UNIVERZA V LJUBLJANI
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

DIPLOMSKO DELO

TJAŠA ČERNE

LJUBLJANA 2015

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

OBLIKOVANJE ŽENSKE KOLEKCIJE Z IZHODIŠČEM V
ŠPORTNIH OBLAČILIH

DIPLOMSKO DELO

TJAŠA ČERNE

LJUBLJANA, september 2015

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

DESIGNING WOMEN'S COLLECTION INSPIRED BY
SPORTSWEAR

DIPLOMA THESIS

TJAŠA ČERNE

LJUBLJANA, September 2015

POPRAVKI
Stran

Vrstica

Namesto

Beri

IV

PODATKI O DIPLOMSKEM DELU
Število listov: 45
Število strani: 45
Število slik: 37
Število literaturnih virov: 10

Študijski program: univerzitetni študijski program (1. stopnja) Oblikovanje tekstilij in oblačil

Komisija za zagovor diplomskega dela:
Predsednik: izr. prof. Marjetka Godler
Mentor: red. prof. Almira Sadar
Član: izr. prof. Nataša Peršuh

Ljubljana,

V

ZAHVALA
Zahvaljujem se red. prof. Almiri Sadar za mentorstvo, strokovno usmerjanje in svetovanje
med študijem in pri nastajanju diplomskega dela.
Zahvala tudi Alenki More in Nataši Hrupič za strokovno tehnično pomoč ter Andreju Vilarju
za pomoč pri strojnem pletenju in tehničnem načrtovanju strojno izdelanih pletiv pri
zaključni kolekciji.
Zahvala gre tudi vsem profesorjem in zaposlenim na Oddelku za tekstilstvo za pridobljeno
znanje, ki so mi ga predali skozi vsa leta študija.
Iskreno bi se rada zahvalila staršem in družini za finančno in moralno podporo pri
uresničevanju mojega cilja ter prijateljem, ki so mi skozi vsa leta študija stali ob strani, me
spodbujali in podpirali.
Hvala tudi vsem, ki so na kakršen koli način sodelovali pri nastanku diplomskega dela.

VI

IZVLEČEK
V diplomskem delu z naslovom Oblikovanje ženske kolekcije z izhodiščem v športnih oblačilih
je prikazan celotni razvoj oblikovanja kolekcije z izhodiščem v športnih oblačilih. Namen
diplomskega dela je bil na sodoben način oblikovati žensko kolekcijo oblačil pod vplivom
inspiracije teniških oblačil in silhuete dvajsetih let 20. stoletja.
Teoretični del predstavlja obširno raziskavo zgodovine tenisa, predvsem njegovega začetka,
in zgodovinski pregled teniških oblačil ter povezavo med modo in športom danes. Vse več
športnih znamk in modnih oblikovalcev se zaveda pomena medsebojnega sodelovanja, zato
je v delu predstavljenih tudi nekaj oblikovalcev, ki sodelujejo s športnimi znamkami, šport jim
predstavlja izhodišče za oblikovanje kolekcij ali pa že od samega začetka oblikujejo svoje
športne modne linije. V sodobni modi je kombinacija oblačil modnih oblikovalcev s športnimi
izdelki izrazito videna predvsem v trendu ulične mode.
Eksperimentalni del opisuje zasnovo in razvoj ženske kolekcije, ki se navezuje na teoretični
del diplomske naloge. Predstavlja izbrane elemente teniških oblačil, kot so plise, patent in Vizrez teniškega puloverja, izbiro barv ter materialov v kolekciji. Opredeli ciljno skupino in
realizacijo posameznega izbranega modela iz kolekcije.
Končni rezultat diplomske naloge je nosljiva kolekcija oblačil z elegantnim športnim pridihom
teniške mode.
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ABSTRACT
In the diploma thesis titled Designing women's collection inspired by sportswear is shown the
whole development of a collection from a baseline in sports apparel. The purpose of the
diploma is to create a modern woman's clothing collection under the influence of tennis
apparel and silhouettes of the 1920s.
The theoretical part consist of an extended research into the history of tennis on an
emphasis on its beginning and the historical overview of tennis apparel and the connection
between fashion and sport today. More and more sport brands and fashion designers
acknowledge the importance of collaboration. Featured fashion designers frequently
collaborate with sport brands, sport is the platform for their collection design or they have
from the very start designed their own sport fashion collections. In modern fashion the
combination between fashion designers and sporting goods distinctly apparent in the trend
of street fashion.
The experimental part describes the conception and development of a woman's fashion
collection which is based on the theoretical part of the diploma. It individually explains in
detail the chosen inspirational elements of tennis apparel like pleated fabric, rib knit fabric
and v neck tennis sweaters and the importance of colour and material choices for collection
design. In this part of the work the target group and the crafting of each individual piece
chosen to be part of the collection is explained.
The end result of the diploma work is a wearable clothing collection with an elegand touch
of tennis sport fashion.

