključno vlogo pri razvoju
tkalske delavnice šole Bauhaus (18).

Slika 19: Gunta Stölzl, predloga za tekač, , 1923, Bauhaus-Archiv, Berlin, mere: 12 x 4.8cm
Vir: Gunta Stölzl Foundation: http://www.guntastolzl.org/

2.2.2. SODOBNE TAPISERIJE
Eden izmed bolj izpostavljenih avtorjev, ki se je med drugim ukvarjal tudi s
tapiserijami, je bil slavni Le Corbusier. Imenoval jih je nomadske (premične) freske.
Verjetno je ravno možnost premikanja eden izmed razlogov za njihovo priljubljenost
skozi stoletja. Prispevek Le Corbusierja k tehniki izdelave tapiserij v dvajsetem
stoletju ima zgodovinski in umetniški pomen. Nastalo je samo trideset del, vendar so
nekatere tapiserije pod UNESCO zaščito kot svetovna kulturna dediščina (19).
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Slika 20: Volnena tapiserija: Le Corbusier; Bonjour Calder, 1958; višina: 2,20m širina: 2,98
VIR: http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/

Ena izmed odmevnejših razstav gobelinske umetnosti je bila organizirana v Milanu
leta 1957 v času 11. trienala. Štirideset najbolj znanih avtorjev je razstavilo
sedemdeset gobelinsko tkanih umetnin. Velikost posameznih stenskih preprog se
giblje med štirimi in dvajsetimi kvadratnimi metri, tako da nekatera največja dela
pokrivajo vso steno v dvorani. Med avtorji lahko najdemo Jeana Lurcata, Braqua,
Dufyj'a, Legera, Miroja, Picaissa, Rouaulta in mnogo drugih (20).
V slovenskem prostoru velja omeniti večji projekt na temo tapiserij, to je Cankarjev
dom, kulturno središče v centru Ljubljane. Začeli so ga graditi leta 1978. Pri tem se je
postavilo vprašanje notranje opreme prostorov. Idejo za opremo velike sprejemne
dvorane s tapiserijami je dal leta 1979 umetnostni zgodovinar in likovni kritik Zoran
Kržišnik, ki je bil takrat predsednik komisije za likovno opremo Cankarjevega doma.
Šlo je za izvirno zamisel, ki naj bi Cankarjev dom zaznamovala kot kulturni center, ki
18

bo v svoji programski podobi spoštoval in negoval različnost, avtohtonost in
samoniklost kulturnih izročil posameznih narodov in narodnosti.

Slika 21: V Veliki sprejemni dvorani Cankarjevem Domu so na ogled postavljene tapiserije, ki
so bile posebej zasnovane in izdelane za Cankarjev dom med letoma 1979 in 1980.
VIR:http://new.cdcc.si/default.cfm?Jezik=sl&Kat=0205&Predstava=3396&Arhiv)

Izvedba zahtevnih tapiserij je bila velik dosežek nekoč vodilnega in izjemno
cenjenega domačega podjetja Dekorativna. Znana hrvaška umetnica Jagoda Buić je
tapiserijo izdelala sama, prav tako Etelka Tobolka, ki je svojo tapiserijo izdelala v
takrat zelo cenjenem Ateljeju za izdelavo tapiserij v Novem Sadu. Poleg svoje je
Etelka izdelala tudi tapiserijo Mersada Berberja. Medtem ko so na zidovih velike
sprejemne dvorane obešene tapiserije Jagode Buić, rojene v Splitu, Jožeta Ciuhe,
rojenega v Trbovljah, Mersada Berberja, rojenega v Bosanskem Petrovcu, Milutina
Kostića, rojenega v Lapljem Selu pri Prištini, Dimče Nikolova, rojenega v Bitoli,
Vladimirja Makuca, rojenega v Solkanu pri Gorici in Valentina Omana, rojenega v
Štebnu pri Beljaku, tapiseriji Janeza Bernika, rojenega v Guncljah pri Ljubljani in
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Lojzeta Spacala, rojenega v Trstu, visita v preddverju Gallusove dvorane in v
recepciji Cankarjevega doma (21) .

Slika 22: Med umetniki, ki so jim zaupali izdelavo velikih tapiserij za Veliko sprejemno
dvorano Cankarjevega doma, je bil tudi Jože Ciuha.
VIR:http://new.cdcc.si/default.cfm?Jezik=sl&Kat=0205&Predstava=3396&Arhiv)

V tekstilnem muzeju v Tilburgu na Nizozemskem je bilo od aprila do novembra 2014
v laboratoriju muzeja predstavljeno delo finskega ustvarjalca Kusta Saksija (1975).
Naslov serije osmih razstavljenih tapiserij je bil "Hypnopompic". Beseda naj bi
pomenila stanje zavesti, podobno sanjam, ki se pojavi nekje med budnostjo in
spanjem, ter je polno iluzij. Tapiserije so živobarvni kosi, ki združujejo prepoznavna
bitja in organske oblike nadrealističnih vizualizacij. Široka paleta naravnih in
sintetičnih materialov, viskoze, svetleče in kovinske preje, alpake, volne in moherja,
tekstilnih kreacijah pričara dodatno globino na (22).

20

Slika 23: Tapiserija,Kustaa Saksi , iz kolekcije: Hypnopompic Textile Art;
VIR: http://www.textielmuseum.nl/en/page/hours-directions/

Faig Ahmed, rojen leta 1982 v Bakuju, je diplomiral na fakulteti za kiparstvo na
Akademiji za likovno umetnost Azerbajdžan v Bakuju leta 2004. Od leta 2003 je delal
v različnih medijih, slikarstvu, videu, ukvarjal se je tudi z instalacijami. Trenutno
preučuje umetniške kvalitete azerbajdžanskih tradicionalnih preprog V svojih delih
reinterpretira vzorce bližnjevzhodnih tapiserij, razgrajuje tradicionalno strukture in
ustaljene simetrične vzorce naključno preuredi, včasih izkrivi konvencionalno
strukturo, jo na novo sestavi in nato te drobce včasih interpretira tudi s sodobnimi
kiparskimi oblikami (23) .
V zadnjem času (v preteklih 20 ali 30 letih) se je na področju, ki ga obravnavamo,
veliko zgodilo. Pomen tekstilnih struktur nenehno narašča; uporaba tekstilij v
arhitekturi in oblikovanju prostorov še zdaleč ni izčrpana. Področja se vedno bolj
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prekrivajo. Oblikovalske in umetniške prakse, pri katerih uporabljajo tekstilne
materiale iz naravnih, umetnih ali drugih sestavin (preje ali tkanine), dobivajo
neslutene razsežnosti.

Slika 24: Faig Ahmed, sodobna reinterpretacija bližnjevzhodnih preprog.
VIR: http://www.faigahmed.com/

Lahko gre za ročno delo ali pa za tekstilijo, izdelano z najnovejšo tehnologijo in
proizvodnjo. Izraz "umetnost vlaken" zveni nenavadno, podobno je tudi z izrazom "art
cloth", "umetnost v blagu" ali "umetnost blaga". Izraz "knitting art" lahko prevedemo
"umetnost pletenja" ali "umetniške prakse v pletenju". Pojma pletenje in pletenine
danes pokrivata zelo široko področje. Lahko govorimo o tradicionalnih tehnikah
ročnega pletenja ali pa obravnavamo najmodernejše pletilske tehnologije, ki
omogočajo neverjetne, celo večdimenzionalne učinke (dosežke).
Iz predstavljenih primerov vidimo, da je potrebno izraze, ki se nanašajo na omenjena
področja obravnavati bolj kompleksno. Ravno tako, kot je pomembno povezovanje
različnih področij, na primer arhitekture, oblikovanja, obrtniških spretnosti, umetniških
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praks, krajinske arhitekture. Lahko gre za megalomanske projekte ali pa za intimna
preoblikovanja notranjih prostorov.

2.2.3.

MEGA TEKSTILNI PROJEKTI

Naslednje predstavljene primere umetniških praks je možno uvrstiti v več
posameznih kategorij. V vseh primerih gre za priznano umetniško delo, hkrati pa
vsako od naštetih obravnava vsaj še eno od omenjenih področij. Zelo značilna dela
orjaških razsežnosti so dela umetnikov Christo (1935 -) in Jeanne-Claude (19352009). Ustvarila sta nekaj vizualno najbolj osupljivih tekstilnih del dvajsetega in
enaindvajsetega stoletja (sliki 25 in 26). Najpomembnejši monumentalni projekti na
prostem so:
-

zavese prek doline (Valley Curtain) v Koloradu (1970-1972),

-

tekstilna ograja (Running Fence in California), ki teče čez pokrajino v Kaliforniji
in izgine v oceanu (1972-1976),

-

otoki v Miamiju (Surrounded Islands in Miami), ki so obkroženi s plavajočo roza
polipropilensko tkanino (1980-1983),

-

najstarejši most v Parizu (The Pont Neuf Wrapped ), zavit v zlato tkanino (197585 ),

-

instalacija dežnikov v naravi na Japonskem in v Kaliforniji (1984-1991),

-

zaviti Reichstag v Berlinu (1972-1995).

