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IZVLEČEK

Namen diplomske naloge je predstavitev in opis procesa nastanka kostumografije za
gledališko predstavo. Gledališka predstava se imenuje »Vse o Ivanu«, je avtorsko
delo režiserja Marka Bulca in je bila premierno uprizorjena v Gledališču Koper.
Teoretični del diplome se posveti obrazložitvi teksta in opisu vsebine ter išče
vzporednice med tekstom in elementi določenih kategorij, kamor se tekst in
predstava umeščata. Tekst predstave vsebuje literarne postmodernistične elemente
in dramske elemente, predstavo samo, avtor in režiser, uvršča v zvrst komedija.
Raziskava pomena določenih karakteristik predstave je tako zelo pomembna tudi za
sledeči razvoj same kostumografije, ki mora, poleg scenografije, podpreti gledališko
predstavo tudi vizualno ter osmisliti posamezne karakterje, ki nastopajo v predstavi.
Diplomska naloga v praktičnem delu natančno prikazuje potek razvoja od začetne
skice do končnega izdelka, postavljenega na odru. V diplomi se v praktičnem delu
rešujejo tudi tehnični problemi kostumografije, ki so se pojavili tekom vaj. Problem, ki
je nastal zaradi hitrih sprememb karakterjev, ki nastopajo v predstavi, je vodil v
iskanje alternativnih in eksperimentalnih rešitev, katere so natančneje obrazložene v
poglavjih, kjer se raziskuje zgodovina in način uporabe »papirnatih lutk« ter kako to
idejo umestiti v kostumografijo, ki mora na odru fizično funkcionirati. S podkrepljenim
teoretičnim in praktičnim znanjem se v proces nastajanja kostumografije vključi tudi
tehnika digitalnega tiska, s pomočjo katere je kostumografija pridobila na
edinstvenosti ter pripomogla k še boljšemu razumevanju predstave, kateri močno
vodilo so bili trenutki fikcije postavljenih prizorov v predstavi. V zadnjem delu
praktičnega dela diplome tako sledijo poglavja o digitalnem tisku na tekstil, razvoju
končnih skic in prilagajanju le-teh za pripravo na digitalni tisk ter fotografijami vseh
končnih kostumov. Diplomsko delo se zaključi s fotografijami iz gledališke predstave
»Vse o Ivanu«.
Ključne besede: gledališka predstava, komedija, fikcija, kostumografija, papirnate
lutke, digitalni tisk na tekstil.
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ABSTRACT
The purpose of the bachelor's thesis is to present and describe the process of
costume design for a play. The play in question is Vse o Ivanu [All About Ivan], an
original work by director Marko Bulc, which received its premiere performance at
Gledališče Koper. The theoretical part of the thesis focuses on an explanation of the
text and a description of the content, while seeking parallels between the text and
elements of specific categories into which the text and the play may be placed. The
text contains literary postmodern elements and dramatic elements, while the play's
author and director places the play itself within the genre of comedy. Investigation of
the meaning of specific characteristics of the play is thus very important for the
subsequent development of the costume design, which must, along with the set
design, support the theatrical presentation in a visual sense and give meaning to the
individual characters appearing in the play.
The practical part of the thesis offers a detailed account of the development process,
from the initial sketch to the finished product that appears on the stage. This part of
the thesis also addresses technical problems regarding costume design that
emerged during rehearsals. One problem arising from the rapid changes of
characters in the play led to a search for alternative and experimental solutions.
These are explained in detail in the sections researching the history and use of
"paper puppets" and how to incorporate this idea into costumes that have to function
physically on stage. As a result of this reinforced theoretical and practical knowledge,
the costume design process also incorporated digital printing techniques, thanks to
which the costumes gained in uniqueness and contributed to the even better
understanding of a play for which moments of fiction, scenes placed in the play, were
a powerful guiding principle. The practical part of the thesis ends with sections on
digital textile printing, the development of final sketches and the preparation of these
sketches for digital printing, and includes photographs of all the finished costumes.
The thesis concludes with photographs from the theatrical presentation of Vse o
Ivanu.
Keywords: play, comedy, fiction, costume design, paper puppets, digital textile
printing.
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POVZETEK
Namen sledeče diplomske naloge je prikazati razvoj kostumografije za gledališko
predstavo od teoretičnega dela, pri katerem je pomembno prebiranje teksta in
razčlenjevanje določenih karakteristik teksta, katere so zelo pomembne za nadaljnji
razvoj kostumografije, pa do praktičnega dela, ki prikazuje vse od začetnih do
končnih skic, ki kasneje zaživijo v obliki kostumov na odru kot del predstave.
V diplomi je strnjen nekaj mesečni proces nastajanja kostumografije, ki je v osnovi
eksperimentalno naravnana, saj so tako končni rezultat dvodimenzionalni kostumi,
avtorsko delo, ki ga ni navdihovala do takrat nobena podobna kostumografija, ki bi
bila del javno uprizorjene gledališke predstave v Sloveniji. V praktičnem delu diplome
je natančno opisan postopek razvoja, ki pa so ga sooblikovali določeni problemi, ki
so se pokazali med samim procesom. Tako je nastala kostumografija, ki je plod
teksta in režiserjevih sugestij, prilagajanja scenografskim zamislim ter avtorskega
razmišljanja in znanja o določenih tehnoloških procesih. Velik vpliv na ideje ter samo
izdelavo kostumov je imel tudi omejen proračun, namenjen kostumografiji, ki je bil
dodeljen s strani gledališča. V diplomi lahko vidimo, da je kostumografija
eksperimentalne narave, torej ne preizkušena zasnova in izvedba, ki je zahtevala tudi
nekaj popravkov.
Marko Bulc, avtor teksta in predstave »Vse o Ivanu, o katerem nekaj več izvemo v
teoretičnem delu diplome, je kot mlad, a izkušen režiser z veseljem privolil ter
vzpodbujal kostumografijo, ki še ni bila preizkušena ali uprizorjena na slovenskem
odru oziroma kostumografijo, ki ne bi sledila klišejskim stereotipom kostumografije. V
teoretičnem delu diplome izvemo tudi nekaj več o tekstu samem, njegovi vsebini in
zaporedju prizorov, ki si sledijo, saj so le-ti predstavljali zaradi svojih hitrih sprememb
večji del tehničnega problema preoblek. V tem delu diplomske naloge se v nekaj
poglavjih malo bolj natančno kategorizira tekst, ki mu avtor pripisuje elemente
postmodernizma in drame ter predstave, ki pa jo režiser uvršča v zvrst komedije.
Kot je že zgoraj omenjeno, je praktični del diplomske naloge natančen prikaz
postopka razvoja kostumografije. Tako lahko pregledno sledimo začetnim idejam v
obliki skic do poglavij, kjer je natančneje opisan postopek reševanja hitrih preoblek z
izhodiščno idejo o papirnatih lutkah in zanimivi rešitvi pritrjevanja kostumov na igralce
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oziroma osnovne kostume, ki so predstavljali osnovo za vse ostale kostume, ki se jih
je dodajalo tekom predstave. V nadaljevanj je podrobno opisan postopek tiska na
tekstil, saj se je to tehniko uporabilo tudi na kostumih, ter pripravo in izvedbo tiska ter
skic, kar lahko kot končni produkt vidimo v diplomi v obliki fotografij posameznih
kostumov.
Končni rezultat tega projekta je bila kostumografija, ki je uspešno zadovoljila vsem
potrebam, tako tehničnim kot karakterističnim, po vrhu vsega pa je projektu uspelo
ostati v okviru denarnih omejitev, kljub temu da je bilo potrebnih nekaj več raziskav
pri določenih problemih, ki so tudi malo bolj posegli v proračun. Kostumi so kljub
nekaj dvomom, skupaj s scenografijo, zelo uspešno vizualno podprli gledališko
predstavo. Kostumografija je bila s strani gledaliških kritikov in gledalcev odlično
sprejeta in pohvaljena ter omenjena v gledaliških kritikah kot posebna zanimivost in
ujemajoča se s kontekstom predstave, kar je za gledališko predstavo zelo
pomembno.
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Slika P1: Kostumografija v predstavi »Vse o Ivanu« (Fotografija: Jaka Varmuž)

Slika P2: Kostumografija v predstavi »Vse o Ivanu« (Fotografija: Jaka Varmuž)
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1 UVOD
Projekt »Vse o Ivanu« mi je bil ponujen, kot eden prvih velikih samostojnih projektov
za izdelavo kostumografije v profesionalnem gledališču. Sam projekt je bil zelo velik
in zahteven, saj je bil avtorski na vseh področjih gledališke predstave. Projekt »Vse o
Ivanu« je tako avtorski s področja teksta, režije, scenografije, kostumografije in tudi
glasbe.
Izdelava kostumografije, ki mi je bila ponujena, mi je že od vsega začetka
predstavljala velik izziv, saj je bil zelo natančno določen okvir proračuna, kar lahko
velikokrat pri kostumografijah predstavlja zelo veliko oviro na poti k želenim
rezultatom. Zaradi velike vzpodbude in svobode pri zasnovi kostumografije s strani
ekipe sem želela ustvariti unikatno in posebno kostumografijo, ki pa jo je na nek
način zahteval tudi tekst sam.
Odločitev, da bo ta projekt kostumografije za gledališko predstavo »Vse o Ivanu« tudi
moje diplomsko delo, je bila sklenjena takoj po premierni uprizoritvi, saj sem v tem
projektu združila ogromno znanja, katerega sem pridobila tekom študija na
Naravoslovno tehniški fakulteti v Ljubljani, na oddelku za oblikovanje tekstilij in
oblačil. V tem projektu so tako združena znanja iz oblikovanja oblačil, kjer sem za
kostumografijo morala izrisati zelo veliko modnih skic, znanje s področja krojenja,
znanje s področja tiska na tekstil ter tudi znanje s področja oblikovanja tekstilij in
šivanja, saj sem, glede na to, da je bil projekt popolnoma eksperimentalen, morala
dajati zelo natančna izvedbena navodila ljudem, da so lahko kostume tudi dokončali
v predvidenem času.
Glede na to, da je kostumografija zahtevala znanje z veliko različnih področij mojega
študija,sem se odločila, da v diplomski nalogi zelo natančno opišem celoten postopek
nastajanja kostumografije. Tako lahko v diplomski nalogi preberete vse o tem, kako
sem od samega teksta in prisotnosti na vajah ter posvetovanja z ekipo prišla do prvih
idej in skic za kostume. V nadaljevanju lahko preberete o tem, kako sem prišla do
ideje o papirnatih lutkah in kako sem po natančnejši raziskavi kostume prilagodila tej
ideji. Raziskovala sem tudi različne tiske na tekstil in za kostumografijo sem na koncu
izbrala digitalni tisk. Pri digitalnem tisku sem združila tisk in ročno narisane skice
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kostumov ter izdelala dvodimenzionalne kostume, ki ustvarjajo optično prevaro in
občutek, kot da so liki ravnokar izstopili iz knjige. V zadnjem delu diplomske naloge
so na fotografijah dokumentirani vsi kostumi skupaj z obuvali, takšni kot so še danes
v fundusu Gledališča Koper in čakajo na naslednjo ponovitev predstave.
Z diplomsko nalogo in njenimi rezultati sem želela opomniti oblikovalski in
kostumografski svet na to, da je kljub finančnim omejitvam mogoče ustvariti unikatno,
posebno in eksperimentalno kostumografijo, ki funkcionira na odru, toda pri tem je
potrebno veliko znanja in konstantnega raziskovanja novih tehnologij. Omejitev ni, še
najmanj pa v dobrih idejah.
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2 TEORETIČNI DEL
V teoretičnem delu se predstavi avtorja in režiserja teksta in predstave Marka Bulca
ter njegov povod k nastanku teksta Vse o Ivanu. V nadaljevanju se podrobneje
kategorizira tekst in predstavo ter se natančneje opiše vsebino predstave.