Keywords: sport, tennis, tennis apparel, fashion and sport, clothing design
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1 UVOD
S športom se srečamo že precej zgodaj v zgodovini. Šport je star toliko, kot je staro človeštvo
in z njim prva igra. Oblike športa so se skozi različna obdobja spreminjale in dopolnjevale. Te
spremembe lahko v največji meri pripisujemo predvsem značilnostim posamezne družbe v
takratnem obdobju. Z razvojem družbe in njenih potreb so se spreminjali tudi pomeni
športa. (1, 2)
Tako je boj za preživetje v prazgodovini od ljudi zahteval dobro telesno pripravljenost in
sposobnost za ravnanje z orožjem. V starodavnih civilizacijah je bil šport povezan s krepitvijo
zdravja. Izvajali so razne vaje za dihanje, oblike telesnih vaj za sproščanje in koncentracijo
ter za krepitev volje in duha. V antični Grčiji in Rimu so se ukvarjali predvsem z atletiko in
vojaškimi vajami z orožjem. Prvi, ki so razmišljali in pisali o pomenu športa in vzgoji, so bili
grški filozofi. Šport so povezovali z lepoto, zdravjem, s skladnostjo umske in telesne vzgoje.
Šport plemičev v srednjem veku je slonel predvsem na vojaški in razvedrilni funkciji, medtem
ko je za tlačane bil na ravni motorike gibanja, kot so hoja, tek, met in skok. Proti koncu
obdobja se pojavi nova oblika filozofske smeri, humanizem. Intelektualci in misleci so
poudarjali potrebo po telesni aktivnosti, saj je humaniste zanimal predvsem človek.
Zagovarjali so pomen telesne vzgoje za oblikovanje zdrave človeške osebnosti, ki je posredno
predstavljala pogoj za človeški intelektualni razvoj. Šport se je uveljavil v šolskem sistemu in
tako postal sredstvo vzgoje. Z začetkom industrijskega kapitalizma in v okviru razredne
enakosti se je začel razvijati sodobni šport. Dobil je funkcijo dejavnosti prostega časa. S
spremembo življenjskih razmer v 19. stoletju se je začelo organizirano športno gibanje. Začeli
so se ustanavljati razni klubi in organizacije za posamezne športne panoge, ki so prirejali
tekmovanja na različnih ravneh. Uveljavljati so se začela tekmovanja v individualnih in
kolektivnih panogah. Postopoma so se ljudje začeli profesionalno ukvarjati s športom.
Demokratizacija športa je pripomogla k velikim kakovostnim spremembam. Zmanjševati so
se začele nekatere kolektivne športne panoge, povečevale pa so se tiste bolj individualne ter
manj razvite. (1, 2)
Za naše stoletje je značilno, da se vse več ljudi zaveda pomena gibanja in zdravega načina
življenja. Današnja družba je vse bolj športno usmerjena, moški in ženske hrepenijo po
atletski postavi, saj današnja moda ne narekuje več uporabe steznikov in drugih
1

pripomočkov za preoblikovanje nepopolnih teles, zato je potreba po skrbi za naravno
preoblikovanje telesa z utrditvijo telesnih mišic vse večja. Lahko bi rekli, da v sodobni modi
telo izraža obleko in ne obratno. (2)
Po propadu starogrške kulture je šport doživel velik zaton. Stoletja po tem so se predvsem
premožni ljudje posvečali zakrivanju telesa z razkošnimi oblačili in ličili. Ne glede na
klimatska obdobja so bili skrbno zakriti. Šele z novim gibanjem humanizma so se ponovno
zavedali pomena lepo izoblikovanega zdravega telesa. Vključevanje v razne športne
aktivnosti je pozitivno vplivalo na ljudi, z razvojem športa pa se je začela razvijati tudi moda
in oblačila so dobila nov pomen. Razmah športa je privedel do razvoja športnega tipa
človeka. Telo je dobilo naraven videz, ta je kasneje botroval smernicam za razvoj različnih
športnih oblačil. S spremembo športnega načina življenja se je spremenil tudi ideal ženske
lepote. Do svobodnejšega videza ženskih teles in navsezadnje tudi svobodnejšega gibanja je
privedla opustitev steznika. (2, 3)
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 ZGODOVINA TENISA
Korenine sodobnega tenisa segajo v 12. stoletje v Francijo, čeprav mnogo indikatorjev
nakazuje, da so stari Egipčani, Grki in Rimljani že igrali podobne igre. Francoski menihi so
začeli na dvoriščih samostanov igrati preprosto igro z žogo. Žogico so metali ob samostanske
stene ali čez vrv, ki je bila napeta prek dvorišča. Igro so poimenovali »jeu de paume« - »igra
rok«. Tenis naj bi svoje ime dobil, potem ko so menihi med serviranjem žoge vpili besedo
»tenez«, kar v francoščini pomeni »vzeti«. (1, 4)
V naslednjih nekaj stoletjih je popularnost igre znatno zrasla. Tenis se je razširil izven
samostanskih zidov, postal priljubljen šport med plemstvom v Evropi in tako se je začel
njegov razvoj. Dvoriščna igrišča so zamenjala pokrita igrišča, žoge, ki so bile sprva lesene, so
zamenjali s poskočnejšimi usnjenimi žogami s celulozno sredino. V začetku so tenis igrali z
roko, a sčasoma so igralci začeli nositi rokavico, ki so ji kasneje dodali pleteno mrežo med
prsti. Rokavice so kasneje zamenjali leseni loparji iz masivnega lesa, nato pa z mrežo, napeto
na okvir z ročajem, kar je bilo podobno današnjim teniškim loparjem. Do leta 1500 je lesen
okvir, napet z ovčjim črevesjem, skupaj s plutovinasto žogo postal standard opreme za tenis.
(1,4)
Kljub svoji priljubljenosti je bil »pravi tenis«, kot ga danes imenujejo, precej drugačen od
sodobnega tenisa, ki ga danes igramo po vsem svetu. Igrali so ga na ozkih, pokritih igriščih,
kjer se je žogo odbijalo od zidov, ki so imeli vklesane žlebove ter druge odprtine. Igralci so
pridobili točke, ko so zadeli okna, prepletena z mrežo. (4)