Umetnika sta s svojim delovanjem vsekakor presegla tradicionalne meje slikarstva,
kiparstva in arhitekture. Njuno delo lahko uvrstimo (tudi) na področje tekstilne
umetnosti (24).
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Slika 25: Christo in Jeanne-Claude, zavese preko doline (Valley Curtain) v Koloradu (19701972), nameščena je bila med dvema gorskima pobočjima. Oranžna zavesa je narejena iz
18.600 kvadratnih metrov najlonske tkanine.
VIR: http://www.christojeanneclaude.net/projects/valley-curtain#.VbXuA7WULuU

Slika 26: Christo in Jeanne-Claude, zaviti Reichstag v Berlinu (1972-1995), srebrna tkanina,
modre vrvi v obliki, ki poudarja značilnosti in razmerja mogočne strukture. VIR:
http://www.christojeanneclaude.net/projects/wrapped-reichstag#.VbXuarWULuU
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2.2.4.

CULTEX

Ko obravnavamo sodobno ustvarjanje v tekstilu, lahko omenimo tudi Cultex. Gre za
nadnacionalni projekt, ki je potekal od leta 2009 do leta 2011. Koncept temelji na
izmenjavi in sodelovanju šestih priznanih umetnikov iz Japonske in Norveške. Želeli
so prikazati odnos med različnimi kulturami in zgodovinskimi in identitetami. Čeprav
sta omenjeni državi geografsko zelo oddaljeni, imata živahne trgovinske in kulturne
stike. V obeh se narava v nekem trenutku prikaže v izredni lepoti, v naslednjem pa
izbruhne v brutalni surovosti. Organske oblike in njihovo razumevanje bližine narave
so teme, ki povezujejo vse umetnike v tem projektu (25). Machiko Agano in Anniken
Amundsen sta sodelovali z instalacijami, kjer sta uporabljali ribiško žico, trakove,
pletene in polstene strukture, ki so videti kot da kljubujejo ali pa sledijo moči naravnih
sil in se prosto gibljejo po zraku.

Slika 27: Instalacija Machiko Agano in Anniken Amundsen, 2010;
VIR: http://cultex.org/index.php?sid=4&jid=5&id=74

Yuka Kawai in Eva Schjølberg sta z plastenjem, zgibanjem in sukanjem materialov
ustvarili napetost med pretočnostjo in statičnostjo. S tem, ko potiskata naprej
tehnične meje, nastanejo izdelki prosti vseh spon, njune instalacije pa dobijo
avtonomni obstoj (25).
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Slika 28: Detajl instalacije Žlahtno polje, Yuka Kawai in Eva Schjølberg , foto: Øystein
Thorvaldsen,
VIR: http://cultex.org/index.php?sid=4&jid=5&id=74

Kiyonori Shimada dela z blagom, Gabriella Göransson pa z vlakni in papirjem. Oba v
svojem delu raziskujeta površinsko teksturo in akumulacijo energije, ki privede do
materialnega preoblikovanja.

Slika 29: Instalacija Kiyonori Shimada, v ozadju vidimo instalacijo Gabrielle Goransson, »Iz
teme«2009; VIR. http://cultex.org/index.php?sid=4&jid=5&id=74
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Slika 30: Gabriella in Kiyonori sedita v zunanji instalaciji 'Division , 2009,
VIR: http://cultex.org/index.php?sid=5&id=7.

Norveška in Japonska sta deželi s staro in zelo močno tekstilno tradicijo. Udeleženci
so preučili različne pristope k ustvarjalnemu procesu, ki ga pogojuje kulturna
identiteta vsakega posebej. Umetniki, ki so sodelovali v projektu, so si med drugim
zadali za cilj ustvariti in razviti medkulturno komunikacijo v tekstilnem mediju. Poleg
razstav so izpostavili tudi izobraževalni vidik projekta, ki cilja na različne interesne
grupe, na primer arhitekte, študente, pisatelje, krajinske arhitekte itd. Teme
vzporednih izobraževalnih aktivnosti so bile:
-

pomen tekstilij v medkulturnih povezavah,

-

uporaba tekstilij v naravnem okolju ter sodelovanje z arhitekti in oblikovalci,

-

oblikovanje foruma za razpravo in na obravnavanih delovnih področjih,

-

možnosti novih materialov in tradicionalnih spretnosti pri izdelavi projektov,

-

nove oblike sodelovanja kuratorjev in umetnikov.
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Slika 31: detaijl iz strukture »Ur«, Gabriella Göransson, 2007,
VIR: http://cultex.org/index.php?sid=4&id=50

Skozi leta projekta smo na razstavah CULTEX-a lahko spremljali napredek
sodelovanja, izmenjave idej, vplivov podobnosti in razlik. Dosežki so bili prikazani na
več razstavah v letih od 2009 do 2011 na Norveškem, Japonskem in v Veliki Britaniji
(26).
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Slika 32: »Del iskanja«, Yuka Kawai, 2004, VIR:
http://cultex.org/index.php?sid=4&jid=5&id=77

Slika 33: Instalacija v Brightonu, Machiko Agano, 2003;
VIR: http://cultex.org/index.php?sid=4&jid=5&id=73

29

2.2.5.

TORD BOONTJE

Tord Boontje je bil rojen na Nizozemskem leta 1968. Obiskoval je akademijo za
dizajn v Eindhovenu in Royal College of Art v Londonu. Leta 1994 je osnoval temelje
za Studio Tord Boontje. Zgodnji projekti studia so bili nizkocenovni ali celo brezplačni
proizvodi, kot na primer kolekcija Transglass leta 1997, Rough-in-Ready pohištvo iz
leta 1999 ali Wednesday Collection in 2001.

Slika 34: Studio Tord Boontje: The Wednesday collection (2000 - 2001), foto: Angela Moore.
VIR: http://tordboontje.com/projects/collections/wednesday/

Slika 35: Studio Tord Boontje: The Wednesday collection (2000 – 2001)
Detail mize: Nail Table, foto: Angela Moore VIR:

http://tordboontje.com/projects/collections/wednesday/
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Njegov talent so opazili tudi pri British Councilu in v Design Museumu v Londonu. Z
oblikovanjem za podjetji Habitat in Swarowski je nase takoj opozoril mednarodne
medije. Med leti 2000 in 2001 je v Studiu Tord Boontje nastala Wednesday collection
Prikazuje spremembo zanimanja oblikovalca za veliko toplejše in prijazne predmete.
Gre za odkrivanje, kaj bi lahko pomenilo feminilno in kaj bi lahko pomenilo
dekorativno (26).

Slika 36: Studio Tord Boontje: The Wednesday collection (2000 – 2001)
Detail lasersko izrezane svilene zavese; foto: Studio Tord Boontje;VIR:
http://tordboontje.com/projects/collections/wednesday/
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Instalacija Karakusa je plod sodelovanja z modno hišo SHISEIDO. The Forest of
Karakusa je prva predstavitev studia na Japonskem.

Slika 37: Instalacija The Forest of Karakusa 2006, House of Shiseido, Tokyo (foto: Matsato
Kanazawa) VIR: http://tordboontje.com/projects/installations/forest-karakusa/.

Starodavna dejavnost Karakusa (kitajska trava) je izraz, ki ga Shiseido uporablja kot
označevanje življenjskega sloga. Instalacija reflektira zanimanje avtorja za otroške
pravljice.

Slika 38: Instalacija The Forest of Karakusa 2006, House of Shiseido, Tokyo (foto: Matsato
Kanazawa) VIR: http://tordboontje.com/projects/installations/forest-karakusa/
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Leta 2010 je Design Center na Univerzi v Filadelfiji povabil Studio Tord Boontje k
sodelovanju ob otvoritvi razstave o čipkah. Nastala je instalacija The Lacemaker.
Naslov bi lahko prevedli "Izdelovalec čipk" ali celo "Čipkarica". Oblikovanje sodobnih
čipk iz poceni materialov je pokazalo, da sprememba osnovnega materiala pri
oblikovanju pomeni popolnoma drugačen značaj izdelka. Razstavljena je bila tudi
zelo sodobna in hkrati uporabna ogromna tridimenzionalna čipka, napeta na veliko
kovinsko kocko. Izdelana je bila iz tankih črnih vrvic iz dynema vlaken. Sodoben
visoko tehnološki material je popolnoma neobičajen za izdelavo čipk. Rezultat
sinergije uporabe tradicionalnih obrtnih spretnosti in najnovejših materialov je
dramatična črna struktura - kavč, ki zares lahko služi svojemu namenu. Zelo trdne
vrvice, vozlane v čipkasto strukturo in napete na železen okvir, omogočajo udobno
sedenje(26).