2.1 O nastanku teksta in predstave Vse o Ivanu

2.1.1 Avtor teksta in predstave Marko Bulc

Vse o Ivanu je dramski prvenec režiserja in avtorja teksta Marka Bulca, katero je
krstno uprizorilo Gledališče Koper leta 2014.
Kot rojen Vrhničan je že v osnovni šoli pridobil ogromno znanja o enem
najpomembnejših in največjih pisateljev v Sloveniji, Ivanu Cankarju. Sprva je
diplomiral iz komunikologije na fakulteti za družbene vede in nato iz gledališke in
radijske režije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo pod mentorstvom
režiserja Sebastjana Horvata in Dušana Jovanoviča (11.).
Bil je soustanovitelj Dejmo stisnt teatra (1993) in ustanovitelj zavoda za sodobne
umetnosti No History (2003). Za svoj štiriletni samoizobraževalni projekt No
History/Know History, ki je obsegal osem povezanih predstav in performansov ter se
je zaključil z Zadnjo egoistično predstavo, je bil nagrajen z nagrado Zlata ptica leta
2007. Tri leta je bil tudi umetniški vodja Gledališča Glej (2010/11–2012/13) (10.)
Njegove predstave so gostovale po Evropi in v ZDA. Med njegovimi zadnjimi projekti
so bili najbolj odmevni dramatizacija in režija monodrame po romanu Gorana
Vojnovića »Čefurji raus!«, dramatizacija in režija monodrame po romanu Vedrane
Rudan »Kurba« in režija gledališko-glasbenega projekta »Gremo vsi!«, v katerem
nastopajo samo glasbenice in glasbeniki.
Leta 2014, je poleg avtorske predstave Vse o Ivanu v Gledališču Koper, režiral še
predstavo Srce na dlani v Slovenskem mladinskem gledališču Ljubljana in predstavo
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Ljubimo in nič ne vemo v Mestnem gledališču Ljubljanskem. Leta 2015 je v SNG
Drama Ljubljana režiral predstavo Zastave-Mož-Slepota (9.).

2.2 O avtorjevem tekstu
Avtor Marko Bulc se je v tekstu želel komično lotiti predsodkov o Ivanu Cankarju
(slovenskemu pisatelju in dramatiku), ki izvirajo iz površnega branja njegovih del in
opozoril na »plasti« Cankarjevih del, ki jih večina ne pozna, a bi jih bilo, glede na to,
da se nanj kot na največjega slovenskega pisatelja mnogi sklicujejo, dobro poznati v
teh zapletenih časih. Hkrati pa je želel vzpodbuditi ljudi, da Cankarja ponovno
vzamejo v roke. Bulc je tako tekst kot predstavo prepletel z dramskimi in
postdramskimi prvinami teatra in ju začinil z obilico humorja.
Za avtorsko interpretacijo Cankarjevih del se je odločil s projektom, v katerem bi
Cankarjeva besedila, naj gre za dramatiko, romane, črtice, pesmi, idr., gledalcu skozi
avtorsko branje predstavil osebno vizijo.
Vstopna točka v projekt je bilo iskanje odgovora na vprašanje, kako bi se danes na
svet odzvali Cankarjevi dramski liki, kako bi ti gledali na svoja (literarna) življenja v
dramah, komedijah in na pisatelja, ki jih je ustvaril, pa tudi iskanje rešitve, kako
napisati besedilo z dramskimi liki, ki so nam v gledališkem svetu domači in jih vsi
dobro poznamo.
Kako bi bilo, če bi se ženske, ki nastopajo v delih Ivana Cankarja, znašle skupaj v
današnjem času? O čem bi, Jacinta iz Cankarjevega Pohujšanja v dolini
Šentflorjanski, Helena Gruden (Grudnovka) iz drame Za narodov blagor, Lojzka iz
Hlapcev in Cankarjeva mama, razmišljale?
Hkrati pa Cankarjevo analizo univerzalnih fenomenov slovenskega naroda Bulc
posodobi

v

karikirano

različico

sodobnega

medijskega

posredovanja

in

predstavljanja. S tem pa predstava Vse o Ivanu, bolj kot alternativna predstavitev
Cankarjevega dela, postane komična slika današnjega delovanja na polju
družbenega in družabnega.
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2.3 Umestitev besedila Vse o Ivanu in specifični elementi kategorizacij

Besedilo Vse o Ivanu je kolaž dramskih del Ivana Cankarja in je nastajalo sočasno s
samo uprizoritvijo. Marko Bulc je med pisanjem že imel pred očmi igralce, ki bodo
upodobili njegove like, vendar je bil tekst dokončan le nekaj dni pred premiero
predstave, kajti pisan je bil tako, da je na določenih delih zahteval izpolnitev samega
odra. Avtor si delov svojega besedila ni mogel zamišljati brez konkretne odrske
postavitve, za katero je bil tudi pisan.
Tak tekst naj bi se zavedal svoje končnosti oziroma kar nepopolnosti, njegove vrzeli
bo zapolnila šele uprizoritev. Zato pri sodobnih gledaliških tekstih ni nič
nenavadnega, da pridejo v roke igralcem v surovi obliki, še nedodelani in eksplicitno
odprti interpretacijam.
Tekst predstave Vse o Ivanu vsebuje elemente literarnega postmodernizma, ki
največ svojega umetniškega potenciala stavi na učinke medbesedilnosti. Znotraj nje
imamo primere citatnosti, parodije, kolažiranja, priča smo tudi postopkom montaže in
metafikcije, ki zabrisuje mejo med literaturo in resničnostjo.
Torej sta za postmodernistično literaturo značilna poudarjena in specifična raba
metafikcijskih in medbesedilnih postopkov. S tematskega vidika je pomembna
njegova svobodna izbira pripovedne snovi iz zakladnice domišljije, zgodovine in
mitologije; vsi svetovi, izmišljeni in realni, imajo v literaturi enak status, to je status
zgodbe. Le-ta je poudarjen z opozarjanjem na lastno fikcijskost, s kolažiranjem,
postavljanjem in mešanjem različnih zvrsti, časovnih obdobij in realnosti.
S postmodernizmom si naše besedilo deli izrazito postmodernistično rabo
medbesedilnih postopkov in tudi metafikcijsko poudarjanje lastne fiktivnosti. Svojo
zgodbo gradi z liki, ki so nekoč pripadali literarnemu svetu nekega drugega
dramatika, umesti pa jih v svet, ki si ga izposodi pri mediju televizije in ga prenese na
gledališki oder. Tako lahko rečemo, da je samo besedilo Vse o Ivanu izrazito
postmodernistično besedilo.
»To pa se pravi, da se simbolni in realni čas prikazanega dogajanja v določenem
smislu vendarle prekrivata, prav tako kakor se ujemata obe razsežnosti tudi v
prostoru. Kakor je realni čas gledališkega prikazovanja vedno sedanji, tako je tudi
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njegov simbolni čas zmerom čas neposredne prezentnosti prikazanih situacij, pri
čemer je seveda vseeno, kolikšen je kronološki obseg predstavljene dramske
fabule.« (3.,str. 112).
Ena od značilnosti postmodernega elementa je, da sodobno gledališče deli z drugimi
umetnostmi svoje dobe »nagnjenje k samorefleksiji in samotematiziranju.« Pri
gledališču ta samononšalantnost pomeni, da […] »radikalna uprizoritvena praksa
problematizira svoj status navidezne resničnosti.« (12.,str. 20).
Ta najbolj splošna oznaka je vidna tudi v našem primeru že z izbiro kostumov,
scenografije, diskurzom govorečih oseb, kateri ves čas opozarjajo na lastno
fikcijskost.
Kar je specifično za gradnjo dramskega besedila, ustvarjenega za upodobitev na
odru, je dejstvo, da mora postmodernizem v dramatiki upoštevati tudi zakonitosti
odra, se pravi, da ne problematizira samo jezikovnih, ampak tudi vizualne in druge
znake in kar se v Vse o Ivanu tudi prav gotovo zgodi.
Čeprav ima besedilo elemente postdramskega gledališkega teksta, ki smo jih našteli
in obrazložili zgoraj, kot na primer, da ne sledi dramski strukturi, da zgodba ni na
prvem mestu, ampak so zgolj situacije, ki jih veže medbesedilna navezava na
Cankarjeve drame, je avtor sam svoje besedilo označil za dramo. V intervjuju za
časopis Gledga je Marko Bulc povedal, da je Vse o Ivanu njegov prvi dramski tekst,
da pa je pred tem pisal krajše postdramske tekste.
Poglejmo še nekaj elementov dramskega teksta, ki pa jih tekst Vse o Ivanu prav tako
vsebuje.
Torej prvi med njimi je oznaka avtorja o delu. Besedilo nima klasične dramske
zgradbe, ima pa konflikt med protagonisti, iz česar se gradi neka zgodba. Konflikt
nastaja tudi iz sopostavljanja Cankarjevega časa in sodobnosti, v kateri sedaj živijo
Cankarjeve dramske »likinje«.
O dramatičnih situacijah in dramatičnih konfliktih je podrobneje pisal tudi Vladimir
Kralj v svojem Dramaturškem Vademekumu:
»Protislovne narave pa ni samo človek, dramska oseba, protislovne narave je lahko
tudi dramska situacija, svet, v katerega je človek postavljen. Dramska situacija je
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splošna situacija sveta kot nekega ostvarjenega reda – države, družbe, družine, z
vsemi latentnimi protislovji.
Hegel deli dramsko dejanje v tri stopnje:
1. splošno stanje sveta, kjer je nasprotje med splošnim in posebnim sicer
latentno, ni pa še virulentno, očitno aktivno;
2. kriza tega stanja in s tem boj, ki ga izzove junak;
3. pomiritev splošnega in posebnega v razpletu.
Splošno v prvi stopnji je naravno, pravično, razumno, skratka substancialno, toda že
v stanju ostvarjenosti, in s tem v stanju nezavedne privade nravnega, pravičnega,
razumnega, z vsemi slabostmi sleherne privade – neosveščenosti, dotrajanosti,
abstraktnosti, zgolj formalnega videza, in hkrati nasprotje tega – posebno kot
individualna možnost naravnega, pravičnega, razumnega v svoji še živi, celo
prekipevajoči polnosti. Ker šele oboje, splošno in posebno, sestavlja celoto, ni
situacije v svetu, državi, družbi, družini, ki bi bila v celoti sprejemljiva niti v celoti
nesprejemljiva, v celoti opravičljiva in neopravičljiva. Šele v kriznem stanju določene
situacije se latentno nasprotje sproži, pride do boja obeh nasprotnih stanj ter se
pokaže njuna nezdružljivost.
Protislovno nasprotje neke resničnosti v drami pa se ne javlja samo v neki državni ali
družbeni situaciji, marveč tudi na zasebni ravnini, v družini, zakonski zvezi ali v še
bolj nevezanih oblikah človeške eksistence, v ljubezenskih zvezah in podobnem.
Tudi igra ljubezni v drami je v bistvu antinomična situacija in ima kot sleherna
življenjska situacija svojo začetno podobo enotnosti latentnih protislovnih nasprotij,
nato razdružitev te enotnosti in nato takšno ali drugačno izravnavo nasprotij v
končnem razpletu.
Splošno in posebno pa, kakor že povedano, nista zgolj na objektivni strani, v neki
dramski situaciji, marveč sta tudi na subjektivni strani, v junaku, v karakterju samem.
Tudi karakter vsebuje latentno protislovje splošnega in posebnega, odlika dramskega
junaka je njegova živa, konkretna substancialnost, s katero izzove krizo, toda tudi v
njem samem je splošno v boju z osebnim in subjektivnim, s samopridnim, in tako
dobi njegovo delovanje poteze nesubstancialnega, osebno pristranskega in
samopridnega in s tem končnega, minljivega. Subjektivna volja nastopi kot neke vrste
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antična »hybris« ─ prevzetnost, toda v podobi protislovnosti vsega človeškega.
Konflikt je torej spopad splošnega in posebnega.« (7.,str. 25─26).