Slika 1 Igra »jeu de paume«
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V osemnajstem stoletju je popularnost igre nekoliko upadla. V letu 1850 je Charles Goodyear
izumil proces vulkaniziranja gume, s katerim so lahko izdelali poskočnejše žoge. Z novimi
žogami so tenis lahko igrali zunaj na zelenicah, kar je postavilo temelje današnjega tenisa. (4)
Nekaj desetletij kasneje je v Londonu leta 1874 major Walter C. Wingfield patentiral pravila
in opremo za igro, ki jo je poimenoval »sphairistike«, kar v grščini pomeni »igrati žogo«.
Wingfieldovo prvotno igrišče je imelo obliko peščene ure in je bilo precej krajše od današnjih
igrišč. Njegova pravila so kritizirali in kasneje tudi spremenili, vendar so imela precejšen vpliv
na sodobni tenis. V ZDA so se leta 1874 začela pojavljati prva teniška igrišča, leto pozneje pa
se je igra pojavila še na Kitajskem, v Indiji, Rusiji in Kanadi. Razširjenost kriketa je pomenila,
da so precej zunanjih igrišč zlahka priredili v teniška igrišča. Kriket je postal tesno povezan s
tenisom, leta 1877 je angleški kriket klub organiziral prvi teniški turnir v Wimbledonu.
Organizatorji so takrat opustili čudno oblikovana igrišča, ki si jih je zamislil Winfield, ter jih
nadomestili s pravokotnimi igrišči in uvedli nova pravila, ki so bila skorajda taka, kot so
pravila igre danes. Dogodek je kmalu postal najprestižnejši teniški turnir sveta. (4)
Na prvem prvenstvu Wimbledona so lahko nastopili le moški, ženske niso smele nastopiti vse
do leta 1884. Igralci so nosili klobuke in kravate ter so bili opomnjeni, če niso nosili čevljev s
peto. Igra se je začela s servisom izpod rok z ročno šivanimi teniškimi žogicami. Prvenstvo v
Wimbledonu in tenis sta dandanes ostala nespremenjena. (4)

Slika 2 Teniško igrišče okrog leta 1900
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2.2 ZGODOVINA TENIŠKIH OBLAČIL
Z razmahom športnih dejavnosti v 19. stoletju so se za določen tip športa počasi začela
izoblikovati določena oblačila ter dobila novo funkcijo in pomen. (3)
2.2.1 VIKTORIJANSKA DOBA
Teniške igre so gospodje odigrali v lahkotnih lanenih suknjičih, bombažnih srajcah z
manšetnimi gumbi, kravatah, dolgih elegantnih flanelastih hlačah, poletnih formalnih
slamnatih klobukih »boater« in v nizkih čevljih. Celotna oprava je bila v pretežno svetlih bež
odtenkih, po možnosti pa kdaj tudi kombinirana s črnimi hlačami. Teniški videz so zaključili s
frizuro po zadnji modi z na stran počesanimi lasmi. (5, 6)
Dame so se na teniških igriščih prefinjeno sprehodile v vsakdanjih oblačilih. Tudi za športne
aktivnosti so ohranile modne zapovedi tistega obdobja, široko nagubana dolga krila do tal,
bluze s polnimi rokavi na nadlahti, vendar priležnimi na podlahti in zapestju, in v širokih
klobukih, okrašenih z okrasnimi trakovi. Pod dolgimi težkimi volnenimi oblekami so nosile
tesne korzete, spodnje krilo, hlačne nogavice in čevlje z vezalkami. Strogo prepovedan je bil
pogled na gole gležnje. Edina dovoljena sprememba v njihovih športnih oblačilih je bil
predpasnik z velikim žepom, ki je služil shranjevanju teniških žogic. (5, 6, 7)

Slika 3 Moška in ženska teniška oblačila, 1892
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Kodeks oblačenja tistega časa je v poletnih dneh narekoval oblačila v bledih odtenkih. Za
teniška oblačila pa je kasneje nedvomno veljalo pravilo belega. Modo teniške beline je leta
1884 vpeljala zmagovalka ženskega Wimbledon turnirja Maud Watson. (5, 6, 7)
2.2.2 EDVARDIJANSKA DOBA
Z edvardijansko dobo je tenis prodrl v takratno modo. Oblačila so z uporabo materialov, kot
sta bombaž in džersi, postajala vse bolj primerna za šport. Do takrat nošene neudobne
čevlje so nadomestile platnene superge z gumijastim podplatom. Z opustitvijo tajliranih in
utesnjujočih flanelastih jaken in dolgih kril so teniški igralci in igralke pridobili več svobode
pri gibanju na igriščih. Zahteve po gibanju so lahko nudila le udobno krojena športna oblačila.
(5, 6)
Teniški igralci so začeli v svojo teniško garderobo vključevati črtaste blazerje z vezenimi
monogrami različnih teniških klubov. Tako so med teniškimi tekmovanji določili, kateremu
klubu pripadajo. Poleg klubskih blazerjev so nosili povsem modne dolge pletene jope z
obrobami v kontrastni barvi. Bombažnim športnim srajcam so dodali mehkejši ovratnik, ki so
jih kasneje nosili tudi brez kravat. Obrobnike hlač so zavihali navzgor, spodaj pa so imeli
obute platnene bele čevlje. Max Decugis je bil leta 1902 prvi moški prvak, ki je izoblikoval
svoj osebni stil teniških oblačil. Zavedajoč se pomena zdravja, se je po vsaki tekmi ogrnil s
težkim raglanskim plaščem in z ogromnim šalom, da bi se s tem izognil prehladu. K
njegovemu slovesu šarmerja sta še dodatno pripomogla njegova športna osebnost in z
briljantino počesani lasje. Stil na lestvici najboljšega francoskega teniškega igralca se je hitro
prijel tudi drugih teniških igralcev, zaznati pa ga je bilo tudi v vsakdanjem življenju izven
teniških igrišč. Tanke, elegantne, na črto zalikane flanelaste hlače so postale vsakdanji moški
modni kos. Poimenovali so jih kar »teniški flanel«. (5, 6)
Na teniška igrišča so se tekmovalke podale v klobučku »boater«, okrašenim z barvnimi
trakovi, v široko nabranem krilu, ki je segalo do gležnjev, pod belo bluzo so še vedno nosile
sedaj že športni korzet, ki je bil nekoliko manjši in udobnejši, v moški kravati, črnih ali belih
hlačnih nogavicah. Obute so imele espadrile iz belega platna ali iz jelenjega usnja, nekatere
pa so igrale v teniških čevljih na vezalke iz sredine obdobja. V tistem času so s svojimi
razgaljenimi gležnji sporočale drznost in nekonvencionalnost. Po končani igri so se ogrnile v
svilena in volnena dolga ogrinjala brez rokavov. Proti koncu obdobja so začele nositi
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preprostejša in predvsem udobnejša oblačila. Tesno do vrh vratu zapeto bluzo je
nadomestila preprostejša bluza z okroglim izrezom brez ovratnika in s kratkimi rokavi, ki
segajo do komolcev. Nositi so začele tudi masivne pletene puloverje s kitami v kontrastnih
barvah, ti puloverji predstavljajo predhodnike kasnejšemu klasičnemu črtastemu teniškemu
puloverju z V-izrezom. (5, 6, 8)