Slika 39: StudioTord Boontje; The Lacemaker; Filadelfija 2010. Foto: Phil Sayer.
VIR: http://tordboontje.com.
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Slika 40: Studio Tord Boontje; Lace sofa; Filadelfija 2010. foto: Phil Sayer
VIR: http://tordboontje.com:

Od leta 2005 je Tord Boontje delal za vrsto mednarodnih podjetij: Shiseido, Yamaha,
Hewlett Packard, Bisazza, Target, Philips, Kvadrat, Alexander McQueen, PerrierJouet, Nanimarquina, Artecnica, Authentics, Meta, ipd. Nadaljeval je svoje
sodelovanje s hišami Swarovski, Moroso in Habitat. Paleta izdelkov vključuje
razsvetljavo, grafike, tekstilije, keramiko in pohištvo. Dela je mogoče najti v večjih
zbirkah znanih muzejev, kot so Victoria in Albert Museum, MoMA in Baker-Hewitt
muzeju v New Yorku, Muzej oblikovanja in Tate Modern v Londonu, muzej Stedelijk
v Amsterdamu, muzej moderne umetnosti San Francisco, muzej oblikovanja v
Helsinkih in v še nekaj drugih zbirkah. Med zavidljive uspehe studia in Torda
Boontjea v zadnjem času štejemo nekaj nagrad: Red Dot Design Award (2013),
Wallpaper Design Award (2011); Elle Décor Design Award (2008), Dutch Designer of
the Year (2005), Innovation Prize for Textile Collection, Cologne Fair (2005) (26).
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2.2.6.

PETRA BLAISSE: INSIDE OUTSIDE

Nizozemska oblikovalka Petra Blaisse deluje na številnih ustvarjalnih področjih.
Ukvarja se z oblikovanjem razstav, krajinskim oblikovanjem in zelo zanimivim
ustvarjanjem na področju tekstilij. Oblikovalsko kariero je začela v Amsterdamu v
muzeju Stedelijk na Oddelku za uporabno umetnost. Kasneje je delala kot
samostojna oblikovalka. Njene arhitekturne instalacije iz tega obdobja so izzvale
različne kritike. Postopoma se je težišče njenega dela pomikalo proti oblikovanju
notranjih prostorov v povezavi s svetlobo in uporabo tekstilij. Kasneje je začela z
oblikovanjem vrtov in krajinsko arhitekturo. Leta 1991 je v Amsterdamu ustanovila
atelje Inside Outside. Petra Blaisse redno vabi strokovnjake različnih področij, ki
prihajajo iz drugih okolij in so različnih narodnosti. Studio je na svojem področju
prerasel v globalno oblikovalsko trgovsko znamko. Deluje na arhitekturnih,
oblikovalskih, in razstavnih projektih v Evropi, Aziji in ZDA. V nadaljevanju je
predstavljenih samo nekaj projektov studia Inside Outside (27).
Za vhodno avlo Muzeja umetnosti Chazen v Wisconsinu, v ZDA, so izdelali prosojno
zaveso, ki meri 65 x 22 metrov in pokriva celotno stekleno fasado. Zavesa v prostorni
dvorani spremeni vzdušje in barvo ter ustvari bolj ograjen in intimen prostor.

Slika 41: Zavesa za Chazen Museum of Art, Wisconsin, USA,nameščeno 2011,mere 20x6.7m.
VIR: http://www.insideoutside.nl/en/chazen-museum-of-art-usa.htm
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Ko se zaveso odgrne na stran, se zloži v spiralno obliko. Nagubana tkanina se
spremeni v svetilno telo. Linearna svetilka, ki se razteza od tal do stropa, je
zasnovana kot integralni del zavese, ne glede na to, ali je zavesa razprta ali zložena.

Slika 42: Ko je zavesa zložena, se spremeni v svetilno telo od stropa do tal.
VIR: http://www.insideoutside.nl/en/chazen-museum-of-art-usa.htm

Kompleksna organizacija vzorca linij na zavesi, med katerimi so nekatere ravne,
druge pa ukrivljene, je videti, kot da koketira z talnim vzorcem ali celo vzorcem na
stropu. Istočasno krepi prostorsko logiko arhitekture in mehča robustne jeklene
strukture, ki tvorijo stekleno fasado.

Slika 43: Igra linearnih vzorcev zavese, sence in talnega vzorca ploščic. VIR:
http://www.insideoutside.nl/en/chazen-museum-of-art-usa.htm
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Zavesa zadržuje in tudi odbija sončno svetlobo, zastira pogled, izboljšuje kakovost
zvoka prostora ter ustvarja zasebnost (27).
Drugi projekt, je zasnova za nizozemski paviljon na Arhitekturnem bienalu v
Benetkah leta 2012. Imenuje se Re-Set, nova krila za arhitekturo. Nizozemski inštitut
za arhitekturo je povabil Inside Outside in Petro Blaisse, naj oblikujeta nizozemsko
predlog. Z razstavo Re-Set se Inside Outside odziva na sodobno arhitekturo na
Nizozemskem. Prikazuje, kako je mogoče prostor spremeniti z relativno enostavnim
posegom.

Slika 44: Nizozemski pavilion na arhitekturnem bienalu 2012, Giardini di Castello, Benetke,
Italija. VIR: http://www.insideoutside.nl/en/re-set-new-wings-for-architecture.htm.

Zavese, kot mobilen objekt, so tri mesece zasedale prazen prostor paviljona.
Različne zavese so se nenehno premikale skozi prostor in s tem poudarjale
edinstvene lastnosti stavbe. Na svoji poti so zavese ustvarile več sob, tvorile so novo
organizacijo notranjosti, izkušnje svetlobe, perspektive in zvoka.
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Slika 45: Različne zavese neprestano tečejo skozi prostor, Nizozemski paviljon na
arhitekturnem bienalu 2012, Giardini di Castello, Benetke, Italija.
VIR:http://www.insideoutside.nl/en/re-set-new-wings-for-architecture.htm

Slika 46: Igra svetlobe pri različnih zavesah, Nizozemski paviljon na arhitekturnem bienalu
2012, Giardini di Castello, Benetke, Italija.
VIR:http://www.insideoutside.nl/en/re-set-new-wings-for-architecture.htm
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Leta 2001 je studio Inside Outside dobil naročilo za trgovino Prada v New Yorku.
Potrebno je bilo oblikovati enostavne VIP garderobe za posebne stranke. Vsak
prostor, ki so ga ustvarile zavese, je zvočno dovolj izoliran, da pogovori med
strankami ostanejo znotraj garderobe in jih osebje trgovine ne more slišati. V studiu
Inside Outside so razvili posebne zgubane zavese iz prozornih plastičnih materialov.
Množice gub delujejo kot zračne komore, ki vpijejo zvok v kabini in hkrati uravnavajo
notranjo temperaturo. Pazljivo postavljeni presledki med zavesami omogočajo
nezahteven prehod med garderobami, prozorna okna spodaj pa omogočajo dovolj,
vendar ne preveč vpogleda v dogajanje za zaveso.

Slika 47: VIP garderobe za posebne stranke, trgovina Prada v New Yorku, 2001;
VIR: http://www.insideoutside.nl/images/pra_04.jpg

Za oblikovanje pritličja trgovine Prada so v Inside Outside spletli velikansko nogavico
iz srebrne folije. Pletena struktura, ki visi s stropa, ima tudi praktičen pomen.
Namenjena je zaščiti Pradinega avdio sistema. Grozdi kablov, ki potekajo do
zvočnikov, so skriti v notranjosti nogavice
.
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Slika 48: Pletena nogavica – zaščita avdio sistema, trgovina Prada v New Yorku, 2001;
VIR: http://www.insideoutside.nl/images/pra_03.jpg

Nogavica deluje kot filter, hkrati pa omogoča neoviran prehod zvoka. Z oblikovanjem
mehke pletenine je do neke mere uravnavana tudi absorbcija zvoka. Petra Blaisse
združuje znanja z različnih področij, kot so arhitektura, oblikovanje tekstilij in notranje
opreme, in v zadnjem času tudi krajinska arhitektura (27).
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2.2.7.

GISELA STROMEYER

Gisela Stromeyer se ukvarja z oblikovanjem tekstilnih instalacij na umetniškem in tudi
bolj praktičnem področju. Po izobrazbi je arhitektka in živi v New Yorku. Njeni
predniki v Nemčiji so bili več generacij izdelovalci šotorov, tako da je področje
njenega delovanja pravzaprav nadaljevanje družinske tradicije (28).

Slika 49: Gisela Stromeyer, talne svetilke. Stalna zbirka v muzeju umetnosti v Denverju in
hkrati nagrada Best furniture Award v reviji: I-D magazine. foto: Michael Moran.
VIR: www.stromeyerdesign.com

Njen oče Peter Stromeyer, in priznani arhitekt Otto Frei sta bila pionirja inovatorja pri
razvoju razteznih tekstilnih struktur. Za razliko od njiju Gisela Stromeyer ne uporablja
tkanine, da bi ustvarila zaščito. S posegi prostore vizualno in vsebinsko okrepi. Njene
čutne stvaritve lahko najdemo na različnih krajih: v zasebnih stanovanjih, skladiščih,
salonih, na gledaliških predstavah, promocijskih dogodkih v pisarniških prostorih in
celo pod vodo. Kot zanimivost omenimo podvodni projekt: Underwater Sculpture
Garden Project. Vsaka instalacija Gisele Stromeyer se začenja z natančnim
pregledom obravnavanega prostora. Najprej skicira, potem naredi načrte oz. kroje,
nato pa tekstilije sama skroji in sešije.
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Slika 50: Podvodni eksperiment. Projekt podvodnih skulptur.
VIR: http://www.stromeyerdesign.com/underwater.html

Pravi, da jo je študij arhitekture naučil, kako dojemati in opredeljevati prostor.
Arhitektura je v bistvu zelo linearna in toga, Gisela Stromeyer pa ustvari čutne,
gibljive oblike, da prostore dojemamo mehko, kot tekočino. Njeni posegi s tekstilijami
naredijo prostore senzibilne in tople, oblikovane po meri človeškega telesa.