2.4 Podrobnejša vsebina predstave

Zgodba o Cankarju, njegovih delih in njegovih likih, je umeščena v današnji čas, v
televizijski studio imenovan Ivan TV, kjer se v različnih oddajah pojavljajo tri
Cankarjeve junakinje iz različnih del, enkrat kot voditeljice, drugič kot gostje.
Predstava se začne z Nemim Ivanom (Gorazd Žilavec), ki postavlja in pripravlja
sceno za jutranjo pogovorno oddajo. Lik Nemega Ivana si lahko gledalci interpretirajo
na več načinov, ki jih avtor predstave pušča odprte za odločitev in presojo, koga ta lik
predstavlja vsakemu posamezniku, po uvodnem monologu, ki ga lik citira iz
Cankarjevega besedila »Glose k zgodbam iz Doline Šentflorjanske«, objavljenega v
Ljubljanskem Zvonu leta 1926:
»Pomislite, kako je to nespametno, da se zabavljamo brez nehanja iz te Doline
Šentflorjanske, pa bi najrajši tja nazaj. Zabavljači so največji hinavci. Kadar vam kdo
od njih poreče, da niste lepi, bodite prepričani, da je zaljubljen v Vas. Ko bi jaz tako
noro ne bil zateleban v Slovenijo in slovenščino, bi mi nikoli ne prišlo na misel pisati
satire. Vsak grm v Močilniku mi je ljubši od vse prostrane tujine, vsak ljubljanski
smrkavec ljubši od vseh teh prijaznih, tujih ljudi. Toda žalost je, da človek ne more
pokazati svoje ljubezni drugče, nego z zasmehom in hudo besedo. Mislim, da je to
prirojeno, kakor izvirni greh. In tudi maščuje se, kakor izvirni greh.« (13., str. 321)
V teh besedah lahko prepoznamo avtorja, ki ga lahko interpretiramo v več pomenih;
avtor je seveda Cankar, vendar je prizor tudi namig na to, kako bomo interpretirali
predstavo, ki se bo odvila pred našimi očmi. Lahko pa je avtor tudi Marko Bulc ali
celo človek, ki na odru izreka besede.
Nemi Ivan se tako že v začetku predstave postavi kot ustvarjalec prizorov, katerih
namen je dajati vtis, kot da nastajajo sproti.
Po monologu sledijo oglasi, kjer igralci (Fatur, Janković, Hrovat in Štamulak) v
predstavi za trenutek pokažejo svoj privaten obraz in za nekaj trenutkov niso
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nikakršni liki, temveč igralci, kot oni sami, ki prodajajo stvari iz Cankarjevih del, kot je
na primer pehar suhih hrušk. Po oglasih sledi pogovorna oddaja, ki nas spominja na
jutranjo pogovorno oddajo Dobro jutro. Njena gostja je Jacinta (Tjaša Hrovat) iz
drame Pohujšanje v Dolini Šentflorjanski, ki pa je od takrat že marsikaj doživela.
Njeno zanimivo življenje je predmet pogovora in začudenja. Zaradi poudarjanja
absurdnega neskladja med Jacinto kot dramskim likom in Jacinto kot resnično osebo
dosega smešne učinke, ki izhajajo iz tega lika. Njena sogovornica je voditeljica (Lara
Jankovič), ki pa ne izhaja iz Cankarjevih likov in del, ampak je lik današnjega časa.
Pogovorno oddajo prekinejo jutranja poročila, ki jih prav tako vodi voditeljica (Mojca
Fatur), drugačen lik voditeljice, zopet nedoločljiv, a iz sodobnega, trenutnega časa.
Sledi jutranja telovadba s Cankarjevo mamo (Igor Štamulak). Cankarjeva mama vodi
telovadbo, ki je obarvana s cankarjansko-slovensko noto in celo z nasveti za lovljenje
moških. Pri telovadbi se ji pridružita tudi osrednja lika jutranje pogovorne oddaje
Jacinta in voditeljica. Po telovadbi sledi še zaključek jutranje pogovorne oddaje in
nato zopet sledi reklamni blok (Fatur, Jankovič, Hrovat in Štamulak).
Po oglasih je čas za osrednjo pogovorno oddajo: Cankarjeva Mama Šov. Je osrednji
prizor, v katerem neposredno spoznamo vse like skozi pogovor, ki ga vodi
Cankarjeva mama (Štamulak). V svojo oddajo povabi tri protagonistke iz Cankarjevih
dram, Grudnovko (Jankovič), Lojzko (Fatur) in Jacinto (Hrovat). V oddaji se senilna
starka pogovarja s tremi ženskami, katerih življenjske odločitve so zanjo večinoma
preveč liberalne, medtem ko Nemi Ivan skrbi za tehnično udobje in jim postreže tudi
kavo, ki pa jo mati zavrne. Napetost med Ivanom in njegovo materjo je sploh eden
osrednjih virov komičnega, komične situacije pa nastajajo tudi zaradi vedno večje
napetosti med protagonistkami. Teme pogovora naj bi bile materinstvo, otroci in
družina, same gostje oddaje pa si želijo predvsem pogovora o svojem prizadevanju
za ohranjanje Cankarjevih ženskih dramskih likov, le-te so tudi ustanovile društvo, ki
si prizadeva za ohranitev ženskih dramskih likov Ivana Cankarja. Njihov pogovor se
konstantno dotika meje z realnostjo in zgodi se, da s tem, ko se liki trudijo biti realni,
le še bolj poudarjajo svojo fiktivnost.
Osrednjemu in najobsežnejšemu sklopu zopet sledi reklamni blok, v katerem igralci
zopet recitirajo reklame, med katerimi je tudi reklama o skodelici kave in Cankarjevih
Zbranih delih.
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Televizijski program seveda ne bi bil popoln brez osrednje informativne oddaje.
Televizijska voditeljica (Fatur) poroča namreč kar iz Cankarjevih tekstov, natančneje
iz njegovih petih izbranih dramskih del (razen drame Romantične duše in Jakob
Ruda). Pomembnejši dogodki in stilno zanimivi odlomki so spremenjeni v udarne
novice, mestoma smo priča tudi neposrednim citatom, ki so največkrat vključeni kot
poročila s terena. Poročila s »terena«, ki predstavljajo zunanji svet, so podkrepljena z
igranimi vložki likov iz del, o katerih se poroča in v katerih sodelujejo vsi ostali igralci
(Hrovat, Jankovič in Štamulak) razen Nemega Ivana, ki aktivno pomaga pri scenskih
spremembah.
Poročilom sledi politična oddaja, v kateri znova srečamo Grudnovko (Jankovič).
Voditelj (Štamulak) jo sicer sprašuje o njeni karieri onkraj Narodovega blagra, pa
vendar se Grudnovka citatno dotakne tudi slednjega, na kar jo tudi eksplicitno
opozori voditelj oddaje. Spregovori tudi o svojem naprednem političnem prepričanju,
ki ima korenine v Cankarjevi pesmi Prost Slovan, na koncu jo tudi zapoje.
Politični oddaji sledi kviz oddaja, kjer svoj trenutek slave doživi tudi Lojzka: ta namreč
že nekaj časa zmaguje v kvizu »Vse o Ivanu«, saj so že nekaj tednov zapored vsi
njeni odgovori pravilni. Lojzka je učiteljica slovenščine in tako seveda zelo dobro
pozna Cankarja. Zatakne pa se, ko ji voditeljica (Hrovat) zastavi vprašanja o Hlapcih.
Tu je namreč osebno vpletena in čeprav seveda pozna odgovore na vprašanja, jo leti čustveno tako prizadenejo, da ne more več odgovarjati in v solzah zapusti oder.
Po Lojzkinem burnem odhodu iz kviza in studia sledijo, znova citatna, večerna
poročila, a tokrat grejo dlje od preprostega citiranja, ko v javnost dajo posnetek o
razmerju med Grudnovko in Grozdom (Štamulak). Navežejo se tudi na Lepo Vido,
kjer je istoimenska protagonistka opisana kot »nadnaraven pojav v slovenski
literaturi.« (1., str. 51).
Med poročili se voditeljica v živo vključi v prenos tekmovanja za zmagovalno pesem
Evrovizije na Dunaju, kjer je prvo mesto osvojila Jacinta s Cankarjevo pesmijo Kam
se ti tako mudi? in jo tudi ponovno zapoje. Jacinta nato presrečna komentira svojo
zmago, pri čemer znova uporablja nekatere Cankarjeve citate.
Večerna poročila se zaključijo z vestjo o izginotju Lojzke iz Hlapcev.
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Nato se predstava zaokroženo sklene, podobno kot se je začela, in sicer z Nemim
Ivanom, ki citira besede avtorja, režiserja, Cankarja ali če uporabimo besede
(Bulčeve) Jacinte: »boga, stvaritelja«. Tukaj so Cankarjeve besede parafrazirane
tako, da ustrezajo pravkar videni predstavi in s tem potrjujejo dejstvo, da gre za
neposreden poseg avtorja v besedilo v slogu »deus ex machina.«
»Pomislite, kako je to nespametno, da zabavljamo brez nehanja iz Cankarja, čeprav
bi ga pravzaprav rad režiral v originalu. Zabavljači smo največji hinavci. Kadar vam
kdo od nas – vam, gospodična v peti vrsti – kadar vam kdo od nas poreče, da niste
lepi, bodite prepričani, da je zaljubljen v Vas. Ko bi jaz tako noro ne bil zateleban v
Cankarja in njegove drame, bi mi nikoli ne prišlo na misel režirati take satire. Vsaka
od njegovih dram mi je ljubša od teh tujih besed. Vsak njegov lik ljubši od teh
zabavnih, tujih ljudi.« (1., str. 54).
Opomba:
Vsebino predstave sem opisala zelo natančno zaradi boljšega razumevanja
kompleksnosti razvoja kostumov glede na like, ki so tako liki iz realnega časa, kot liki
iz časa Cankarjevih del. V podrobnejšem opisu predstave se lahko zasledi tudi
kompleksnost hitrosti menjave različnih likov pri skoraj vseh igralcih, razen pri
Nemem Ivanu, ki ostaja skozi celo predstavo enak.