Slika 4 Dora Boothby, 1912

Celotne teniške oprave so bile že leta 1904 na voljo v nekaterih trgovinah, kot sta Tunmer ali
La Belle Jardinière v Parizu. Premožnejši teniški igralci so si privoščili drago teniško opremo.
Svoje teniške komplete so na primer naročali pri oblikovalcih, kot je Louis Vuitton, ovitke za
loparje pa pri Hermèsu. K širjenju novo nastale teniške mode so pripomogli številni mediji.
Modne slike v »Femina«, »La Vie au grand air« ali »L'Illustration« so postopoma spodbudile
ženske, da nosijo ohlapnejša oblačila. (5)
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2.2.3 DVAJSETA
V obdobju dvajsetih let so podjetniki zaznali velik potencial v tenisu. Začeli so se zanimati za
posamezne potrebe igralcev. Nove blagovne znamke, kot sta Superga (1923) in nekoliko
kasneje Spring Court (1936), so na obetavni nov trg lansirale izboljšano verzijo gumijastih
teniških copat. Babolat, Dunlop, Slazenger in Tunmer so oblikovali nove visoko zmogljive
žogice in loparje. (5)
Modni oblikovalci so se posvetili oblikovanju športnih kolekcij. Prvi, ki je za profesionalne
športnike, pa tudi plesalke in igralke oblikoval oblačila, je bil Jean Patou, ta je leta 1922
ustanovil oddelek za športna oblačila. Njegova oblačila so bila športno elegantna in
minimalistično oblikovana. Teniškim oblekam je odstranil rokave in jim oblikoval različne
oblike dekolteja ter jim dodal ovratni zavihek, ki se ga je po tekmi lahko zapelo do vratu.
Njegova najbolj znana stranka je bila francoska teniška prvakinja Suzanne Lenglen. Zanjo je
kreiral oblačila za nastope na teniških turnirjih in izven njih. Tako kot Patou so kasneje
Jacques Heim, Hermès, Jeanne Lanvin, Jane Regny, Rochas in Schiaparelli kmalu začeli
kreirati krasne svilene teniške obleke in modne dodatke, da bi zadovoljili vse zahtevnejše
okuse svojih strank. Svet visoke mode je napadel teniško igrišče in teniški stil. (9, 10, 8, 5)
Suzanne Lenglen je kot nova teniška junakinja skupaj z androgenim stilom in žensko
emancipacijo pripomogla k velikemu razcvetu ženskega tenisa in ženske mode v njem. Z
njenimi vrhunskimi zmagami je označena prelomnica med tenisom dvajsetih let in igro, ki jo
poznamo danes. Značilno za njen ugled kot večkratne zmagovalke Wimbledona se je
Suzanne Lenglen na teniškem igrišču pojavljala v oblačilih takratnega priznanega modnega
oblikovalca Jeana Patoua. Zanjo je ustvaril revolucionarno teniško opremo: do kolen
plisirano krilo, da je z gibanjem bilo videti vrh njenih hlačnih nogavic, ki so bile zavihane tik
nad koleni, in jopico brez rokavov, ki izhaja iz moškega telovnika. Čez glavo je imela vselej
obvezan širok trak iz tila pastelnih barv. Utelešala je ideal celotnega obdobja in postala
simbol emancipacije žensk. Bila je prva prava zvezda tenisa, katerega slava se je razširila tudi
izven športnih kronik. Njen stil je bil zelo priljubljen. Ta modni trend si je sposodilo veliko
žensk, saj jih je osvobodil v veliki meri večplastnih športnih oblačil. Tudi v materialih je konec
desetletja prišlo do preobrata, in sicer so težka volnena in džersi oblačila zamenjala lažje
pralna svilena oblačila. (5, 9, 10, 8)
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Moško teniško modo v dvajsetih letih so najbolje ponazorili štirje zmagovalci Davisovega
pokala (1927–1932): Lacoste, Borotra, Cochet in Brugnon. Kravate in suknjiče so zamenjali z
udobnimi belimi športnimi bombažnimi srajcami, ki so jih včasih nosili z zavihanimi rokavi.
Borotrova beretka »basque« in espadrile so postali njegov prepoznavni znak na teniških
igriščih. Tudi Lacoste je postavil svoj trend s svojo popularno čepico s šilcem. Po vsaki
odigrani igri so se »štirje mušketirji« preoblekli v bele ohlapne puloverje z V-izrezom s
kontrastnim črtastim ovratnikom in patentom. Ta sproščen modni stil oblačenja so teniški
igralci hitro prevzeli, nosili so ga vsi, vse od Monaka pa do Long Islanda. To je bilo zlato
obdobje francoskega tenisa. (5)