Slika 51: Stanovanje Loft Chelsea v New Yorku – Fotograf: Alexandra Spadea
VIR: http://www.stromeyerdesign.com/index.html
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Slika 52: Gisela Stromeyer. oprema pisarna Elie Tahari, New Jersey (foto Paul Warchol)
VIR: http://www.stromeyerdesign.com/index.html.

Njeno podjetje se imenuje Gisela Stromeyer Design. Na spisku njihovih klientov
najdemo letališča, galerije, izložbe trgovin, restavracije, prireditelje javnih in privatnih
dogodkov, gledališča, petične lastnike privatnih hiš, bazene, diskoteke in celo
religiozne objekte.

Slika 53: Gisela Stromeyer. Izložba trgovine Polo Sport. New York. foto: Hornsby.
VIR. http://www.stromeyerdesign.com/index.html

Gisela Stromeyer je dobila več priznanj, med drugim nagrado revije ID in tudi pet
nagrad za izjemne dosežke na področju oblikovanja in izdelave na IFAI. IFAI je
neprofitno trgovsko združenje, ki predstavlja največje svetovne proizvajalce tekstilij.
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2.2.8. ANNE KYYRÖ QUINN

Anne Kyyrö Quinn je finska oblikovalka, ki živi v Veliki Britaniji in se ukvarja z
oblikovanjem in opremljanjem različnih prostorov. Njen studio v Londonu je eden
vodilnih britanskih proizvajalcev za tekstilno notranjo opremo po meri. Sodelujejo tudi
z arhitekti in drugimi oblikovalci. Kreacije studia niso več tekstilije, ki smo jih poznali
nekoč. So nekaj več ob običajnih tkanin. Ukrojene po meri prostora in ročno zašite so
unikaten dodatek k ambientu prostora, ki ga opremijo.

Slika 54: Recepcija pisarne New Reinsurance Company. Pall Mall, London.
VIR: http://www.annekyyroquinn.com/portfolio/5/1.html.

V studiu izbirajo edinstvene in luksuzne naravne materiale, s katerimi opremijo
izbrani prostor. Izdelki so genialno preprosti, včasih zelo drznih barv in bogatih
tekstur. Celotna oprema prostora deluje brezčasno in je usklajena z vsako notranjo
arhitekturo. Na sliki 55 je prikazana zelena, diagonalno prešita struktura iz volnenih
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trakov, ki je sestavljena iz osmih podolgovatih panelov. Nahaja se v gostinskem
prostoru teniške zveze Lawn v Roehamptonu v Londonu (29).

Slika 55: Paneli iz zelenih volnenih trakovi, ki so obrnjeni in diagonalno prešiti, teniški zvezi
Lawn. Roehampton, Londonu. VIR: http://www.annekyyroquinn.com/portfolio/12/1.html.

Tridimenzionalne stenske obloge iz polstene volnene osnove odlično vpijajo zvok in s
tem prostoru prinesejo odlične akustične lastnosti. Gladke arhitekturne površine,
obložene s površino, ki se zgleduje po organskih oblikah iz narave, delujejo polno in
hkrati prijazno na otip.

Slika 56: Studio Anne Kyyrö Quinn. predlogi različnih struktur za stenske obloge. VIR:
http://www.architonic.com/pmabt/anne-kyyro-quinn/.
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Projekt ''Iceworks'' je unikatna rešitev za utišanje hrupa v splošni knjižnici v
Camdenu, v Londonu. Velike volnene zavese v obliki satovja razdelijo prostor in
določajo njegove akustične lastnosti. Knjižnica se uporablja tudi za gledanje filmov;
zavesa je namenjena za namestitev projektorja.

Slika 57: Studio Anne Kyyrö Quinn. Volnena zavesa v obliki satovja. knjižnica v Camdenu, Londonu.
VIR: http://www.annekyyroquinn.com/portfolio/23/1.html

Tekstilna struktura, narejena po meri prostor, a ima v tem primeru praktičen pomen,
zanimiv motiv pa deluje kot umetniška instalacija.

Slika 58: Studio Anne Kyyrö Quinn. Detajl volnene zavese.
VIR: http://www.annekyyroquinn.com/portfolio/23/1.html.
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Tabure Lola ottoman je narejen ročno in je postal znan po tem, da smo ga videli v
kultni nadaljevanki ''Seks v mestu''. Kot dizajnerski kos je dober dodatek v vsakem
sodobnem prostoru. Inovativni pristop Anne Kyyrö Quinn k oblikovanju tekstilij za
notranjo opremo temelji na skandinavski preprostosti in se zgleduje po naravnih
organskih oblikah. V bogati zbirki tekstilnih vzorcev barv in struktur združuje
umetniško nadarjenost in oblikovalsko spretnost. Skoraj kiparski izdelki studia
približajo ravne gladke arhitekturne prostore naravni krajini in prinašajo vanje
bogastvo in hkrati skromnost.

Slika 59: Studio Anne Kyyrö Quinn. Tabure Lola ottoman.
VIR: http://www.architonic.com/it/pmpro/lola-ottoman-anne-kyyroe-quinn/3004257/2/2/1
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3.

EKSPERIMENTALNI DEL

3.1.

CILJ NALOGE

Cilj magistrske naloge je bil razviti kolekcijo 3D pletenin za uporabo v sodobnih
interierih.
Pletiva in pletenine se običajno pojavljajo v povezavi z oblačilno industrijo. Tudi
konstrukcije ploskih pletilnih strojev za izdelavo pletenin so bolj prilagojene izdelavi
oblačilnih kosov. V tem okviru se raziskava osredotoča na oblikovanje inovativnih 3D
pletenin, kar upamo, da bo v prihodnosti vodilo do razvoja tehnologij in procesov za
proizvodnjo votkovnih pletenin na ploskih pletilnikih. Kolekcija 3D pletenin estetsko in
funkcionalno izpolnjuje naslednje kriterije: pletenine morajo biti take, da jih lahko
uporabimo za tekstilne izdelke v sodobnih prostorih. Izdelane morajo biti tako, da jih
lahko uporabimo na različne načine. Zato smo oblikovali in izdelali 6 različnih variant
in vsaka od njih ima drugačno funkcionalno uporabo. Nenazadnje pa morajo biti
primerne za različne ambiente. Zato smo jih preizkusili v nekaj različnih interierih

3.2.

UPORABA 3D PLETENIN V INTERIERJU

V teoretičnem delu naloge smo prikazali nekaj primerov oblikovanja tekstilnih
izdelkov za notranjo opremo prostorov iz različnih materialov in v različnih tehnikah,
kot so npr. šivani paneli iz volnene polsti oblikovalke Anne Kyyrö Quinn, viseče
zavese iz zelo raznolikih materialov studia Inside Outside in avtorice Petre Blaisse.
Postavljajo se vprašanja ali so pletiva primerna le za oblačila? Ali lahko pletiva
uporabimo kot interierne tekstilne izdelke? Katera pletiva so za to primerna?
Prva inspiracija za razvoj pletiv za interier prihaja z znanstvenega področja. Članek,
objavljen v reviji Textile Research Journal, poroča o raziskavi votkovnih pletiv z
nenavadnimi razteznimi lastnostmi; preskušena pletiva izkazujejo oksetični potencial.
Pri vzdolžnem raztezanju se prečno širijo (30).
Na podlagi rezultatov preiskav iz omenjenega članka ter lastnih izkušenj smo razvili
nove 3D votkovne strukture. S preliminarnimi preiskavami smo ugotovili, da se
nekatere enostavne levo-leve strukture po relaksaciji samodejno zložijo v zelo
zanimive prostorske forme (slike 60, 63, 67).
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Slika 60: Zlaganje enostavnih L-L vezav. VIR: avtor.

Na osnovi prvih opazovanj smo razvili nova zložljiva pletiva (slika 61).

Slika 61: Eksperimentiranje z različnimi vzorci. VIR: avtor.