2.5 O komediji kot zvrsti predstave

Kot sem že omenila v prejšnjih poglavjih, je bila avtorjeva ideja napisati satiro na
Cankarjeve like z namenom afirmacije skozi komedijo. Besedilo samo, kot smo že
ugotovili, zaradi določenih elementov, ki se pojavijo v tekstu, uvrščamo v
postmodernistično literaturo in dramo. Samo predstavo pa avtor uvršča v zvrst
komedije. V nadaljevanju bom zaradi boljšega razumevanja natančneje napisala
nekaj o komediji kot o zvrsti sami. Predstavila bom tudi povezave naše predstave z
zvrstjo komedije.
O komediji kot zvrsti lahko na grobo govorimo kot o zabavi sestavljeni iz šal in satire,
namenjeni, da zabava in nasmeji občinstvo. V času starih Grkov in Rimljanov ja bila
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komedija gledališka igra s srečnim koncem. V srednjem veku se je pojem komedije
razširil tudi na področje pripovednih pesmi s srečnimi konci in lahkotnejšimi temami
(14.).
»Komičnosti ne bomo našli drugje kot v območju »človeškega«. Kaka pokrajina je
lahko lepa, ljubka, vzvišena, puščobna ali grda, nikoli ne bo smešna. Kaki živali se
bomo smejali, vendar za to, ker bomo pri njej odkrili kako človeško držo ali človeški
izraz. Smejali se bomo kakemu klobuku; ampak tedaj se ne posmehujemo kosu
klobučevine ali slame, temveč obliki, ki so mu jo dali ljudje, človeškemu domisleku, ki
se je odtisnil vanj.« (8., str. 12).
Po knjigi Henrija Bergsona, Esej o smehu, poznamo več vrst komike, katero delimo
na situacijsko komiko, besedno komiko in značajsko komiko. Znotraj teh razdelitev
lahko komiko oziroma pojem komičnosti še bolj podrobno razdelimo, vendar tukaj ne
želim podrobneje razpravljat o komiki, temveč samo razjasniti pojem za boljše
razumevanje tako teksta in končne gledališke igre kot tudi za razumevanje zasnove
moje kostumografije. Dejstvo pa je, da v tekstu in predstavi najdemo prav vse te
prvine komedije, saj je bila ideja napisati satiro na Cankarjeve like z uveljavitvijo skozi
zvrst komedije.
»Če hočemo smeh razumeti, ga moramo spet postaviti v njegovo naravno okolje,
namreč v družbo; in predvsem moramo določiti njegovo koristno vlogo, ki je družbena
vloga. Smeh mora ustrezati nekaterim zahtevam skupnega življenja. Smeh mora
imeti družbeni pomen.« (8., str. 14─15).
Vodilo predstave so torej dialogi, v katerih absurdni zapleti predstavo in like priženejo
na rob obstoja in gledalca že skoraj prisilijo k temu, da jih vidi kot igralce, pa vendar
se to nikoli ne zgodi popolnoma. Komedija se ne dogaja zgolj v dialogih. Prizor, v
katerem Cankarjeva mama vodi jutranjo telovadbo, je samo še eden od načinov, s
pomočjo katerih predstava opozarja na lastno fiktivnost, saj gre za pozicijo, v kateri bi
najmanj pričakovali neko okroglo gospo, medtem ko so njeni napotki za vadbo polni
aluzij na prepoznavne Cankarjeve motive. Le-ti so posejani po vsem programu Ivan
TV-ja, reklame, poročila s »terena«, ki so pravzaprav poročila iz Cankarjevih dram in
vse to je avtor črpal iz pisateljevega življenja in dela.
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Komedija, ki jo je napisal Bulc, nima klasično zaokroženega dejanja, ampak nastaja s
postavljanjem znanih likov v nove situacije in časovne okvire. Dimenzija, ki jo z
obiskom v studiu vnesejo ženske osebe iz Cankarjeve dramatike, in dimenzija
televizije, nalašč ne delujeta popolnoma usklajeno. To smo s končno zamislijo scene
in kostumov samo še bolj poudarili. Predstava kot celota zato deluje smešna,
gledalca pa hkrati pripravi k razmisleku o različnih načinih bivanja gledališča in
realnosti. Poleg tega sodobnemu bralcu predstava približa Cankarja, saj prav z
zbližanjem njegovega in našega časa, ustvarja vtis, da je morda Cankar danes lahko
še bolj aktualen, kot je bil pred sto leti. Avtor je gledalcu prepustil sodbo o tem in
dokončnem umeščanju oseb v čas in prostor.
»Obrnimo se k družbi. Ker živimo v njej in živimo od nje, ne more biti drugače, kot da
jo obravnavamo kot živo bitje. Smešna bo torej podoba, ki nam bo zbujala misel na
družbo, ki se prenareja, tako rekoč misel na družbeno maškarado. Ta ideja pa se
nam izoblikuje, brž ko na površini žive družbe, opazimo nekaj negibnega, do kraja
izdelanega, skratka, umetno narejenega. Tu gre spet za togost, ki se ne ujema z
notranjo gibkostjo življenja. Obredna plat družbenega življenja bo torej gotovo
vsebovala latentno komičnost, ki bo samo čakala na priložnost, da se pokaže na beli
dan.
Vsakdo ve, s kakšno lahkoto se šegavost loteva družbenih dejanj z ustaljeno obliko,
od preprostega razdeljevanja nagrad tja do sodne obravnave. Kolikor je oblik in
obrazcev, toliko je pripravljenih okvirjev, v katerih si bo našla prostor komika.« (8., str.
34).
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
Eksperimentalni del sestavljajo:
1. začetne ideje in skice
2. tehnične in konstrukcijske rešitve kostumov
3. inspiracija na podlagi papirnatih lutk
4. povezava papirnatih lutk s kostumografijo
5. digitalni tisk na kostume
6. vplivi posameznih likov iz predstave na kostum in predstavitev končnih
kostumov
Namen eksperimentalnega dela je ustvariti kostumografijo, v katero je bilo vloženo
veliko razmišljanja in nenavadnih tehničnih rešitev, ki odstopajo od že videnih tehnik,
uporabljenih za predstave, kjer je hitrost preobleke eno izmed pomembnih plati
kostumografije, ki poskuša slediti predstavi. Pomemben del eksperimentalnega dela
diplome je tudi odločitev, da se za izvedbo kostumov ne išče materiala, temveč se
material, iz kakršnega naj bi bili kostumi narejeni, natisne z digitalnim tiskom na
kostume.
V eksperimentalnem delu diplome se vse izvedbene tehnike od ideje, tehničnih
rešitev, tiska, priprave na tisk in končnega rezultata natančno opišejo in podprejo s
slikovnim materialom.

3.1 Proces razvoja kostumografije za predstavo

Proces razvoja zamisli kostumov je potreboval precej časa in pogovora, saj je bilo
nujno potrebno vedenje o tem, v kateri smeri naj bi se razvila predstava. Zaradi
nedokončanega teksta in režiserjeve faze razvoja predstave sem začela raziskavo in
razvoj kostumografije z nekaj opornimi točkami, ki so mi pomagale pri začetnih
zamislih.
Najprej sem zelo pozorno in večkrat prebrala tekst, kateri je bil celotni ekipi že
predhodno izročen v preučevanje, kot celotna ekipa pa smo bili s tekstom podrobneje
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seznanjeni na prvi bralni vaji. Iz teksta sem si izpisala vse like in zaporedje
sprememb različnih likov

tekom predstave. Sledile so mnoge bralne vaje, med

katerimi se je igralcem dodelilo vse vloge, ki jih bodo igrali in le-ti so v nadaljevanju s
pomočjo bralnih vaj poiskali svoje interpretacije likom, ki so jim bili dodeljeni. Bilo je
zelo pomembno, da sem prisostvovala temu delu delovnega procesa nastajanja
predstave, saj sem med tem, ko sem poslušala določene nastale karakteristike likov,
lahko snovala smer, v katero bom šla z zasnovo kostumov. Vsakim vajam so sledili
pogovori z režiserjem Markom Bulcem, scenografom Marcom Juratovcem,
dramaturgom predstave Mihom Trefaltom in asistentko režije Zalo Sajko, kjer smo s
pomočjo skupnih idej iskali najboljše rešitve tako na področju scenografije kot tudi pri
kostumografiji.
Tekom bralnih vaj se je tudi razkrilo dejstvo o zelo hitrih preoblekah. Poiskati sem
morala rešitev za učinkovite preobleke, ki se v nekaterih prizorih dogajajo izredno
hitro, kar pomeni, da se mora preobleka zgoditi v le nekaj sekundah, saj se tekom
predstave večkrat zgodi, da igralec, ki je v zadnjem prizoru zadnji odšel iz odra, pride
prvi na oder v naslednjem prizoru. V le nekaj sekundah naj bi torej igralec vizualno,
kolikor se le da, spremenil svoj kostum oziroma svoj celoten izgled in se pokazal kot
nov karakter v predstavi.
Začela sem z dejstvom, da v gledališču najhitrejše preobleke potekajo tako, da imajo
igralci vedno oblečeno neko osnovo oziroma nek osnovni kostum, ki vsebuje krilo,
obleko, plašč, itd. Režiser mi je dovolil ogromno umetniške svobode, kar mi je zelo
pomagalo pri razvoju idej. Prve skice so torej nastale popolnoma pod vplivom mojega
navdiha in predstave, ki mi jo je tisti trenutek dal tekst in nekaj režiserjevih sugestij. S
pomočjo prvih skic sem se predvsem ukvarjala s problemom hitrih preoblek in hitrih
ter učinkovitih sprememb kostumov. Poskušala sem tudi že vizualno nekako definirati
kostume za posamezne like. Torej, kako naj bi izgledal kostum stroge, tradicionalne
učiteljice? Kako bi izgledal kostum estradnice in kako bi izgledal kostum feministke in
borke za pravice?
Kljub etnološko različnim karakterjem pa sem sprva želela likom dati neko skupno
rdečo nit in ta bi bila ženstvenost. Glede na to, da sem imela veliko svobode pri
idejah za kostume, me je za prve zamisli in skice navdihoval čas petdesetih let
prejšnjega stoletja. Moje osebno mnenje in razumevanje tega časa je, da je to eden
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najbolj ženstvenih časov v prejšnjem stoletju. Kostume sem zasnova z nekaj
sodobnega pridiha in jim pustila glamur tistega obdobja ter tako ustvarila neko
nevtralno, časovno nedoločljivo kostumografijo.
V tisti fazi konstruiranja kostumografije mi je bilo predvsem pomembno, da čim prej
rešim tehnični problem, kako oziroma na kakšen način se bodo lahko liki čim hitreje
in učinkovito spreminjali.

Slika 1: Ženska oblačila iz obdobja petdesetih in šestdesetih let prejšnjega stoletja
(Lit. vir.(19.))
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Slika 2: Primer, ko je izrazito moški igralec oblečen v ženski lik
(Lit. vir.(20.))

Slika 3: Ženske v petdesetih in šestdesetih letih
(Lit. vir.(19.))

Skice, ki sledijo, so prve skice z začetnimi zamislimi in so osnova za razvoj, ki sledi.