Slika 5 Suzanne Lenglen in Rene Lacoste, 1924

2.2.4 TRIDESETA
V tridesetih letih 20. stoletja so športna oblačila postala preprostejša, udobnejša in krajša.
Na igrišču se za ženske poleg plisiranega krila vedno bolj uveljavljajo zvončasta in hlačna
krila. Teniške igralke so hlačne nogavice zamenjale z bombažnimi in jih zavihale prek teniških
copat tako, da so razkazovale dolge zagorele noge, potem ko se je leta 1931 FearnleyWhittindstall na teniškem igrišču pojavila brez hlačnih nogavic. Alice Marble je leta 1933 na
Wimbledonu revolucionizirala teniška oblačila. Nastopila je v kratkih hlačah in kratki majici,
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oblačila so bila podobna tistim, v katera so bile oblečene ameriške študentke. Ta stil je
ustvaril novo podobo silhuete sodobne ženske, ki je bila popolnoma nova v Evropi. (5, 8)

Slika 6 Alice Marble in Jed Jedzrejowska, 1937

V teniški moški opravi je vseprisotna priljubljena polo majica s kratkimi rokavi. Pod športnim
blazerjem s klubskim grbom na prsnem žepu se je v kontrastni barvi opazil V-izrez teniškega
puloverja. Za udobnejše premikanje po igrišču so nosili bele športne copate z gumijastim
podplatom. Tudi na moški sceni se na igrišču pojavijo kratke hlače. Istega leta 1933 se Bunny
Austin pojavi v kratkih hlačah na mednarodnem turnirju v Forest Hillu. (6, 5)
Lacoste je leta 1933 postavil na stran svoj teniški lopar in ustanovil lastno podjetje La
Chemise Lacoste. Oblikovalsko kariero je začel s kreiranjem prve polo majice v bombažni piké
vezavi s svojim sedaj popularnim Lacoste logotipom krokodila. Poleg teniških oblačil je
oblikoval tudi oblačila za golf in jadranje, bil pa je dejaven tudi v razvijanju teniške opreme.
Razvil in patentiral je stroj za metanje žogic ter nov tip teniškega loparja. Francoski teniški
igralec André Merlin je bil prvi, ki je oblekel znamenito polo majico Lacoste. (5, 10, 6)
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Istega leta je britanski igralec Fred Perry osvojil Wimbledon in postal simbol britanskega
tenisa. Fred Perry je prav tako kot Lacoste ustanovil svojo blagovno znamko s športnimi
oblačili. (5)
Ob koncu tridesetih let se je vzhajajoča oblačilna industrija začela zanimati za tržišče na
področju športnih oblačil. Oddelki s teniškimi oblačili so se začeli pojavljati v vseh večjih
evropskih in ameriških trgovinah. Do nenadnega zastoja vsega tega je prišlo ob začetku
druge svetovne vojne. (5)
2.2.5 ŠTIRIDESETA
Do leta 1946 so kratke hlače osvojile teniški svet tako med moškimi kot tudi med ženskami.
Ponovno so se v teniški modi pojavila plisirana krila, kombinirana s kratkimi hlačkami.
Teniška oblačila so bila takrat narejena predvsem iz rajona, prvega sintetičnega vlakna.
Klasična teniška srajca je začela počasi izginjati, ko je Lacostova kratka polo majica iz
stoodstotnega bombaža preplavila svetovni trg. Njen uspeh je spodbudil mnogo oblačilnih
proizvajalcev k eksperimentiranju z različnimi deleži sintetičnih vlaken v njihovih različicah
polo majice. (5, 8)

Slika 7 Jack Kramer in G Brown, 1947
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2.2.6 PETDESETA
V petdesetih letih so amaterski in profesionalni teniški igralci postavili trend preprostejše
teniške mode s kratkimi hlačami in džersi polo majico s kratkimi rokavi. Moška teniška
oblačila so prevzela tudi vsakdanjik. Kosi oblačil, kot je polo majica, so postali osnova za
garderobo vsakega moškega. Teniška oblačila so se spremenila z napredovanjem sintetičnih
vlaken. Materiali so postali mehkejši, lažji, omogočali so lažje vzdrževanje ter postali
udobnejši za nošenje. Stili so postali vse raznovrstnejši. (5)
Prav tako so petdeseta spodbudila trg ženskih športnih oblačil. Generacija vse bolj
enakopravnih in atletskih mladih žensk je pozornost in željo po svobodi izražala s krajšimi
oblačili. Kratke hlače in mini krila so se še krajšala. Ženstven stil novega obdobja se je pojavil
tudi v teniških oblačilih. Bele teniške oblekice, prepasane v pasni liniji, plisirana in
plapolajoča mini krila, enodelni pajac s kratkimi hlačami so kombinirale s prilegajočo krajšo
jopico in preprostimi belimi supergami. Maureen Connolly je v svojem belem kratkem krilu
na zvonec in majico brez rokavov v bombažni piké vezavi poosebljala ves šarm ameriške
mladosti. (5, 8, 6)

Slika 8 Maureen Connolly in Mrs I Rinkel, 1952
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2.2.7 ŠESTDESETA
Leta 1966 je Adidas skupaj z La Coq Sportifom kreiral prve teniške usnjene copate,
imenovane »Robert Haillet«. Teniška igrišča so postala prava bojišča za prevlado nad
rastočim trgom teniških copat za podjetja, kot so Adidas, Fila in Spring Court. (5)
Moški so nosili bele tesno oprijete polo majice z odpetimi gumbi in kratke hlače predvsem
blagovnih znamk, kot sta Fred Perry in Lacoste, ter bele usnjene telovadne copate. Teniške
obleke so se zgledovale po trenutni modi. Prevladovale so bele obleke, krojene na A, in mini
krila nad koleni, ki so med igro popolnoma razgalila ženska stegna, kot jih je leta 1962
predstavila brazilska tenisačica Maria Bueno med tekmo v Wimbledonu. Poleg na A krojene
obleke so šestdeseta ponujala veliko večjo možnost izbire modelov z različnimi vratnimi
izrezi, od visokih do globokih V-izrezov z ovratniki ali brez, prepasana ali ravna krila, plisirana
ali le nabrana, z raznimi detajli ter zapenjanja z gumbi ali zadrgami. (5)