Pri raziskovanju pletenih struktur, izdelanih na računalniško vodenih votkovnih
pletilnikih STOLL CMS različnih delitev, je bil preskušen vpliv različne debeline in
različne surovinske sestave preje, vpliv različne delitve pletilnikov in vpliv različnih
gostot pletiva na zlaganje levo-levih struktur pri relaksaciji. Pletiva, izdelana iz prej z
različno surovinsko sestavo, so se obnašala različno, večinoma pa so se začela
zlagati v 3D strukturo že med pletenjem (Sliki 62 in 63). Bolj gosta/zbita pletiva so
kazala večjo nagnjenost k zlaganju (31).
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Slika 62: Zlaganje levo-leve pletenine že med pletenjem. VIR: avtor.

Slika 63: Zlaganje različnih vzorcev, napletenih z različnimi gostotami.
VIR: avtor.

Surovinska sestava vpliva na zlaganje levo-levih struktur (31), zato so nadaljnji
poizkusi obsegali pletenje s prejami različne surovinske sestave

(Slika 64):

iz

mešanice volna-akril, 100% volne, mešanice akril-viskoza in iz 100% poliamida. Na
sliki 64 desno je vidno skoraj prosojno pletivo iz 100% poliamida. V primerjavi z
drugimi preskušanimi materiali se je izkazalo za najprimernejše za notranjo opremo.
Pletivo je izdelano iz monofilamentne preje dolžinske mase 0,143dtex (NM1/70000).
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Slika 64: Poizkusi s prejami različne kemijske sestave. VIR: avtor.

Preja je trdna in odporna na obremenitve, zato se pri pletenju v pletivu pojavi le
majhno število napak. Mogoče jo je dodajati prejam druge surovinske sestave, da se
zaradi togosti poveča 3D učinek zložljive pletene strukture. V naslednji fazi smo se
usmerili v razvoj in preskušanje zlaganja levo-levih pletenih struktur z različnimi
geometrijskimi vzorčnimi patronami. Na slikah 65 in 66 je prikazana enostavna levoleva pletena struktura, pri kateri se po vzorcu v smeri zančnih vrst in zančnih stolpcev
izmenjujejo leve in desne zanke. Na desni strani slike je pletivo za prikaz vezave
raztegnjeno in termično fiksirano, na levi strani slike pa je neobdelano in relaksirano
za prikaz zlaganja pletene strukture med relaksacijo. Različne vezave/strukture se
zelo različno zlagajo in imajo pri enakem številu zank po širini različne dimenzije
(slika 67).

Slika 65: Enostavna levo-leva vezava. Na desni strani slike razlikana raztegnjena in termično
fiksirana, na levi strani slike, pa se nazorno vidi, kako se relaksirana pletenina zguba. VIR:
avtor.
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Slika 66: Enako kot slika 65. Na desni strani slike razlikana raztegnjena in termično fiksirana
pletenina, na levi strani slike pa se nazorno vidi, kako se relaksirana pletenina zguba.
VIR: avtor.

Slika 67: Različne vezave se zelo različno zlagajo. VIR: avtor.

Na sliki 68 je prikazan vzorec z desnimi zankami, razporejenimi v obliki romba (raport
je 22 zančnih stolpcev x 68 zančnih vrst). Za razvoj primerne strukture za interier je
potrebno obsežno eksperimentiranje s strukturami, izdelanimi iz prej različne
surovinske sestave.

Slika 68: Povečan vzorec in zlaganje po relaksaciji pletiva. VIR: avtor.
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Slika 69: povečava vezave. VIR: avtor.

Slika 70: Enako kot sliki 65 in 66. Na desni strani slike razlikana raztegnjena in termično
fiksirana pletenina, na levi strani slike pa se nazorno vidi, kako se relaksirana pletenina
zguba. VIR: avtor.

Ena od temeljnih značilnosti strojno izdelanih votkovnih pletiv je kakovosten in
estetski spodnji rob. Za nadaljnjo uporabo pletiva je zelo pomemben tudi stranski rob,
ki mora biti brez napak. Zložljivo pletivo se med relaksacijo zlaga v prostorsko
strukturo, pri tem se krči po dolžini in širini. Robovi pletiva se gubajo in niso več
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primerni za sestavljanje z verižkanjem ali šivanjem. Pri šivanju dveh sestavnih delov
zložljiviih pletiv z nagubanim robom nastane valovit šiv (slika 71), ki razriva zloženo
pletenino in pomembno poslabša videz 3D strukture.

Slika 71: Šiv razriva zloženo pletenino. VIR: avtor.

Po drugi strani je sposobnost zlaganja lahko dobro izhodišče za razvoj novih pletenih
izdelkov. Običajno je pri proizvodnji tekstilij potrebna naknadna obdelava, npr.
glajenje ali likanje. V primeru izdelave zložljivih pletiv likanje ni potrebno oz. lahko
celo poslabša videz in uporabnost zložljivih pletenih izdelkov.

3.3.

IZBOR MATERIALOV

3.3.1.

IZBOR PREJ

Pri izboru materialov, primernih za izdelavo 3D pletiv za interier, je potrebno
upoštevati lastnosti surovin (vlaken), ki jih zaradi oblike in fizikalnih lastnosti (trdnosti,
razteznosti, dolžine, debeline, kodravosti, itd.) lahko s predenjem predelamo v
tekstilne polizdelke (preje) in iz njih v izdelke (pletiva) (32).
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Vhodni parameter za določitev osnovnih lastnosti tekstilije je preja. Za 3D pletiva v
prostoru je pomembno obravnavati predvsem dolžinsko maso, pretržno trdnost in
vitje preje ter možne vplive okolja na prejo.
Preja za pletenje mora biti primerno trdna, da je odporna proti obremenitvam, do
katerih pride med procesom pletenja. Preja za izdelavo 3D zložljivih struktur mora biti
primerno upogibljiva in čim bolj toga. S preliminarnimi poskusi smo ugotovili, da zelo
mehke, voljne in elastične preje niso primerne za izdelovanje 3D zložljivih pletiv
Pri izboru preje za 3D pletivo v prostoru je pomemben dejavnik dolžinska masa preje.
Pri uporabi prej z višjo dolžinsko maso se lahko zgodi, da 3D vzorci niso enakomerni
po celi dolžini napletenega pletiva.
3D pletiva za interier so lahko v prostoru prosto viseča, lahko pa so napeta na oporo
oz. okvir iz togih materialov. Če je napleteni kos 3D pletiva za interier zelo dolg, oz. v
primeru viseče tekstilije – t.j. zavese, zelo visok, lahko teža pletenega kosa vpliva na
zlaganje oz. gubanje pletiva. Lahko se zgodi, da spodnji del pletenega kosa vpliva na
raztezanje gornjega dela pletiva; pletivo se v zgornjem delu izravna in 3D vzorec ni
enako zložen po vsej dolžini oz. višini.
Za viseča pletiva za interier je zelo primerna poliamidna filamentna preja. Napleteno
pletivo je tanko in lahko in se enakomerno zlaga. Tudi pletiva iz 100% volne se lepo
zlagajo.
Okolje lahko vpliva na spremembo lastnosti vlaken in prej. Dejavniki okolja so:
sončna svetloba, kisik, smog, vlaga, toplota, kemične snovi, mikroorganizmi in
insekti. Običajno gre za kombinacijo naštetih vplivov. Pomembna dejavnika pri
oblikovanju pletiv za interier sta svetlobna obstojnost in gorljivost (32).
Svetlobna obstojnost pomeni sposobnost ohranitve kemičnih in fizikalnih lastnosti
vlaken pod vplivom sončne svetlobe. Volna pod vplivom svetlobe porumeni, zmanjša
se ji trdnost in poveča topnost v alkalnem mediju. Volna je težko vnetljiva, gori le v
plamenu in je samougasljiva. Zmanjšanje gorljivosti oziroma zaviranje gorenja lahko
še zmanjšamo z ognjevarnimi apreturami. Volnena preja je primerna za 3D tekstilije v
prostoru, če ni preveč izpostavljena direktni sončni svetlobi (32).
Pri poliamidu pod vplivom sončne svetlobe prihaja do fizikalnih sprememb, ki vodijo v
razgradnjo polimerne snovi (32). V nekaterih primerih že barvanje vlaken vpliva na
izboljšanje odpornosti proti vplivom svetlobe. Poliamid gori počasi. Zmanjšanje
gorljivosti oziroma zaviranje gorenja dosežemo z ognjevarnimi apreturami.
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Pri izbiri surovine za 3D tekstilije v prostoru moramo biti pozorni na zgoraj naštete
lastnosti tekstilnih surovin in struktur. Za izdelavo zložljivih 3D tekstilij za interier je
primerna volnena preja. tekstilij. Poliamidna preja kaže odlične lastnosti pri
prostorskem zlaganju pletene strukture, z vidika varnosti in svetlobne obstojnosti pa
ne zadosti zahtevam.

3.3.2.