Na skici 1,2, in 3 (Slika 7.,8., 9.) je igralka Mojca Fatur z likoma Lojzke in voditeljice.
Zamislila sem si osnovni kostum, ki je oprijeta ženska obleka, katera se v zgornjem
delu zapira in odpira s pomočjo zadrge, kar bi pri spremembi pomenilo, da ko je
učiteljica je bolj zapeta, visoko do vratu. Na pasu pa se ji s pomočjo ježka pripne
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široko krilo (slika 7). Ena izmed sprememb je bila mišljena tako, da bi lahko odpela
krilo, ga obrnila iz notranje strani na zunanjo stran, katera bi bila potiskana z nekim
vzorcem in zadrgo na zgornjem delu, ki bi si jo odpela tako, da bi bil viden dekolte
(slika 8). Druga možnost pa bi bila, da bi si odpela široko krilo in pod njim bi se
zgornji del nadaljeval v ozko ženstveno krilo, prav tako potiskano z nekim vzorcem
(slika 9).
Na skici 4, 5, in 6 (Slika 10., 11., 12.) je igralka Lara Jankovič v vlogi Grudnovke in
voditeljice. Njena osnova bi bila ozka črna obleka, ki bi bila osnova za lik Grudnovke,
kateri bi nato dodala še suknjič, klobuček in bele rokavičke. To bi lik naredilo bolj
konservativen (slika 10). Za vlogo voditeljice pa bi bila samo v osnovnem kostumu,
kateremu bi dodala nek modni dodatek, kot sta roža ali pas (slika 11). Druga možnost
pa bi bila zopet, da bi se s pomočjo ježka okrog pasu pritrdilo široko krilo, kateremu
bi dodali še nek pas in mogoče tudi kakšen naglavni okras (slika 12).
Na skicah 7, 8 in 9 (Slika 13., 14., 15.) je igralka Tjaša Hrovat v vlogah Jacinte in
voditeljice. Njena osnova za kostum bi bila črna obleka. Ozko krojena z izrezom v
obliki črke v (slika 13). Druga možnost obleke bi bila črna obleka, okrog katere bi si s
pomočjo ježka ali zadrge pritrdila sivo nabrano krilo, ki bi bilo zadaj daljše, krilo naj bi
bilo iz nekega lahkega prosojnega materiala, ki bi dodal pridih glamurja, ter bele
svilene rokavice do komolcev (slika 14). Za vlogo voditeljice sem jo v tistem trenutku
videla oblečeno v bolj konservativnem stilu. Na njen osnovni kostum bi ji dodala
suknjič in široko krilo na gumbe. Za dodatek h konservativnemu izgledu bi ji dodala
očala (slika 15).
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Slika 4: Prve skice kostumov 1
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Slika 5: Prve skice kostumov 2
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3.1.1 Tehnična in konstrukcijska reševanja kostumov

Ideja o osnovnem kostumu je bila tekom bralnih vaj in razvoja predstave vedno bolj
neizogibna, saj je režiser med vajami posamezne prizore še spreminjal in dodajal
vezne prizore, kjer se je mnogokrat zgodilo, da so v kar nekaj prizorih zaporedoma
igrali vsi igralci, vsakič druge like.
Ideja o standardnih kostumskih rešitvah pri hitrih preoblekah se nikomur iz ekipe ni
zdela predstavi primerna. Zato sem nadaljevala z raziskavo o načinih, kako narediti
kostume primerne za hitre preobleke. Tu sem morala upoštevati tudi tehnična dejstva
pri hitrih preoblekah, kot so ta, da ne morem uporabiti kostumov, kjer bi se vsi zapirali
s pomočjo zadrge. Iz izkušenj sem vedela, da so zadrge pri hitrih preoblekah lahko
zelo nezanesljive.
Tudi kostumi, v katere bi bila všita elastika, se mi niso zdeli najbolj praktična rešitev.
V situacijah nervoze in neučakanosti pri igralcih se lahko kostumi velikokrat obračajo
na narobne strani, kar lahko jemlje predstavi dragoceni čas.
Tretja možnost so bili »ježki«, ki so po dobrem premisleku prišli nekako najbolj v
poštev, saj se vedno zanesljivo zaprejo oziroma »sprimejo« in zelo težko se strgajo.
Med vajami pa je režiser vedno bolj poudarjal fiktivnost teksta in likov, ki jih želi
izraziti na odru. Torej samo besedilo, ki ga govorijo igralci, ne bo dovolj, predstava in
tekst se morata poudariti na nek način tudi s pomočjo vizualnih elementov teatra.
Po dolgem raziskovanju in mnogih skicah, katere mi vedno pomagajo do najboljših
možnih rešitev, sem po naključju prišla do ideje s pomočjo inspiracije papirnatih lutk,
ki so bile vključene v velik del mojega otroštva kot ena najbolj priljubljenih in
zanimivih igrač.
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3.2 Inspiracija in ideja s pomočjo papirnatih lutk

3.2.1 Kratka zgodovina papirnatih lutk
Papirnate lutke so dvodimenzionalne figure narisane na papir ali karton in se jih
izreže ven, da se lahko dobi samostojno lutko. Lahko so v podobi oseb, živali ali
neživih objektov. Papirnate lutke so običajno narisane, naslikane ali sedaj v
tehnološko razvitejši dobi natisnjene s tiskalniki. Zraven lutke so tudi obleke, ki se jih
prav tako izreže, tako da lahko lutko oblačimo in ji menjamo različna oblačila, kadar
želimo. Obleke, klobuke, nakit, čevlje in ostale dodatke se na lutko pritrdi s pomočjo
papirnatih zavihkov, ki se jih prepogne čez lutko (15., 17.).
Papirnate lutke obstajajo skoraj toliko časa kot obstaja papir. Prvi zametki papirnatih
lutk, kot jih poznamo sedaj, segajo že v čas japonske zgodovine, kjer so papir
uporabljali za origamije ali umetniška pregibanja papirja v papirne figurice, ki so imele
obliko kimonov. Azijske kulture so pred mnogimi stoletji uporabljale, med raznimi
verskimi obredi in slovesnostmi, razne obraze in podobe, upodobljene na papir. V
Evropi, zlasti v Franciji, so bile prve papirnate lutke narejene v sredini 18. stoletja.
Lutke so bile narejene tako, da je bil papir, iz katerega so bile narejene, spojen
skupaj tako, da so nastale gibljive lutke in so se imenovale« pantins«, kar pomeni
plesati. Ta lutka je bila kombinacija navadne lutke in papirnate lutke. Namenjene so
bile za zabavo odraslih, vse od navadne družbe pa do dvora, namen te lutke pa je bil
norčevanje iz plemstva. Bile so narisane ali naslikane v podobi ljudi, seveda z
modnimi oblačili. Prvi primeri pravih papirnatih lutk so bili najdeni v začetku in sredini
18. stoletja v takratnih modnih centrih, kot so Dunaj, Berlin, London in Pariz. Lutke in
kostumi zanje so bili ročno naslikani in narejeni za zabavo premožnih odraslih ljudi.
Te lutke so bile že bolj podobne sodobnim zahodnim papirnatim lutkam. Največji
ameriški proizvajalec papirnatih lutk je bilo podjetje McLoughlin Brothers, ki je bilo
ustanovljeno v zgodnjem 19. stoletju in je bilo leta 1920 prodano podjetju Milton
Bradley. V tistem času so papirnate lutke postale zelo popularne v Ameriki in njihova
popularnost je skozi desetletja le še naraščala, k temu je pripomoglo tudi
upodabljanje takratnih filmskih zvezd in slavnih ljudi (15., 16., 17.).
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Papirnate lutke so uporabljali tudi v namen oglaševanja, pojavljale so se v raznih
revijah in časopisih, z njihovo pomočjo so pokrivali različne teme in časovna obdobja.
Zaradi omejene življenjske dobe papirja so postale »vintage« papirnate lutke zelo
priljubljen predmet pri zbirateljih tovrstnih predmetov (15., 16., 17.).

Slika 6: Primer gibljive lutke "pantins" iz Francije
(Lit. vir(16.))

Slika 7: Primer papirnatih lutk, ki prikazujejo različna časovna obdobja
(Lit. vir( 21.))
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Slika 8: Primer papirnatih
rnatih lutk, likov, iz znanega ameriškega
ameriškega filma "V vrtincu"
(Lit. vir(21.))

Slika 9:: V obliki papirnatih lutk, upodobljeni veliki filmski zvezdnici Ava Gardner in Lana
Turner (Lit. vir( 21.))
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3.2.2 Povezava papirnatih lutk in zasnove kostumov
S scenografom Marcom Juratovcem sva prišla do ideje o dvodimenzionalni likovni
podobi, ki bi poudarjala fikcijskost uprizoritve predstave. Z ekipo smo se strinjali, da
mora vizualna podoba dajati vtis potujitve, zato je scenograf zasnoval sceno tako, da
je televizijski studio, prostor dogajanja, ki »zgodbi« daje tudi nekakšen okvir in bo
zato tudi sestavljen iz niza okvirjev, mikrofonov, stolov, reklamnih sloganov in drugih
predmetov,

ki

predstavljajo

scenski

del

televizije.

Vse

pa

bo

narejeno

dvodimenzionalno, povečava risb nalepljenih na plastiko.
Tej zasnovi scenografije so sledili tudi kostumi. Kostume sem si zamislila kot
dvodimenzionalna oblačila, ki bi bila videti kot prava oblačila, ukrojena po merah
igralcev, ko bi le-ti stali frontalno obrnjeni proti občinstvu. Ko pa bi igralec spremenil
pozicijo telesa, torej če bi se obrnil proti publiki s profilom ali hrbtom, bi le-ti opazili to
dvodimenzionalnost. Režiserju je bila ideja o točno ukrojenem sprednjem delu
kostuma zelo všeč, saj sem zagovarjala idejo, da s tem ko se vizualno poigramo z
občinstvom in jih pustimo na začetku v prepričanju, da so igralci oblečeni v normalnih
tridimenzionalnih kostum, samo še poudarimo fikcijskost predstave. Ta vizualna
prevara ne bi bila tako prepričljiva, če bi bili kostumi narejeni po principu kuharskih
predpasnikov. Ti predpasniki se ne bi lepo prilegali telesom igralcev in kot se je tudi
kasneje izkazalo, tehnično ne bi bila najboljša rešitev z načinom zapenjanja oziroma
pritrjevanja kostumov na osnovno oblačilo.
Začele so nastajati skice z dvodimenzionalnimi kostumi, ki izgledajo kot
tridimenzionalni kostumi z všitki, z načinom pritrjevanja, katerega so navdihovale
papirnate lutke. Določila sem točke na kostumih, kje bi bilo najbolj potrebno in
efektivno pritrjevanje kostumov. Dve točki sta na obeh ramenih, drugi dve točki sta v
pasu in tretji dve točki sta na bokih. Kasneje, tekom vaj na odru, sem izločila točki na
bokih, saj sem ugotovila, da igralce rahlo ovirata pri gibanju in da so zaradi hitrih
preoblek odveč, s tem sem ugotovila, da tudi brez točk na bokih kostumi lepo stojijo
na svojem mestu.
Tekom procesa izrisovanja skic in raziskovanja stila kostumov mi je bilo vedno bolj
jasno, in z mojim razmišljanjem se je strinjala celotna ekipa vključno z režiserjem, da
bi bilo kostumsko najbolje predstavo razdeliti na dva različna dela. En del predstave
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bi bili kostumi iz časa Ivana Cankarja, saj bi na tak način najbolje ponazorili in
približali publiki like iz njegovih del. Če v predstavi že govorijo njegov tekst, naj bodo
tudi oblečeni tako, kot da so ravno izstopili iz njegovih knjig. Drugi del kostumov pa bi
bil sodoben, saj se ta del predstave dogaja v sedanjem času in bi bilo nesmiselno
izdelovati kostume iz nekega nedoločljivega časa ali celo iz popolnoma drugega
časovnega obdobja, kot so na primer petdeseta leta prejšnjega stoletja.
Na tak način bi tudi publiki vizualno najbolje približali in pojasnili predstavo, glede na
to da je sam tekst kolaž tekstov iz Cankarjevih dram in pogovorov umeščenih v
sedanji čas.
V nadaljevanju bom v diplomskem delu še natančneje pojasnila svoje smeri
raziskovanja, v katere sem se podala, da je bil končni rezultat kostumografije točno
takšen kakršnega smo želeli in pričakovali.
Za boljšo predstavo, kako bi kostumi izgledali in kako bi se kostumi pritrjevali, sem za
igralce, režiserja in ostalo ekipo, narisala na papir skice, ki so bile v bistvu beli listi
papirjev z narisano papirnato lutko, ki je predstavljala njihov osnovni lik v kostumu, ki
bi bil baza. Osnova je bila črne barve, zraven pa je bilo nekaj kostumov različnih
karakterjev. Na eni izmed bralnih vaj smo se torej malo poigrali in iz papirja izrezovali
papirnate lutke ter jih oblačili v različne kostume.
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Slika 10: Skice papirnatih lutk s kostumi
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Slika 11: Skice papirnatih lutk v kostumih
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Slika 12: Skice papirnatih lutk v kostumih
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3.3 Tehnična rešitev pritrjevanja kostumov