Slika 9 Maria Bueno, 1966

Oglaševalci kozmetike, modnih dodatkov in cigaret so s pridom uporabljali podobe privlačnih
teniških igralk. Tenis je vsekakor bil trend v šestdesetih. (5)
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2.2.8 SEDEMDESETA
Vse več športnih znamk je svoje izdelke začelo poimenovati po teniških prvakih z željo po
boljši prepoznavnosti znamke in seveda sami prodaji izdelka. Tako je Adidas leta 1972 začel
svoj spektakularni vzpon s teniškimi copati »Stan Smith«. Pozneje je vse več znamk za trženje
uporabilo prepoznavnost obrazov mednarodnih teniških prvakov, kot je na primer leta 1973
Fila sprožila sponzorsko kampanjo z Björnom Borgom. John McEnroe je na teniških igriščih
promoviral oblačila Sergio Tacchini. Prodaja se ni več pospeševala le z imenom prvaka,
ampak skupaj s podobo znamke, ki jo je promoviral. Ljudje so kupovali oblačila predstavljene
znamke, da bi se identificirali s svojimi prvaki in ker so videli naložbo v tehnologijo za
izdelavo teh izdelkov kot prispevek k njegovemu uspehu. (5)

Slika 10 Björn Borg, 1979
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V sedemdesetih letih so bombažne džersi kratke majice in vrhnje majice iz Amerike zapolnile
garderobe in življenjski stil vseh športnikov Evrope. Novi, boljši materiali so spremenili igro
žensk. To je uspelo s perilom, ki je dajal občutek druge kože, do nedrčkov brez kosti in džersi
ali poliamidnih spodnjih hlačk. Poleg brezmadežnih teniških oblačil so se na igriščih znašle
barvitejše oprave, ki so bile popolna inovacija takratnega časa. Oprijete kratke hlače in polo
majice so sledile zadnji modi ter se vse bolj krajšali tako za ženske kot za moške. Oboževalci
so navdušeno spremljali in posnemali vsak modni korak priljubljenih teniških prvakov. Da bi
se poistovetili z njimi, so tudi sami začeli nositi kape s šilcem, naglavne senčnike, trakove za
lase in zapestja za vpijanje znoja in teniške copate, ki so kmalu postali nepogrešljiv kos
vsakdanje mode. (5)
2.2.9 OSEMDESETA
Moški so tekmovali v zelo kratkih hlačah in polo majicah, ki so bile označene predvsem z
logotipi, kot so Lacoste, Fred Perry in Ralph Lauren. V moški opravi tako niso manjkali
naglavni in zapestni trakovi za vpijanje znoja, ki so postajali vedno bolj modni. Teniška
oblačila so počasi postajala nosljiva tudi izven igrišč. Velike firme so se umikale od
tradicionalnih oblačil s prodajnih polic in začele uveljavljati prave laboratorije, da so
izboljšale zmogljivost svojih izdelkov. S prihodom zračno oblazinjenih copat in pametnih
tekstilij, prepustnih za zrak in vlago, se je teniška moda preselila v dobo tehnologije. (5)

Slika 11 Cris Evert, 1984
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2.2.10 DEVETDESETA
Tehnologija v tekstilni industriji je bila z ustvarjanjem novih materialov v polnem teku.
Izboljšani materiali so imeli glavno vlogo pri oblikovanju dobre teniške opreme. K boljši igri je
pripomogel nov material »lycra-stretch«, ki ga je razvil Dupont. Teniški modni stil se je vrnil z
močno osebnostjo nove generacije igralcev. Ko je André Agassi stopil na igrišče v
fluorescentnih oprijetih do kolen kratkih hlačah iz lajkre, nad njimi pa je nosil sprane krajše
kratke hlače iz džinsa ter z majicami z raznimi barvnimi potiski in dolgimi lasmi, spetimi z
naglavnim trakom, so se gledalci takoj zaljubili v njegov »grunge« stil. Tako kot Noah in
McEnroe je Agassi kot uporniška ikona tenisa postal ključna identiteta za znamke, kot so
Adidas, Nike, Puma in Reebok. Proti koncu obdobja so moški igralci nosili ohlapnejše
bermuda kratke hlače in kratke majice različnih barv in potiskov. Vse več oblačil je bilo
izdelanih iz poliestra. Ženska moda je sledila Jennifer Capriati in njenim kratkim barvitim
krilom ter Mary Pierce z vpadljivimi mavričnimi oblekami leta 1998. Za blagovno znamko je
bila največja promocija zmaga igralca v njihovih sponzorskih oblačilih. (5)

Slika 12 Andre Agassi, 1990
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2.3 MODA IN ŠPORT DANES
Danes vsak igralec izraža svoj individualni stil, čeprav določena pravila organizacij narekujejo,
da ženske lahko igrajo le v oblekah, na turnirju v Wimbledonu morajo biti oblečeni v skoraj
povsem bela oblačila in obutev. Nekateri igralci so drznejši oziroma kreativnejši, kot sta sestri
Williams, ki vedno nastopita v spektakularnih kreacijah asimetričnih krojev, raznih
interpretacijah korzetov, elegantnih oblačil, podobno kot Kuerten, ki na teniškem igrišču nosi
kar nogometni dres. Tudi pri moških igralcih se najdejo posamezniki, ki se skušajo
individualizirati, kot Rafael Nadal, ki je nastopil v kapri hlačah in majici brez rokavov, spet
drugič v oprijeti lajkra majici živo roza barve. Ana Kurnikova posega predvsem po tesnejših
oblačilih s krajšimi topi, medtem ko Marija Šarapova oblikuje svoj stil predvsem v priležnih
oblačilih v kombinaciji s kristali Swarovski. (5)