IZBOR BARV

Barva je najbolj prilagodljiv element v oblikovanju, opremljanju in estetiki notranjih
prostorov. Prilagodljivost ji omogoča izbira v mnogih odtenkih, zato je lahko zadnja v
vrstnem redu opremljanja prostorov, saj omogoča enostavno povezovanje in
prilagajanje vseh elementov.
Pri izbiranju barv preje za pletenje 3D zložljivih pletenih struktur kolekcije smo se
omejili na nevtralne in naravne tone. Za pletiva iz 100% volne smo izbrali preje toplo
sive barve z melange učinkom. Za poliamidna pletiva smo izbrali prejo bež rumene
barve in prejo sivo bež barve.
Naravna kombinacija sive, sivo bež in bež rumene preje, je bila izbrana tako, da so
3D pletiva v prostoru prikazana kot enotna barvno harmonična kolekcija. Nevtralna
lestvica barv tudi omogoča preizkušanje v več različnih interijerih. V nekaterih
primerih 3D pletiva v prostoru delujejo kot zavese, ki deloma zastirajo poglede v ali iz
prostora, in so zato nekoliko prosojne. Tudi v tem primeru so bolj primerni naravni
toni, ker bi bolj žive barve preveč pritegnile pozornost.
Ponavadi je težko spremeniti arhitekturne podrobnosti prostora, vendar lahko s
premišljeno uporabo barv in svetlobe poudarimo različne dele interijera. V takih
primerih bi lahko po potrebi izbrali preje močnejših barv. Pri načrtovanju in
opremljanju z barvnimi materiali, je potrebno upoštevati tudi naravno in umetno
svetlobo v prostoru.
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3.4.

KOLEKCIJA PLETENIH (TEKSTILNIH) IZDELKOV ZA
INTERIER

Prvi del magistrske naloge je teoretična raziskava, ki je vodila do razvoja kolekcije
pletenih izdelkov za interier. Inspiracija za oblikovanje so osnovne značilnosti
opisanih primerov opremljanja prostorov v preteklosti in tudi v sodobnem času. Pri
tem gre za ločevanje prostorov ali razdeljevanje enega prostora, zastiranje oziroma
začasno preprečevanje neželenih pogledov in ustvarjanje zasebnosti, lahko pa tudi
za fizično pregrado, ki ščiti pred hladnim ali toplim zrakom. Rešitev so zložljivi zasloni
ali španske stene oz. predelne stene in različne možnosti visečih tekstilij, podobnih
zavesam, ki lahko prosto visijo ali se zlagajo kot žaluzije. Inovativni dejavnik je izbira
materiala, tj. nova konstrukcija že znanih materialov, votkovno pletivo. V teoretičnem
delu (poglavje 2.1.) je prikazano, kako so tekstilije uporabljali v prostorih v preteklosti;
prototipiranje smo osredotočili na že znane in obdelane tipe tekstilij za notranjo
uporabo. Cilj naloge je bil oblikovati votkovne pletene aplikacije različne surovinske
sestave, ki so v prostoru uporabne na različne načine in z zelo različnim namenom.
Vse pletene strukture povzročijo takšne ali drugačne teksturirane površine tekstilije.
Med procesom oblikovanja, raziskovanja in razvijanja 3D pletiv so se vzporedno
odpirale možnosti, ki so nakazovale nastanek novih teksturnih učinkov z uporabo
inovativnih materialov, kombinacijo pletilskih tehnik, uporabo pletilnikov različnih
delitev ali kombinacijo zgoraj omenjenih dejstev.
Kot je opisano v poglavju 3.2., smo se usmerili k doseganju dinamičnega vizualnega
in tridimenzionalnega učinka v podobnih vezavah in z uporabo preje različne
surovinske sestave. Pletiva so bila izdelana v relativno enostavnih levo-levih
votkovnih vezavah. Pri oblikovanju je bila v določeni meri upoštevana tudi
racionalizacija proizvodnega procesa; pletiva za interier so bila oblikovana tako, da
jih je možno izdelati na računalniško vodenem pletilnem stroju tako, da po pletenju
odpadejo skoraj vse faze nadaljnje obdelave. Če je znana širina pletiva za določen
prostor, lahko 3D pletivo napletemo z natančno določenimi dimenzijami, da je takoj
pripravljeno za uporabo.
Po obsežnem preskušanju primernosti vezav za načrtovana pletiva za interier smo
izbrali najprimernejša in oblikovali ter izdelali kolekcijo šestih 3D pletenin.
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3.4.1. Samostoječa španska stena

Slika 72: Samostoječa španska stena. VIR: avtor

Izhodišče za oblikovanje prikazanega 3D pletiva je bila predelna stena. Predstavlja
varianto samostoječe španske stene. Ima nastavljiv osnovni del na tleh in vertikalno
ogrodje, ki je nosilec za pletivo z nepravilnim vzorcem. Organski vzorec, ki spominja
na razpokano drevesno lubje, poteka v navpični smeri, prav tako kot ogrodje.
Računalniški program oziroma vzorčna patrona za izdelavo pletiva je pripravljena
tako, da utori oz. žepki za navpično ogrodje španske stene nastanejo že med
procesom pletenja, in zato ni potrebna naknadna faza njihove izdelave. Celotni
napleteni kos je takoj po pletenju pripravljen za uporabo.
3.4.2. Polprosojna reliefna zavesa z značilnim zavitim robom
Viseče pletivo, ki ga lahko opredelimo kot zaveso, smo podobno kot špansko steno
oblikovali v vezavi, pri kateri se izmenjujejo zanke, napletene na prednji igelnici
pletilnega stroja in zanke, napletene na zadnji igelnici. Vzorec je izrazito geometrijsko
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pravilen: v enostavni levo-levi vezavi, se pravilno izmenjuje 6 levih in 6 desnih
stolpcev, ter 6 levih in 6 desnih vrstic (slika 69).

Slika 73: Viseča polprosojna zavesa. VIR: avtor.

Napetosti med levimi in desnimi zankami povzročijo gubanje/zlaganje pletiva po
pletenju in relaksaciji. Zaradi omenjenih napetosti nastane 3D zgubana struktura z
značilnim valovitim robom.
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Klasične zavese razgrnemo ali zagrnemo v vodoravni smeri. Predstavljen prototip ni
namenjen gubanju ali zlaganju v vodoravni smeri, ampak je togo vpet v zgornji
aluminijast profil. Profil in zavesa sta lahko pritrjena na mestu. Potrebna je še statična
zgornja polovico alu-profila, po katerem drsi pletena zavesa levo ali desno skupaj s
prvim profilom, v katerega je vpeta.

Slika 74: Detajl pritrjevanja na zgornji alu. profil. VIR: avtor.

Za izdelavo zavese je bila uporabljena poliamidna preja dolžinske mase 0,143 dtex
(NM1/7000), ki je zelo tanka. Zavesa je skoraj prosojna, vendar se skozi njo ne vidi,
ker se pletivo zaradi 3D vzorca zguba in preprečuje neposreden pogled. Pletivo je
obojestransko.

3.4.3. Zavesa, ki se vertikalno zlaga pod strop
Tudi tretji primer iz kolekcije 3D pletiv v prostoru lahko uvrstimo med zavese. Kot v
primeru polprosojne reliefne zavese z zavitim robom. (primer 3.4.2.) je vzorec, v
katerem se izmenjujejo leve in desne zanke, izrazito geometrijski. Razporeditev levih
in desnih zank v pletivu povzroči pravilno gubanje v navpični smeri, kar izkoristimo za
pravilno zlaganje zavese pod strop prostora s pomočjo vrvic.
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Slika 75: Zavesa se vrvicami vertikalno zlaga pod strop. VIR: avtor.

Hrbtna in licna stran pletiva nista enaki. Zavesa je napletena iz preje surovinske
sestave 100% volna.

Slika 76: Zavesa, pogled spredaj in pogled zadaj. VIR: avtor.

Na sliki 76 so vidne luknjice, ki nastanejo med procesom pletenja. Luknjice so
projektirane na točno določenih mestih v pletivu s pomočjo računalniške priprave za
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pletenje. Luknjice omogočajo hitro namestitev vrvic za vertikalno zlaganje zavese.
Vrvice so na prototipu svetle zavese temne izključno zaradi boljšega prikaza. Pri
izdelavi zaves za uporabo v notranjih prostorih je potrebno izbrati vrvice v enaki
barvi, kot je pletivo za zavese.

Slika 77: Prikaz vertikalnega zlaganja zavese. VIR: avtor

Za razpiranje zavese je potrebna obtežitev. Na sliki 78 je prikazan detajl spodnjega
roba zavese. Podobno kot luknjice za vrvico, je tudi spodnji rob projektiran in že v
procesu pletenja pripravljen tako, da vanj lahko vstavimo primerno obtežitev.

Slika 78: Detajl zavesa varianta 3, Spodnja obtežitev zavese. VIR: avtor.

62

3.4.4. Pleten zvitek, ki se razpre v predelno steno, sidrano v tla

Slika 79: Samostoječa pletena predelna stena z vertikalnimi ojačitvami. Na sliki levo razprta
in desno pospravljena v zvitek. VIR: avtor.