Točke pritrjevanja kostumov sem rešila tako, da sem v dvodimenzionalni kostum na
ramenskih in pasnih točkah všila bel trak ježka, ki je bil všit v kostum samo z ene
strani, tako da se je z izgledom čim bolj približal zavihkom oblek pri papirnatih lutkah.
Na hrbtni strani pa so imeli osnovni kostumi, kateri so črni, na določenih točkah, kjer
se bosta kostuma spojila, prišite črne »ježke«.
Kasneje sem »ježke« zamenjala z magneti, saj sem med vajami ugotovila, da je
odpenjanje ježkov preveč slišen in moteč element. Tako sem poiskala dovolj močne
magnete, ki so lahko držali težo kostuma, ki je bil pritrjen na igralca na štirih točkah.
Režiser je opozoril na to, da moram biti posebej previdna, da se s sprednje strani, ko
bo igralec frontalno obrnjen proti publiki, nikakor ne sme videti pregiba belega
zavihka.
Rešitev je bila, da kostume ukrojim tako, da se robovi kostumov končajo natančno
tam, kjer bi bili šivi za kostum, če bi imeli tudi zadnjo stran in bi se skupaj zašili
sprednja in zadnja stran. Pri tem mi je pomagalo tudi, da sem točke na hrbtu umestila
na pravo mesto in da se kostum, ko se je spojil, ni na telesu nič premikal.

Slika 13: Način pritrjevanja kostumov na zadnjem delu telesa
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3.4 Zaključevanje izrisovanja skic

Tekom iskanja tehničnih rešitev sem tudi zaključevala z izrisovanjem skic. Do
končnih skic sem prišla tudi s pomočjo krajše raziskave o času Ivana Cankarja. Z
ekipo smo se veliko pogovarjali o modi v Cankarjevem času, o tradicijah, o načinu
življenja in o razmišljanju ljudi v tistem času.
Skice kostumov in kostume same sem razdelila na dva dela. Prvi del so bili kostumi
iz Cankarjevega časa, kostumi kakršne naj bi nosile likinje iz Cankarjevih del. Drugi
del pa so bili sodobni kostumi, kostumi današnjega časa, kakršne bi nosili tv voditelji
v različnih oddajah.
Naj poudarim, da kostumi, ki sem jih zasnovala za like, ki prihajajo iz Cankarjevega
časa, niso dejanske kopije takratnih kostumov. V kostumih je le nekaj pridiha in
stereotipov tistega časa. Kostumi imajo veliko sodobnih detajlov, razen kostum za
Nemega Ivana, ki pa je drugačen od drugih, saj igra dejansko in ne fikcijsko osebo, in
je trodimenzionalen.
Režiser se je strinjal, da so bolj konservativni liki, kot sta Cankarjeva mama in Lojzka,
ki je učiteljica, kostumsko čim bolj približani tistim časom, medtem ko je lik
Grudnovke sicer iz Cankarjevega časa, a je zelo svobodomiseln in napreden, zato je
njen kostum s pridihom revolucionarnosti, kar bi prikazoval rdeč element, ki je lahko
pas, broška, roža, itd. Lik Jacinte pa je zasnovan zelo »eterično«, saj jo je videl
režiser kot zelo lepo in deviško. Zasnova njenega kostuma nima nikakršne povezave
s časom Cankarja. Želja po občutku lahkotnosti kostuma je pripeljala do tega, da sem
zanjo začela razvijati kostum, ki ima močan pridih grških in rimskih zgodovinskih
oblačil.
Kostumi TV voditeljev pa so zasnovani zelo sodobno, moderno in modno. Ženske naj
bi imele vse oprijete, ozke obleke, ki izražajo ženstvenost, moški lik voditelja pa je
sodoben moderen in urejen moški.
Kostumi so se razvijali v smeri vizualno čim bolj očitnih razlik med dvema različnima
svetovoma, ki se prepletata v isti gledališki igri. Ne samo pri oblikah kostumov,
ampak tudi pri barvah kostumov sem pazila, da so bile vidne razlike. Kostumi iz
Cankarjevega

časa so zasnovani tako, da se v njih poskuša uporabiti čim večji
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spekter takratne barvne lestvice oblačil, ki so jih nosili ljudje. Torej sem uporabila
sivo-rjave-zelene tone oziroma čim več zemeljskih temnih barv. Nasprotno pa so
kostumi voditeljev snovani v živih, močnih barvah, pri katerih so uporabljeni tudi
živahni tekstilni vzorci.

Slika 14: Skice 1, ki so bile v ožjem izboru
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Slika 15: Skice 2, ki so bile v ožjem izboru
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Slika 16: Skice 3, ki so bile v ožjem izboru
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3.5 Ideja o tisku na kostume
Pri mnogih skicah, ki so nastajale v procesu snovanja kostumov, je vedno bolj
naraščalo režiserjevo navdušenje nad ročno narisanimi oblekami in raznimi vzorci, ki
sem jih ustvarjala na kostumih. Tako je režiserjevo navdušenje vzpodbudilo idejo o
tisku na tekstil. Dejstvo je bilo, da nikoli ne bi našla točno takih odtenkov blaga ali
točno takih vzorcev na blagu, ki so zelo natančno že lahko definirali karakter, za
katerega je bil kostum izrisan. Tako sem se odločila, da bom kostume tiskala. Da
bosta učinek izstopa likov iz knjig ter režiserjeva predstava o tem, da želi ustvariti
predstavo, ki bi dajala občutek fikcijskosti, še bolj očitna, bodo na kostumih natiskane
moje skice, točno take, kot so narisane, brez popravkov.
Sledilo je raziskovanje, kateri tisk bi bil najbolj primeren za tovrstne kostume ter
iskanje podjetji v Sloveniji, ki bi bila pripravljena tak tisk izvesti, seveda v okviru
odmerjenega proračuna za kostume.

3.6 Digitalni tisk na tekstil

Digitalni tisk
Digitalni tisk ali tudi kapljični, brizgalni, šobni ali ink-jet tisk deluje na tiskalnikih s
tehnologijo DOD (drop on demand − kapljica na zahtevo) in deluje po principu
impulzno brizgalnega tiska (to so tudi najbolj razširjeni digitalni tiskalniki za tiskanje
na tekstil). Tehnologija deluje tako, da se kapljica raztopine barvila oziroma črnila
oblikuje na poziv, ko to zahteva vzorec. Pri tem tiskalniku je oblikovanje kapljice
piezoelektrično, kjer tiskalnik s pomočjo piezoelektričnega kristala ustvari mehanski
impulzni šok, ki iztisne kapljico barvila na tekstilni substrat. V digitalnem tiskalniku
tiskarska glava, ki se premika gor in dol prečno čez blago, vsebuje šobe, iz katerih
brizgajo barvila v obliki drobnih kapljic raztopin barvil ali črnil. Blago se premika
naprej na naslednji prehod tiskarske glave (75, str 42−52).
Digitalni tisk ponuja tisk s fotografsko natančnostjo. Podatke iz računalnika v digitalni
tiskalnik upravlja računalniški sistem na način RIP (Raster Image Procesor)
programa imenovan Texprint 11, švicarskega podjetja imenovanega Ergosoft.
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Apretiranje
Pred digitalnim tiskom se mora izbrano blago ustrezno pripraviti. Glede na sestavo
blaga in vrsto barvila, s katerim se bo tiskalo, pripravimo ustrezen premaz – apreturo.
Namen apreture je izboljšanje kakovosti tiska (ostrejše konture), vezave barvila na
blago in s tem preprečevanje migracije barvila (obstojnost) ter nanos kemikalij za
fiksacijo barvil na blago, pa tudi utrditev blaga za lažje rokovanje in tiskanje (18, str.
52).
Tiska se z reaktivnimi barvili za tisk, ki so namenjena za bombaž, lan, celulozo in tudi
za svilo in volno. Reaktivna barvila potrebujejo za reakcijo z vlakni toploto in alkalije.
Alkalije se dodajo v apreturo, toplota pa se dovede pri parjenju potiskanega blaga.
Receptura apreture za bombaž in reaktivna barvila vsebuje vodno mešanico sečnine,
alkalije (natrijevega hidrogenkarbonata), oksidanta (Ludigol) in nizko-viskoznega
alginatnega zgostila. Zgostilo prepreči razlivanje raztopine barvila, sečnina omogoča
doseganje višje stopnje fiksacije, oksidant varuje barvila pred redukcijskimi vplivi in
alkalija omogoča vezavo redukcijskega barvila na vlakna (18, str. 51).

Parjenje in miljenje
Parjenje fiksira digitalno natisnjen vzorec in s tem omogoči končno vezavo
redukcijskega barvila na vlakno. Pari se v stoječem parilniku (takšnega so imeli v
podjetju, v katerem so se kostumi tiskali) okoli 30 min na vsaki strani metraže
oziroma odvisno, kako širok je parilnik in kolikšno količino blaga se lahko pari v
parilniku. Potiskana stran blaga se prekrije s tankim zaščitnim papirjem v velikosti
blaga in nato se ga fiksira na valjasto oblikovano mrežo, ki se jo nato prenese v
stoječ parilnik. Takoj po parjenju se tiskovino spere pod vodo, ki jo toplotno
stopnjujemo od hladne do vroče in nato jo prenesemo v vrelo milnico za 3 min. V
milnici je raztopljena manjša količina anionskega pralnega sredstva (približno 3 g na
liter vode) in manjša količina neionskega pralnega sredstva (približno 1 g na liter
vode). Med miljenjem se blago konstantno meša. Sledi zopet izpiranje blaga pod
vodo, v vrstnem redu od vroče do hladne. Po parjenju se z izpiranjem blaga odstrani
nevezano barvilo in kemikalije nanesene v predpripravi blaga.
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Proces digitalnega tiska tkanine se zaključi s pranjem blaga v pralnem stroju pri
normalnih temperaturah, ki jih blago dovoljuje. Tako se izpere še zadnje nevezano
barvilo in kemikalije.

3.6.1 Digitalni tisk na kostume
Za tisk na kostume sem se odločila, da se izvede v podjetju Bount d.o.o v Izoli, kjer
sicer proizvajajo hišni tekstil. Za čas, ko sem iskala pravo podjetje za izdelavo tiska,
je bilo to edino podjetje v Sloveniji, ki je izdelovalo tisk na tekstilno metražo, ki je bila
v širino omejena na 160 cm, dolžina pa je bila neomejena. Za takratni čas je bilo to
tudi edino podjetje, kjer so omogočali polega tiska tudi poobdelavo tiskane tkanine, ki
je bila sicer mogoča samo na Naravoslovnotehniški fakulteti, na oddelku za
oblikovanje tekstilij in oblačil, ali v Italiji, ki je bila podjetju Bount najbližja in
najcenejša opcija do nakupa lastnega parilnika.
Ker v podjetju s tiskalnikom tiskajo izključno na bombažno tkanino, so mi ponudili tudi
možnost, da mi po zelo ugodni ceni tisk izvedejo na njihov bombaž, ki je že bil
apretiran in pripravljen za tisk.