Slika 13 Kolaž teniških oblačil danes

17

Vedno bolj je poleg odlične igre pomemben zunanji videz igralcev, zato je na teniških igriščih
vse bolj zaznati vpliv visoke mode ter sodelovanje modnih oblikovalcev s športnimi
znamkami. Tudi modo dandanes vedno bolj odražajo športna oblačila. Vse bolj je
pomembno, kako se oblečemo ne le za posebne priložnosti, ampak tudi za razne športne
aktivnosti. Šport je vse bolj pod vplivom modnega sveta in obratno. Razvoj novih
visokotehnoloških materialov, športni tip človeka in identifikacija posameznika prek
blagovne znamke vplivajo na prepletanje športnih oblačil in visoke mode. (10)
Oblikovalci, ki se odločajo za sodelovanje z velikimi športnimi znamkami, so na primer Yohji
Yamamoto, Stella McCartney, Raf Simons, Rick Owens in Kanye West za Adidas, Riccardo
Tisci in Pedro Lourenço za Nike, Alexander McQueen za Pumo in mnogi drugi.
Dokaz, da se moda vse bolj usmerja v športni glamur, je ta, da vedno več prestižnih
oblikovalcev in modnih blagovnih znamk za izhodišča svojih kolekcij delno ali povsem črpajo
iz športa in športnih oblačil. Med te spadajo Alexander Wang, Balenciaga, DKNY, Hermes,
Michael Kors, David Koma, Louise Goldin, Monreal London, Sportmax, …
Nekatere modne blagovne znamke, kot so na primer Lacoste, Fred Perry, Ralph Lauren,
Tommy Hilfiger, so že od svojega začetka oblikovali in še danes oblikujejo predvsem kolekcije
oblačil za vsak dan ter linije športnih oblačil.
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2.3.7 ULIČNA MODA
Izrazito svojevrstne kombinacije zlitja športnih oblačil z modo so danes opazne v sodobnih
trendih ulične mode. Vse več športnih kosov se danes pojavlja tudi izven fitnesov in
telovadnic, te so športni modni privrženci prenesli na ulice. Športna oblačila se tako
kombinirajo z vsakdanjimi kosi in oblačili priznanih modnih oblikovalcev ter raznimi modnimi
dodatki v kombinaciji s čevlji z visokimi petami za elegantnejši videz. Za bolj sproščen videz
pa k džinsu ali celo h koktajl oblekici obujejo vpadljive telovadne copate različnih barv,
najverjetneje proizvajalcev Adidas ali Nike, ter jim dodajo druge športne dodatke.

Slika 14 Kolaž ulične mode z vplivom športa na modo
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 IZHODIŠČE IN RAZVOJ KOLEKCIJE
Izhodišče za kolekcijo predstavljata predhodna raziskava in analiza tenisa in teniških oblačil
skozi različna zgodovinska obdobja, ki so bila predstavljena v teoretičnem delu diplomske
naloge. Pri zasnovi kolekcije mi je kot vodilo za njeno oblikovanje predstavljala silhueta
dvajsetih let 20. stoletja ter posamezni kosi moških in ženskih teniških oblačil, in sicer
plisirana bela krila in klasični teniški puloverji. Za nadaljnji razvoj so mi bili pomembni
predvsem njihovi detajli, kot so plise, patent in V-izrez.

Slika 15 Inspiracijski kolaž 1
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Slika 16 Inspiracijski kolaž 2
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Razvoj kolekcije predstavlja rekompozicija inspiracijskih elementov med seboj. Gre za proces
razstavljanja teniških oblačil v ponovno kompozicijo razstavljenih elementov po vertikali,
horizontali in diagonali na popolnoma nov način, v novo formo z novo vizualno vsebino.
Posledica modifikacije elementov daje v kolekciji občutek dinamičnosti.
Oblikovanje modnih skic je potekalo v tehniki kolažiranja, in sicer v programu Adobe
Photoshop. Zanimalo me je predvsem, na kakšen način bi lahko izbrane detajle teniških
oblačil interpretirala na svojevrsten sodoben način. Na žensko figuro sem naključno polagala
in preoblikovala elemente inspiracije in barvne pravokotnike. Preoblikovanje posameznih
elementov je potekalo po velikosti, smeri, položaju ali formi. S prekrivanjem, presekom ali
prepletom ploskev med seboj sem poskušala povezati elemente v novo formo oblačil.

Slika 17 Proces oblikovanja kolekcije
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3.2 CILJNA SKUPINA
Končna uporabnica oblačil iz kolekcije je sodobna aktivna ženska med 20. in 50. letom
starosti, ki živi v urbanem okolju. Je športno ozaveščena, zaveda se pomena gibanja in zdrave
prehrane. V prostem času se ukvarja s športom. Rada se oblači v udobna oblačila z dodano
estetsko vrednostjo, hkrati pa sledi modi in želi biti opazna. Je samozavestna in dojemljiva za
nove zamisli v umetnosti in modi.
Oblačila so namenjena visokemu srednjemu cenovnemu razredu.