Izhodišče za oblikovanje zvite predelne stene je bila, podobno kot v primeru 3.4.1.,
predelna stena, ki se jo da odstraniti in zložiti. Da lahko predelno steno postavimo
navpično, na določenih mestih potrebujemo toge ojačitve. Večdimenzionalni učinek
pletiva je dosežen s tehniko strojnega pletenja, ki jo imenujemo delno pletenje (angl.
partial knitting). Pri tej tehniki pletemo le na izbranih iglah pletilnika, medtem ko
ostale pletilne igle mirujejo. Na tak način nastane presežek pletiva, ki se razporedi v
tretjo dimenzijo. Pri izdelavi samostoječe predelne stene je ta tehnika izmenično
uporabljena na sprednji oz. zadnji strani pletiva. Hkrati so to natančno določena
mesta, kamor umestimo vertikalne ojačitve; med pletenjem so izdelani utori, kamor
se lahko vstavijo kovinske (npr. aluminijaste) palice. Utori oziroma žepi za ojačitve so
napleteni tako, da so vstavljene ojačitve nevidne. Za postavitev predelne stene so
potrebne predhodno pripravljene luknje v tleh, kamor zataknemo pokončne
ojačitvene palice, ki podpirajo pletenino. Ko predelna stena ni več potrebna, jo
enostavno zvijemo in pospravimo. Samostoječa pletena predelna stena je napletena
iz 100% volnene preje.
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3.4.5. Viseča pletena 3D zavesa
V kolekcijo 3D pletenin v prostoru smo uvrstili še nepremično zaveso. Uporabna je
lahko kot klasična zavesa na odprtinah arhitekturnih prostorov, ki zastira ali odstira
pogled v ali iz prostora. Z zaveso lahko tudi improvizirano ločimo prostor na dva dela.
Spodnji del zavese se dotika tal in preprečuje gibanje toplega ali hladnega zraka.
Tudi v tem primeru nam 3D učinek povzroči izmenjava levih in desnih zank v pleteni
strukturi. Skupne površine zank, napletenih na eni igelnici, so precej večje, kar ima
za posledico drugačno gubanje kot v ostalih primerih. Izmenično razporejeni
pravokotniki široki 36 zančnih stolpcev in visoki 50 zančnih vrst se dobro razporedijo
v prostoru.

Slika 80: Viseča polprosojna. Na sliki levo iz 100% volne, na desni iz poliamidne preje.
VIR: avtor.

Za pletenje zavese s pravokotniki sta bili izbrani dve preji. Pri pletenju s 100% volno
se je struktura enakomerno gubala, vendar se je obešeno pletivo zaradi lastne teže
neenakomerno raztegnilo. Pri pletenju s takno poliamidno prejo ni prišlo do
raztezanja in izravnanja 3D strukture, a je zavesa prepuščala več svetlobe kot
volnena zavesa.
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3.4.6. Dvoplastna zmečkana pletenina.

Zadnji primer 3D pletenin v prostoru se nekoliko razlikuje od predhodnih. Pletivo je
bilo izdelano dvoplastno; v primerjavi s prejšnjimi ima pletivo boljše zvočne izolativne
in absorbcijske ter toplotne izolativne lastnosti. Pletivo je izdelano iz dveh različnih
materialov. Na licni strani je viden poliamidni filament, za hrbtno stran pa je
uporabljena preja z elastanom. Pletivo je pleteno cevasto; na prednji igelnici je
izdelano iz poliamida na vseh razpoložljivih iglah, na zadnji igelnici pa iz preje z
elastanom na vsaki drugi igli. Pletenje na vsaki drugi igli s prejo z elastanom
povzroči, da se pletivo pri obdelavi s paro na hrbtni strani zelo skrči, pletivo na
sprednji strani pa se zaradi tega zelo naguba. Tako nastanejo vmesni prostori,
komore zraka, ki so vzrok drugačnih lastnosti pletiva. Na sliki 81 vidimo na levi
nerelaksirano pletivo, na desni pa zaradi krčenja bolj nagubano pletivo.

Slika 81: Na levi napleteno pletivo, na desni zaradi krčenja bolj nagubano isto pletivo.
VIR: avtor.

Več relaksiranih sestavnih delov pletiva je s šivanjem potrebno združiti v večje
elemente, ki se jih nato lahko uporabi za 3D pletiva v prostoru. Prikazan prototip je
sešit v obliko valja. Dovolj velik premer valja lahko razdeli velik prostor na manjše
enote, uporabne za različne namene. Ko jih ne potrebujemo, se valj pospravi
navpično navzgor pod strop prostora. Osnova mehanizma zlaganja valja sta togi
zgornji in spodnji kovinski okvir. Zlaganje oziroma dviganje pod strop omogoča
sistem vrvic, ki so pritrjene na spodnji okvir. Na sliki 82 je viden shematski prikaz
načina zlaganja zmečkanega valja, na sliki 83 pa realni prikaz.
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Slika 82: Shematski prikaz mehanizma zlaganja 3D valja: avtor.

Slika 83: Realni prikaz zlaganja 3D valja: avtor.
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3.5. UPORABA KOLEKCIJE INTERIERNIH TEKSTILIJ V RAZLIČNIH AMBIENTIH
Pri načrtovanju eksperimentalnega dela naloge smo postavili hipotezo, da so 3D
pletiva uporabna za interierne tekstilne izdelke in da so primerna za različne
ambiente. Slednjo trditev bomo poizkušali dokazati v poglavju 3.5. Odločili smo se za
tip oblikovalskega raziskovanja, kjer preizkušamo, kako različne umestitve izdelanih
3D pletiv, delujejo v različnih prostorih. Gre za vizualno maketo, oziroma fotografsko
montažo različnih interierov in preizkušanih pletiv. Za namen preizkušanja in
delovanja pletiv v različnih okoljih smo izbrali 7 različnih arhitekturnih interierov iz
različnih virov.

3.5.1. Interier za prvi primer je fotografija sobe, oz. razstavnega prostora zasebnega
muzeja v Berlinu, muzeja arhitekture fundacije Tchoban, kjer so razstavljene
arhitekturne risbe. Odprli so ga junija 2013 (33).

Slika 84: Pogled iz ene in druge strani muzej fundacije Tchoban v Berlinu.
VIR: http://www.tchoban-foundation.de/4-1-museum-architecture.html

Prazen prostor s tremi zastekljenimi površinami in lepim razgledom smo razdelili s
pleteno predelno steno, ki je sidrana v tla. Za ta namen so potrebne pripravljene
luknje v tleh, kamor pritrdimo navpične ojačitve, ki nosijo pletivo. Idealno mesto,
kamor pospravimo predelno steno, je vogal med vrati in belo omaro s policami. Tako
je primerno skrita, ko je ne uporabljamo.
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Slika 85: Postavitev montažne pletene predelne stene. VIR: fotomontaža avtor.

Slika 86: Postavitev montažne pletene predelne stene. Pogled z druge strani.
VIR: fotomontaža avtor.
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Povečava slike 86.
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3.5.2. Interier za drugo namestitev 3D pletiva v prostoru smo našli na spletni strani
arhitekturnega studia Morpho iz Krakova, ki se ukvarja z notranjim oblikovanjem.
Studio je prenovil 800 kvadratnih metrov površin stare tovarne električnih kablov v
Krakovu na Poljskem v sodobne pisarniške prostore (34).

Slika 87: Notranji dizajn. Studio Morpho, Krakov. VIR: http://morphostudio.pl/en/biuro-u2i/

Velik pisarniški prostor s kotičkom za počitek smo poskusili s pletenimi zavesami
izolirati in ustvariti mesto za neformalne sestanke ali nemoteno delo.

Slika 88: Izgled dveh pletenih predelnih sten. VIR: fotomontaža avtor.
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Povečava slike 88.
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Slika 89: Simulacija dvigovanja pletene predelne stene 1. VIR: fotomontaža avtor.

Slika 90: Simulacija dvigovanja pletene predelne stene 2. VIR: fotomontaža avtor.

Slika 91: Simulacija dvigovanja pletene predelne stene 3. VIR: fotomontaža avtor.
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3.5.3. Samostoječo pleteno predelno špansko steno smo testirali v minimalističnem
japonskem interieru. Interier smo našli na svetovnem spletu (35) .

Slika 92: Minimalističen, moderen japonski interier. VIR:
http://www.houzz.com/photos/modern.

Relativno velik prostor lahko razdelimo s premično predelno steno, ki jo zaradi
fleksibilnega ogrodja postavimo kamorkoli. Prostor razdeli in prepreči neželene
poglede, ali omeji gibanje toplega oziroma hladnega zraka.

Slika 93: Postavitev premične predelne stene. VIR: fotomontaža avtor.
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Povečava slike 93.
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3.5.4. Interier, ki je služil za preverjanje naslednje variante 3D pletenine, je prostorna
enostavna sodobna kuhinja v svetlih barvah. Postavitev je prišla v izbor Najbolje
oblikovane kuhinje leta 2013 (36). Na omenjeno fotografijo smo postavili prototip
visečega pletiva – zavese. Polprosojna reliefna zavesa ima značilen zobčast rob.

Slika 94: Enostavna sodobna kuhinja v svetlih barvah.
VIR: www.housebeautiful.com/room./best-kitchens-2013/.