Skice, ki smo jih izbrali, da gredo v tisk, sem nato računalniško oblikovala tako, da
sem skico kostuma prenesla v kroj za izdelavo kostuma, katerega sem narisala za
vsakega igralca posebej, saj sem želela, da se jim vsak kostum posebej prilagaja
točno po telesu.
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Slika 17: Skica izbranih kostumov (zgoraj) in predpriprava kostumov za tisk(spodaj)

38

Slika 18: Skica izbranih kostumov (zgoraj) in predpriprava kostumov za tisk
(spodaj)
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Slika 19: Skica izbranih kostumov (zgoraj) in predpriprava kostumov za tisk
(spodaj)
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Slika 20: Skica izbranih kostumov (zgoraj) in predpriprava kostumov za tisk
(spodaj)
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3.7 Opis in vpliv karakterjev posameznih likov na zasnovo kostumov

Pri zasnovi kostumov za gledališko predstavo je pomembno, da dodobra spoznamo
različne

karakterje in okolje, iz katerega prihaja karakter, razmišljanje in način

življenja, ki ga ima karakter, moralne vrednote, socialni položaj ter časovno obdobje,
iz katerega prihaja. Vse to vpliva na karakter posameznega lika in posledično tudi na
kostum, ki ga ta lik nosi. Pomembno je, da kostum vizualno podpre koncept in smisel
predstave ter da vizualno podpre različne karakterje posameznih likov v predstavi.
Kostum in značajske vrline določenega lika se velikokrat dopolnjujeta, se pa včasih
lahko zgodi, tekom študija, da lik razvije kostum ali kostum pomaga igralcu razviti lik
in mu da določene karakteristične značilnosti.
V predstavi igra pet igralcev, med njimi štirje v celotni predstavi zamenjajo
sedemnajst različnih likov.

3.7.1 Igralci in liki ki nastopajo v predstavi »Vse o Ivanu«

-

GORAZ ŽILAVEC……...Nemi Ivan

-

IGOR ŠTAMULAK…….Cankarjeva mama, voditelj politične oddaje, Grozd,
duhovnik, sodnik, Jerman, spremljevalni vokal 2

-

MOJCA

FATUR………..Lojzka,

voditeljica

televizijski

poročil

(jutranjih,

popoldanskih in večernih), spremljevalni vokal 1
-

LARA JANKOVIČ……..Grudnovka, voditeljica jutranje pogovorne oddaje,
učiteljica 1

-

TJAŠA HROVAT……...Jacinta, voditeljica kviza, učiteljica 2, Francka Kantor
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3.8 Opis in fotografije kostumov posameznih likov

CANKARJEVA MAMA (Igor Štamulak)
Podobo Cankarjeve mame sem si zamislila tako, kot da bi ravnokar končala svoja
dela v hiši in ker je vedela, da bo nastopila na televiziji se je uredila, si nadela svojo
nedeljsko obleko in čevlje. Barvo obleke sem si zamislila v rjavo rdečih tonih s sivim
predpasnikom. Z belim ovratnikom sem ponazorila, da je to obleka le za posebne
priložnosti, kar so ponazorili tudi rahlo lakirani čevlji z nekaj pete.
Že pri samem izrisovanju in barvanju skice sem bila pozorna na to, da sem vedela,
da bodo točno te skice natisnjene na kostume, zato sem pri barvanju določene dele
kostumov osenčila in jim narisala določene linije, za katere sem vedela, da bodo v
naravni velikosti še bolj poudarile trodimenzionalni učinek in ustvarile določen
volumen, ki sem ga želela doseči.
Kostumu Cankarjeve mame smo dodali še naglavno ruto, ki je bila prav tako kot
celoten kostum potiskana v istih barvah kot je obleka, torej v rjavo-rdečih odtenkih, z
rahlo črnim karo vzorcem.
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Slika 21: Kostum: Cankarjeva mama
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VODITELJ POLITIČNE ODDAJE (Igor Štamulak)
Voditelja politične oddaje sem želela ustvariti kot zelo modernega, neustrašnega,
sodobnega, povzpetniškega moškega, ki se ne boji barv, prav nasprotno, obožuje jih,
saj se zaveda, da je na tak način še bolj opazen. Za njega sem izbrala kostum, ki
ponazarja moško srajco v roza barvi z modnimi moškimi dodatki. Dodatki so v
kontrastni sivi barvi in so: metuljček, naramnice, katere imajo bolj okrasno kot
funkcijsko vlogo in robček, ki je lepo zapognjen in vstavljen v žep srajce.

GROZD (Igor Štamulak)
Je lik iz Cankarjevih del in je politični povzpetnik. Oblečen ima moški suknjič v rjavo
zelenih odtenkih z žepi. Spodaj pod suknjičem ima belo srajco, od katere vidimo le
bel ovratnik, kjer pa ima zavezano rdečo črtasto kravato. Rdečo kravato sem mu dala
za močnejši pridih moči, neustrašnosti in občutka, da ima nadzor nad vsem.

JERMAN (Igor Štamulak)
Je preprost kmečki človek. Njegov kostum je v rjavem odtenku z belo srajco in
kravato sive barve. Njegov lik ni izstopajoč.

DUHOVNIK (Igor Štamulak)
Kostum duhovnika sem želela izdelati kar se da stereotipično. Torej tako, da ga bo
lahko publika že na daleč prepoznala brez trenutka dvoma, kdo bi ta lik lahko bil.
Črna dolga duhovniška obleka ali halja z visokim ruskim ovratnikom, kjer je vstavljen
»taler« (duhovniški plastični vstavek, ki se ga zatakne v ovratnik).
Pri tem kostumu smo tik pred premiero spremenili to, da smo ga skrajšali, saj smo
ugotovili, da ni potrebno, da je tako dolg, tako da je bila na koncu dolžina kostuma do
bokov igralca.
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SODNIK (Igor Štamulak)
Tudi pri tem kostumu smo želeli, da ga gledalci prepoznajo kot sodnika brez kakršnih
koli dvomov. Ta izgled kostuma sem izbrala kot enega najbolj tipičnih kostumov za
sodnike, poleg halj, ki jih imajo v črni barvi. Zaradi bojazni, da bi bila lahko duhovnik
in sodnik na odru preveč slična, sem se odločila za ta izgled, ki zaradi izbora barv še
bolj izstopa. Barvna kombinacija je temno roza s črnim sredinskim delom ter belim
tankim ruskim ovratnikom.
Tudi ta kostum smo hoteli skrajšati, vendar smo se po natančnem premisleku odločili,
da ostane dolg in pustimo, da igralcu sega do gležnjev, saj bi lahko v nasprotnem
primeru kaj hitro izgubili na tako direktni sporočilnosti kostuma publiki.
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Slika 22: Kostum: voditelj politične oddaje
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Slika 23: Kostum: Grozd
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Slika 24: Kostum: Jerman
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Slika 25: Kostum: duhovnik
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Slika 26: Kostum: sodnik
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LOJZKA (Mojca Fatur)
Lik Lojzke je konservativna učiteljica, mati in predana žena, ki jo zapusti mož. Zelo je
pametna, v prizoru, kjer je v oddaji Kviz in odgovarja na vprašanja, pa nam pokaže
tudi svojo tekmovalno plat lika. Je tudi eden izmed osrednjih likov celotne predstave.
Zaradi njenih tradicionalnih vrednot sem njen lik videla v zemeljskih barvah, kar
pomeni, da sem uporabila različne odtenke zelene, rjave in sive barve. Ima plisirano
krilo, pleteno jopico z rahlim karo vzorcem in ljubko belo srajčko z okroglim
ovratnikom. Razen krila, vsebuje kostum veliko mehkih linij, kar poskuša poudariti
njeno ljubkost in nedolžnost. Okrog vratu nosi verižico.

VODITELJICA TELEVIZIJSKIH POROČIL (Mojca Fatur)
Pri kostumu tega lik sem želela ustvarit sodobno, suvereno, odločno in zelo
ženstveno voditeljico. Zgornji del kostuma sem si zamislila kot svileno bluzo z
visokim ovratnikom, okrog katerega se zaveže velika »pentlja«. Spodnji del kostuma
je ozko krojeno, sivo krilo.
Z namenom sem pazila, da so se vsi liki posameznih igralcev, barvno čim bolj
razlikovali, saj tudi barve sporočajo publiki določen karakter lika.
Tekom vaj, je igralka Mojca Fatur, svoj lik spontano razvila v smeri imitiranja, tako da
smo lahko v predstavi videli kar nekaj podobnosti s TV voditeljico Petro Kerčmar.
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Slika 27: Kostum: Lojzka
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Slika 28: Kostum: voditeljica televizijskih poročil
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GRUDNOVKA (Lara Jankovič)
Lik Grudnovke predstavlja svobodomiselno, močno žensko, podpornico feminizma,
ustanoviteljico politične stranke in zapriseženo nacionalistko. Za čas Ivana Canarja je
bila to precej nenavadna vloga ženske v družbi, medtem ko je danes večina žensk v
današnji družbi podobnih njej in za družbo to ni nič nenavadnega. Torej lahko
rečemo, da je Grudnovka neke vrste predhodnica današnje sodobne ženske in hkrati
lik, ki je aktualen tudi v današnjem času.
Zato sem njen kostum želela na nek način posodobiti in narediti kostum kakršnega si
predstavljam, da bi ga Grudnovka nosila takrat. Kostum je v celoti sive barve, vendar
malo bolj sodobno krojen, saj ima dvoredno zapenjanje na zgornjem delu, ki se
zaključi z ruskim ovratnikom. Krilo je v pasu nagubano in sega do pod kolen. Močno
sem bila prepričana, da moram njenemu kostumu dodati rdečo barvo, ki bo še bolj
poudarila njeno moč in svobodomiselnost. Tako sem ji dodala rdeče barve pasek in
rdeče čevlje ter rdeč cvet nageljna, roža, ki simbolizira slovenski narod in hkrati
govori o njenem vzpodbujanju nacionalizma.