Slika 18 Kolaž ciljne skupine
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3.3 BARVE IN MATERIALI
Tako pri izbiri barv kot pri izbiri materialov sem se osredotočila na izhodišče in namen
kolekcije. S pravo izbiro kombinacije barv in materiala sem v kolekciji dosegla športno
eleganco. Barvna paleta v kolekciji obsega belo, karminasto rdečo in mornarsko modro
barvo.
Za izdelavo kolekcije so bili uporabljeni predvsem udobni materiali pletenin in elastičnih
tkanin. Pojavljajo se kontrasti med različnimi materiali, pleteninami in tkaninami, gladkimi in
teksturiranimi, svetlečimi in nesvetlečimi. Poudarek sloni na strojno pletenih patentih in
pliseju.

Slika 19 Barve in materiali
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Slika 20 Kolaž materialov
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3.4 KOLEKCIJA
Kolekcija, ki temelji na športni eleganci, je zasnovana kot ready-to-wear kolekcija za
pomlad/poletje 2016. Kolekcija vzbuja retro pridih teniških oblačil. V celoti obsega 12
modelov, od tega je bilo realiziranih 5 modelov. Sama kolekcija ponuja širok izbor oblačilnih
kosov od vrhnjih oblačil, kot so plašč, pulover in majice, do oblek, topov, kril, dolgih in
kratkih hlač. V njej najdemo vse od preprostejših pa do bolj oblikovno dovršenih oblačil. V
ravno krojenih oblačilih izraža svobodo telesa, saj je gibanje v njih izredno pomembno.

3.4.1 LINE-UP

Slika 21 Line-up kolekcije
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3.5 IZBRANI MODELI IN TEHNIČNE SKICE
3.5.1 MODEL 1

Slika 22 Skica modela 1
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Slika 23 Tehnična skica modela 1
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3.5.2 MODEL 2

Slika 24 Skica modela 2
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Slika 25 Tehnična skica modela 2
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3.5.3 MODEL 3

Slika 26 Skica modela 3
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Slika 27 Tehnična skica modela 3
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3.5.4 MODEL 4

Slika 28 Skica modela 4
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Slika 29 Tehnična skica modela 4
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3.5.5 MODEL 5

Slika 30 Skica modela 5
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Slika 31 Tehnična skica modela 5
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Slika 32 Tehnična skica modela 5
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3.6 FOTOGRAFIJE KOLEKCIJE

Slika 33 Fotografija modela 1
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Slika 34 Fotografija modela 2
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Slika 35 Fotografija modela 3
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Slika 36 Fotografija modela 4
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Slika 37 Fotografija modela 5
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4 RAZPRAVA
Pri oblikovanju idejne zasnove kolekcije je name močno vplival vse večji preplet športa in
mode. S podrobnim raziskovanjem sem poglobila znanje o pomenu športa, tenisa in
zgodovinskem razvoju teniških oblačil ter s tem utrdila predhodno vizijo kolekcije. Vpogled v
končni izdelek je tako lahko po temeljiti raziskavi jasnejši še pred začetkom dela. Pridobljeno
znanje iz teoretičnega dela je vplivalo na koncept in razvoj diplomskega dela. Interpretacija
zgodovinskih elementov nudi neskončno možnosti navdiha in lastne interpretacije.
Športni elementi so danes vse bolj izraženi v kolekcijah mnogih modnih oblikovalcev in v
trendih ulične mode. S tem namenom sem se tudi sama odločila za oblikovanje ženske
kolekcije s pridihom športa, in sicer bolj specifično z izhodiščem v tenisu. Izziv mi je
predstavljala predvsem lastna interpretacija elementov teniške mode, kot so plise, V-izrez in
patent na sodoben, moden način.
Skozi proces eksperimentalnega dela diplomske naloge sem predvsem razširila znanje v
pripravi pletenin za strojno pletenje. Za izdelavo pletenega izdelka je pri strojnem pletenju
potrebno veliko predhodne priprave, poleg znanja o vezavah pletenin, surovinski sestavi prej
ter njenih značilnostih je potrebno izbrati preje ustrezne debeline glede na uporabljen stroj.
Predhodno je potrebno tudi pripraviti vezavo v računalniškem programu in jo preizkusiti z
večkratnimi ponovitvami. Pri izvedbi kolekcije pa sem se srečala s problemom združevanja
treh različnih materialov med seboj. Polaganje krojnih delov in samo šivanje je moralo biti
precizno in vnaprej načrtovano.
Sodobno oblikovana kolekcija ženskih oblačil ponuja pestro izbiro oblačilnih kosov in široko
možnost nadaljnjega kombiniranja oblačil. Unikatna kolekcija z oblikovalsko vrednostjo
ponuja veliko možnosti za nadaljnji razvoj, tudi v smeri razvoja industrijske kolekcije.
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5 ZAKLJUČEK
V diplomskem delu sem želela raziskati pomen današnjega športa in njegovega vpliva na
oblikovanje ter dobljeno znanje uporabiti v procesu oblikovanja avtorske kolekcije z
izhodiščem v tenisu.
Končni rezultat diplomskega dela je na sodoben način oblikovana ženska kolekcija oblačil z
elegantnim športnim pridihom teniške mode. Inspiracija v teniških oblačilih ponuja še velik
spekter možnosti za razvijanje novih kolekcij. Ob zaključenem delu se poraja misel o
možnosti oblikovanja tudi moške kolekcije z enakim izhodiščem.
Pozitivna potrditev o uspešno oblikovani kolekciji predstavlja dobljeno priznanje o najboljše
zasnovani kolekciji v okviru zaključne modne revije Prihodnost zdaj, študentov
Naravoslovnotehniške fakultete. Zaključna kolekcija diplomske naloge je bila predstavljena
na tednu mode v Ljubljani aprila 2015.
Pri oblikovanju nadaljnjih kolekcij bom vsekakor izkoristila pozitiven vpliv zlitja športa in
mode, ki v sodobnem času ponuja veliko možnosti pri oblikovanju in trženju izdelkov, ter vse
pridobljeno znanje uporabila tudi v prihodnosti.
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