Na omenjeno fotografijo smo postavili prototip visečega pletiva – zavese z značilnim
zobčastim robom. Polprosojna reliefna zavesa loči prostor na kuhinjski del in
jedilnico.

Slika 95: Polprosojna reliefna nazobčana zavesa. VIR: fotomontaža avtor.
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Povečava slike 95.
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3.5.5. Za peto montažo smo uporabili svetovno znano Stekleno hišo (the Glass
House) arhitekta Philipa Johnsona (37). Interier je opremljen s pohištvom arhitekta
Ludwiga Mies van der Rohe-ja, ki velja za enega največjih mojstrov sodobne
arhitekture. Pohištveni kosi iz jekla, usnja in stekla so danes ikone modernega
oblikovanja in so najbolj prepoznavni objekti dvajsetega stoletja (38).

Slika 96: Steklena hiša (the Glass House) arhitekta Philipa Johnsona.
VIR: www.theglasshouse.org.

Kot zavese za zaščito pred neželenimi pogledi in zaščito pred svetlobo smo uporabili
nepremične zavese s pravokotniki, ki so sicer polprosojne, vendar zaradi gubanja v
tretjo dimenzijo vseeno dovolj zaščitijo notranji prostor.

Slika 97: Fiksne zavese s pravokotniki. VIR: fotomontaža avtor.
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Povečava slike 97.
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3.5.6. Šesta fotomontaža služi za prikaz dvoplastnega zgubanega pletiva.Oblikovana
je v velik valj, ki se s sistemom vrvic lahko pospravi pod strop. Interier smo našli v
predstavitvi gledališča Wuxi na kitajskem. Projekt studia PES-Architects je dobil leta
2008 prvo nagrado na razpisu za novo gledališče v Jiangsu na kitajskem (39).

Slika 98: Prostor pred dvorano gledališča Wuxi na kitajskem.
Vir:http://www.archdaily.com/266612/wuxi-grand-theatre-pes-architects/.

Dvoplastna pletena struktura objame okrogel prostor kot oblak, ga loči od zunanjosti
in tudi zvočno in toplotno izolira.

Slika 99: Nagubana pletena struktura zgleda kot oblak. VIR: fotomontaža avtor.
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Povečava slike 99.
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Ko strukture ne potrebujemo, jo s sistemom vrvic zložimo navzgor.

Slika 100: Simulacija dvigovanja 3D pletene strukture1. VIR: fotomontaža avtor.

Slika 101: Simulacija dvigovanja 3D pletene strukture2. VIR: fotomontaža avtor.

Slika 102: Simulacija dvigovanja 3D pletene strukture3. VIR: fotomontaža avtor.
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3.3.5. Za preizkus več različnih pletenih zaves v enakem prostoru smo izbrali
fotografijo prostorov Visoke šole za umetnost in oblikovanje v Baslu. Načrt za
kompleks so naredili v arhitekturnem biroju Morger + Dettli (40).

Slika 103: Veliki prostori Visoke šole za umetnost in oblikovanje v Baslu: VIR:
www.detail.de/architektur/themen/vorhang-auf-raum-frei-hochschule-von-morger-dettli024089.html.

Koncept nevtralnega prostora smo preizkusili z različnimi pletenimi zavesami, ki so
vse v kontrastu s hladnimi velikimi arhitektonskimi ploskvami. Ravno zato prinesejo v
prostor mehkobo in toplino.

Slika 104: Volnene zavese se lahko zložijo pod strop.VIR: fotomontaža avtor.
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Slika 105: Polprosojne reliefne nazobčane zavese. VIR: fotomontaža avtor.

Slika 106: Zavese s pravokotniki. VIR: fotomontaža avtor.
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4. RAZPRAVA O REZULTATIH Z ZAKLJUČKI
Primarna raziskava za oblikovanje kolekcije 3D pletiv v prostoru obsega v prvem,
teoretičnem delu prikaz, kako so tekstilije uporabljali v prostorih v preteklosti. V
drugem delu so prikazani sodobni dosežki oblikovalcev v tekstilnem mediju. Funkcije
tekstilij v prostorih se od daljne zgodovine do danes niso mnogo spremenile, pa naj
gre za zastiranje, ustvarjanje zasebnosti oz. preprečevanje neželenih pogledov,
ločevanje in razdeljevanje prostorov ali za zaščito pred hladnim ali toplim zrakom.
Značilnostih opisanih primerov opremljanja prostorov v preteklosti in tudi v sodobnem
času so bili vodilo za oblikovanje kolekcije pletenih izdelkov za interier. Začetno
izhodišče za oblikovalski proces in kasnejše prototipiranje so bile zavese v funkciji
zastiranja ali razdeljevanja prostora in samostoječe predelne stene, ki so jih včasih
imenovali španske stene. Eden od ciljev magistrske naloge je bil poiskati in raziskati
nove metode izdelave pletiv za ta namen. Važen element oblikovanja pletenih tekstilij
je razvoj pletiva. Običajno najprej razvijemo dvodimenzionalno tekstilijo in jo šele
kasneje oblikujemo v končni izdelek. V našem primeru je postopek oblikovanja
potekal vzporedno na več področjih.
Eden ključnih elementov, ki vpliva na končni izgled pletenega izdelka, je preja.
Zadostiti mora estetskim zahtevam, v okviru naše naloge pa tudi parametrom, ki
vplivajo na to, da se pletivo oblikuje v zahtevano tretjo dimenzijo. Ne smemo
zanemariti niti funkcionalnosti ali drugih predpisanih lastnosti preje, ki je namenjena
za izdelke v interijerih. Za 3D pletiva v prostoru je pomembno obravnavati predvsem
dolžinsko maso preje, pretržno trdnost preje ter možne vplive okolja na prejo. S
poskusi smo ugotovili, da so za vezave, kjer se izmenjujejo zanke napletene na
sprednji in zadnji igelnici ploskega pletilnika, primerne bolj toge ali celo grobe preje.
Če uporabimo preje z večjo dolžinsko maso, se lahko zgodi, da 3D vzorci niso
enakomerni po celi dolžini napletenega sestavnega dela. V primeru zelo dolgega,
oziroma visečega pletiva - zavese, lahko teža pletenega kosa vpliva na zlaganje oz.
razpiranje strukture. V tem primeru se zgodi, da spodnji del zavese preveč obteži
zgornjo polovico, zaradi tega pa se pletivo v zgornjem delo začne ravnati in 3D
vzorec ni več po celi višini enak. Poliamidna preja ima majhno dolžinsko maso, zato
je pletivo lahko, masa pletiva pa ne preprečuje zlaganja 3D pletiva v prostoru. Tudi
pri zelo dolgih (visokih) zavesah je 3D vzorec po vsej višini zavese enak. Pletiva iz
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100% volne so bolj primerna za izdelke, ki imajo togo osnovo, oziroma so napeti na
nepremični okvir.
Pri raziskovanju in razvijanju 3D pletiv so se z uporabo novih, inovativnih materialov,
odpirale možnosti nastanka različnih učinkov pletiv. Z uporabo različnih pletilskih
tehnik, različnih delitev pletilnikov ali celo uporabo kombinacij zgoraj omenjenih
dejavnikov so bile raziskane različne vzorčne možnosti. Rezultat so relativno
enostavne levo-leve vezave, ki se po relaksaciji pletiva izrazito prostorsko zlagajo.
Vzporedno z razvijanjem 3D pletenih struktur so bile upoštevanje dimenzij pletiva,
potrebne za načrtovan končni videz in praktično uporabo novo-oblikovanega izdelka.
Kreativno razmišljanje v tej smeri vodi v racionalizacijo proizvodnega procesa pletiv
za interier. Ploski večfonturni računalniško vodeni votkovni pletilniki so v zadnjih
desetletjih doživeli nesluten razmah. Imajo avtomatizirane funkcije krojenja na stroju,
kar pomeni, da je mogoče proizvodni proces izvesti tako, da po pletenju nadaljnje
obdelave sestavnih delov niso potrebne. Izdelki imajo tako višjo dodano vrednost in
so bolj donosni.
Izdelano kolekcijo 3D pletiv smo testirali v različnih ambientih in ugotovili, da prototipi
ustrezajo estetskim merilom in so primerni za različne interierje.
Področje tekstilne in modne industrije je eno največjih v svetovnem merilu. Znotraj
tega imajo pletene tekstilije skoraj polovičen delež. Zato menimo, da priložnosti niso
zanemarljive. Obetajoče področje uporabe tekstilij v druge namene, kot za preveč
zasičeno modno tržišče, lahko predstavlja izziv in novo priložnost. Raziskava je
prispevek k bolj množični uporabi pletenih tekstilij pri opremljanju notranjih prostorov,
ter povezovanja področij tekstilstva, arhitekture in oblikovanja.
Možnosti, ki se v nadaljevanju odpirajo na področju razvoja neoblačilnih pletiv, so
aplikacije funkcionalnih 3D pletenin v prostoru: npr. zvočna in toplotna izolacija,
svetlobne aplikacije ali celo psihološke aplikacije v smislu vpliva na razpoloženje
tistega, ki prebiva v prostoru.
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