VODITELJICA JUTRANJE POGOVORNE ODDAJE (Lara Jankovič)
Lik voditeljice se karakterno zelo razlikuje v primerjavi z likom Grudnovke, tako sem
tudi kostum za igralko zasnovala popolnoma drugače kot pri Grudnovki. Karakter lika
je zelo ženstven, telesno izzivalen, na trenutke pa tudi zelo prazen in površinski.
Tekom vaj je igralka poiskala svoje smernice v imitiranju znane tv voditeljice Miše
Molk in zato se nam je vedno bolj zdelo primerno, da gremo kostumsko pri njenem
liku v rahlo pretiravanje. Tako sem kostumu ustvarila globok izrez, kamor pa so mi s
pomočjo tiska na tekstil natisnili umetno žensko oprsje.
Kostum je v lepi rumeno, rahlo zeleni barvi, v kar sem pobarvala tudi čevlje, da so se
čim bolj elegantno zlili s kostumom in lepo delovali kot celota.
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UČITELJICA 1 (Lara Jankovič)
Lik učiteljice ima v predstavi zelo malo vlogo, saj se na odru pokaže le za slabi dve
minuti. O njen se poroča v popoldanskih poročilih, kar pomeni, da je moral biti lik
vizualno iz Cankarjevih časov, glede na to da so vsi dogodki, ki se pojavijo v
poročilih, dogodki, ki so se zgodili v zgodbah, ki jih je napisal Cankar.
Učiteljičin kostum sem torej zasnovala tako, da ima neke značilnosti tistega časa in
hkrati je njegova sporočilnost publiki glede lika zelo jasna. Kostum ima krilo črne
barve, v zgornjem delu pa ima pleteno jopico rjavo opečnate barve, z izrazitim
vzorcem pletenja in velikimi črnimi gumbi. Pod jopico ima belo srajčko z okroglim
ovratnikom, ki je visoko zapeta ter belo ogrlico iz biserov. Obutev v tem primeru ni
bila pomembna, ker se je igralko videlo samo od kolen navzgor, zato pri obutvi nisem
hotel komplicirat in je ostala obuta v čevlje, ki jih je nosila pri prejšnjem kostumu, kar
je olajšalo situacijo pri hitrosti preobleke.
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Slika 29: Kostum: Grudnovka
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Slika 30: Kostum: voditeljica jutranje pogovorne oddaje
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Slika 31: Kostum: učiteljica 1
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JACINTA (Tjaša Hrovat)
Lik Jacinte je eden izmed osrednjih likov predstave Vse o Ivanu. Lik Jacinte naj bi bil
Cankarjev eden ljubših in naj bi mu predstavljal neko muzo. Zato je režiser v njej
videl lepotico, dolgonogo, svetlolaso, nasmejano »divo«, ki bi jo vsi občudovali,
katera bi zbujala zavist pri ženskah in mela večno lepoto in eleganco. Režiserjeva
predstava tega lika je bila, da je to neka ženska, ki daje občutek, kot da lebdi nad
tlemi, da je ovita v tančice in da izgleda skoraj že kot nekakšna boginja.
Tako sem ji ustvarila kostum, ki sega do gležnjev in ima na sredini razporek, da doda
nek rahlo seksualen občutek in hkrati tudi neko moderno noto. Ker kostuma nisem
mogla ustvarit iz tančic, ker so morali biti vsi kostumi iz bombažnega materiala zaradi
potreb tiskanja, sem ji s skico, ki je bila tudi natisnjena na kostum, ustvarila izgled
grške oziroma rimske boginje z obleko, ki ima majhne naborke po sredini kostuma in
ki hkrati pomagajo še bolj optično poudariti ženstveno obliko telesa. Kostum ima izrez
in tudi njej smo natisnili in ji ustvarili umeten »dekolte«, ki pa ni šel v takšno
pretiravanje kot »dekolte« voditeljice jutranje oddaje. »Dekolte« obrobljajo natisnjeni
svetleči se kamenčki, ki kostumu dodajo noto glamurja, saj s tem kostumom lik
nastopi tudi v prizoru, kjer Jacinta zmaga na izboru Eurosong na Dunaju, kar pomeni
da je moral biti kostum tudi s pridihom bleščečega pevskega nastopa. H kostumu
sem dodala še sive čevlje z visoko peto, na katerih so bili po celotnem čevlju pritrjeni
svetleči kristalčki. Učinek kristalčkov na čevljih je bil na odru, kamor so bile
usmerjene luči, zelo glamurozen in rahel približek občutku lebdenja igralke, ko je
hodila po odru.

VODITELJICA KVIZA(Tjaša Hrovat)
Kostum, ki je narejen za voditeljico kviza, je zelo sodoben s poudarjenimi ženstvenimi
linijami, saj sem se zopet, tako kot pri ostalih kostumih voditeljev, opirala na dejstvo,
da je večina televizijskih voditeljev urejenih, elegantnih in modno oblečenih, pri čemer
se pri ženskah poudarja ženstvenost, pri moških pa eleganco in moškost. Kostum je
modre barve, kar je zopet popolno barvno nasprotje ostalim kostumom, ter je tudi
kostum, ki je barvno zelo pristajal igralki, ki ima čudovito platinaste lase. Narisani
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črno-beli trakovi in mrežica so kostumu dodali neko živahnost, saj so na odru delovali
zelo naravno in hkrati poudarjali elegantne linije obleke. Čevlji, ki so bili dodeljeni
temu kostumu, so bili črne barve z visoko peto.

UČITELJICA 2 (Tjaša Hrovat)
Učiteljica št. 2 je prav tako kot učiteljica št. 1, ki jo igra Lara Jankovič, na odru zelo
kratek čas. Tudi kostum za lik učiteljice je s pridihom časa iz Cankarjevih del. Pri tem
kostumu sem uporabila zeleno-rjave-sive tone, kar sem si predstavljala, da bi bil
eden izmed barvnih spektrov, ki bi jih nosile učiteljice tistega časa. Vseeno pa sta si
kostuma obeh učiteljic toliko različna, tako v barvnem spektru kot v tisku na kostumu,
da čeprav lahko vidimo, da nista ravno iz sodobnega časa, se, ko sta obe igralki
hkrati, ena ob drugi na odru, ne zlijeta v celoto, ampak lahko razločimo dva različna
kostuma.
Kostum je sestavljen iz krila, ki je v pasu nabrano ter zgornjega suknjiča, ki se
zapenja dvoredno. Pod suknjičem nosi belo srajco z ruskim ovratnikom, ki je rahlo
nabran. Okrog vratu nosi dolgo ogrlico, na kateri bi lahko imela pritrjeno ali uro ali pa
križec kot znamenje njene verske pripadnosti krščanski veri.
Obute ima črne »balerinke«, ki pa se sicer na odru ne opazijo, ker lahko vidimo
igralko samo od bokov navzgor. To pa nam tudi pomaga pri hitrih preoblekah, katere
ji sledijo in ima v naslednjem prizoru isto obutev.

FRANCKA KANTOR (Tjaša Hrovat)
Je lik nedolžne deklice oziroma mladega dekleta. Tudi ta lik je na odru zelo kratek
čas in nima pomembnejše vloge, temveč je le kot nek odsev situacije dogodka, o
katerem poročajo v dnevnih poročilih, pa vendar še vedno lik, ki prihaja iz
Cankarjevega dela.
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Pri kostumu sem želela poudariti nedolžnost in nežnost tega lika, tako da je kostum v
svetlo sivih do že skoraj belih barvnih tonih. Kostum ima krilo, ki je rahlo nabrano v
pasu, ter daljši suknjič, preprostega kroja z zapiranjem na gumbe. Čez ramena ima
ogrnjeno lahkotno belo ruto, ki je zavezana na prsih. Na levi prsni del kostuma sem ji
dodala še malo rdečo vrtnico, ki simbolizira ljubezen in romantiko.
Temu kostumu prav tako pripadajo črne »balerinke«.
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Slika 32: Kostum: Jacinta
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Slika 33: Kostum: voditeljica kviza
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Slika 34: Kostum: učiteljica 2
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Slika 35: Kostum: Francka Kantor
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NEMI IVAN (Gorazd Žilavec)
Nemi Ivan ima v predstavi več različnih pomenov. Njegova primarna vloga na odru je,
da postavlja oziroma kreira različne scene tekom predstave. Režiser je liku podal
določene zadolžitve scenskega delavca, ki premika, nosi in gradi različne scenske
slike v predstavi, a hkrati je tu veliko globlji pomen scenskega delavca, saj je ta
scenski delavec v bistvu Ivan Cankar sam. Tako kot je Cankar avtor svojih knjižnih
del, tako je tudi avtor in oblikovalec scen, v katerih so glavni nastopajoči njegove
likinje iz književnih del.
Vloga za Nemega Ivana ni bila tekstovno napisana, tako da je igralec sam vlogo
ustvaril s pomočjo improvizacije in prilagajanjem trenutnemu dogajanju na odru.
Na začetku študija smo razmišljali, da bi vloga oziroma vizualna pojava Nemega
Ivana bila čim bolj nevidna. Vendar smo tekom procesa ugotovili, da je njegova vloga
pomembna, vendar mora pri občinstvu poudariti drugo dimenzijo njegove funkcije v
predstavi.
Tekom procesa študija sem prišla do zaključka, da bo kostum Nemega Ivana
tridimenzionalen in realističen. Njegov kostum ne bo nič natiskan, temveč bo čim
boljši približek oblačil, ki bi jih v tistem času nosil Ivan Cankar.
Ideje za kostum Nemega Ivana sem črpala iz starih fotografij, na katerih je bil
upodobljen Ivan Cankar in iz fotografij, kjer so bili upodobljeni moški, ki so nosili
moške obleke iz njegovega časovnega obdobja.
Tako smo tudi s pomočjo vizualnega dela predstave še bolj ponazorili in gledalcem
poudarili fikcijskost tako, da Nemi Ivan, ki izgleda kot da je v predstavo vstopil iz
svojega časa, na odru pomaga ustvarjati situacije s pomočjo svojih likov iz izbranih
del, ki nekako trčijo in se poskušajo umestiti v sodoben televizijski čas.
Kostum Nemega Ivana je sestavljen iz bele moške srajce z visokim ovratnikom,
kakršne so nosili moški v njegovem času. Hlače so sive barve z zelo tankimi belimi
črtami in zalikane na »črto«. Čez srajco ima oblečen brezrokavnik, ki ima temnejšo
rjave in svetlo rjave črte. Okrog vratu ima zavezano rjavo oranžno kravato. Na
sprednjem delu brezrokavnika ima dva žepa. V desnemu žepu ima bel robček ter
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srebrno uro, ki je pritrjena na srebrno verižico, ki je zapeta za gumb. Obutev so črni
čevlji, ki smo jih rahlo obdelali, tako da izgledajo stari in znošeni.

Slika 36: Fotografiji Ivana Cankarja (Lit. vir( 22.))
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Slika 37: Kostum: Nemi Ivan
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4 RAZPRAVA O REZULTATIH IN ZAKLJUČKIH

Skozi diplomsko nalogo sem natančno opisala proces razvoja kostumografije za
gledališko predstavo »Vse o Ivanu« in razvila s pomočjo znanja iz oblikovanja oblačil,
risanja krojev ter poznavanja tiskarskih tehnik na tekstil unikatno ter tehnološko
zanimivo kostumografijo. Razvijanje kostumografije za gledališke predstave je
proces, ki zahteva veliko znanja tako na področju oblačil in tekstila kot tudi
razumevanje razvoja likov, ki igrajo v predstavi, saj se le-ti tekom vaj psihološko
izoblikujejo, kar zelo vpliva na kostume.
Sama menim, da sem z eksperimentalno kostumografijo uspešno izpolnila tako
pričakovanja ekipe soustvarjalcev kot svoje cilje. Uspešno sem v enem projektu
združila

znanja

z

različnih

področji,

pridobljenih

tekom

študija

na

Naravoslovnotehniški fakulteti, na oddelku za oblikovanje tekstilij in oblačil. Projekt se
je spontano razvijal tako, da sem lahko združevala več različnih področij znanja
skupaj za kar najbolj dovršen končni produkt kljub finančnim omejitvam, katerih
nisem presegla.
Zadovoljna sem tudi z uspešnim sodelovanjem in usklajenostjo z scenografom
Marcom Juratovcem, saj je končni rezultat najinih sicer ločenih področji delovanja,
postal produkt zelo dobre usklajenosti in sinhronosti scenografije in kostumografije.
Predstava »Vse o Ivanu« tako vizualno zelo dobro deluje na odru kot celota.
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Slika 38: Predstava "Vse o Ivanu" (Fotografija: Jaka Varmuž)

Slika 39: Predstava "Vse o Ivanu" (Fotografija: Jaka Varmuž)
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Slika 40: Predstava "Vse o Ivanu" ( Fotografija: Jaka Varmuž)

Slika 41: Predstava "Vse o Ivanu" ( Fotografija: Jaka Varmuž)
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Slika 42: Predstava "Vse o Ivanu" ( Fotografija: Jaka Varmuž)

Slika 43: Predstava "Vse o Ivanu" ( Fotografija: Jaka Varmuž)
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