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IZVLEČEK

Diplomsko delo obravnava izumrle rastline, živali in ljudstva. Nemogoče je predstaviti vse
izginule vrste, zato so bile izbrane naslednje: oljka svete Helene, orjaška njorka, sirski divji
osel, ljudstvo Beothuk in mračni morski vrabec. V eksperimentalnem delu so bile rastlinske in
zivalske vrste uporabljene za motive na spominskem tekstilu. Izdelki so bili narejeni z
zgledovanjem pri afriškem spominskem tekstilu, ki se v Afriki še dandanes uporablja kot
sredstvo komunikacije. Spominsko blago je največkrat industrijsko narejeno, a ima simbolni
in zgodovinski pomen in je nošeno ob točno določenih priložnostih. Po dogodku, ki mu je
spominski tekstil posvečen, blago skrbno spravijo.
V teoretičnem delu je pozornost usmerjena na ženske, obdobja ter obrede v njihovem
življenju. Diplomsko delo idejno temelji na tradiciji spominskega tekstila, vizualna inspiracija
pa je kolaž.
Izdelki so bili fotografirani v naravni krajini in Plečnikovih prostorih Akademskega kolegija,
kjer so bile preizkušene tudi različne postavitve v prostoru. Tekstilne slike so bile uporabljene
kot ogrinjalo, podobno kot v afriških kulturah, kjer spominski tekstil še vedno nosijo.
Tekstilne slike so ustvarjene s tehniko digitalnega kolaža. Posamezna slika združuje različne
ročne risarske in slikarske tehnike in različne fotografije. Digitalni kolaži so bili natisnjeni na
šolskem digitalnem tekstilnem tiskalniku Mimaki TX-2. Da bi bila ustvarjena vez med
sodobnim in tradicionalnim, je vključena tudi vezenina, s katero so poudarjeni nekateri detajli
ali ustvarjeni novi. Hkrati je pridobljena tekstura, ki sliki dodaja tipne lastnosti.
V sklopu dogodka Vedno Zelena Ljubljana sem v ljubljanskem botaničnem vrtu pripravila
razstavo na prostem.
Ključne besede: izumrla bitja, afriški spominski tekstil, tekstilni tisk, kolaž
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ABSTRACT

Diploma thesis addresses the issue of extinction of plant and animal species as well as human
cultures. Since it is impossible to represent all extinct species within the boundaries of this
thesis, I have focused on the following: Saint Helena olive, Great auk, Syrian wild ass, Dusky
seaside sparrow and the Beothuk people. In the practical part of the paper, the selected species
have been used as motives for commemorative textile prints. The prints were based on
African commemorative textiles which are still used as a means of communication in Africa.
Most commonly, commemorative textiles are industrially made but they still carry a symbolic
and historical meaning and are worn on very specific occasions. Following the event to which
the textiles are dedicated, they are carefully stored. The theoretical part focuses on women
and various periods and rituals in their lives. Diploma thesis is inspired by the tradition of
commemorative textiles while it is visually based on the technique of collage.
Finished textiles were photographed in a natural landscape and inside Jože Plečnik's
Academic collegium building, where various spatial installations were tested. Textile
printings were used as a robe, similar to their original use in African cultures, where they are
still worn. The printings were created with the digital collage technique. Individual printings
combine different manual drawing and painting techniques as well as various photographs.
Digital collages were printed using the faculty's digital textile printer Mimaki TX-2. In order
to create a link between the contemporary and the traditional, I have also included
embroidery, which emphasises certain details or creates new ones. It also creates a structure
that gives the printings palpable characteristics. Printings were also exhibited in an open air
exhibition in Ljubljana's botanical garden as part of the Always Green Ljubljana event.
Keywords: extinct species, african comemmorative textiles, textile print, collage
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1 Uvod

»Afrika ima svoje skrivnosti in celo moder človek
jih ne more razumeti. Vendar jih spoštuje.«
Miriam Makeba

Izhajala sem iz afriškega spominskega tekstila, za katerega sem se navdušila, ko sem brala
besedila o tekstilnem tisku. Odkrila sem, da ima spominski tekstil velik pomen in sporočilnost
in ga še danes uporabljajo kot komunikacijsko sredstvo. Zato se mi ni zdelo dovolj, da bi ga
uporabila samo kot vizualno inspiracijo, ampak sem hotela s tekstilijami komunicirati, se
nečesa spominjati. Odločila sem se, da bom ustvarjala tekstilne slike v spomin na svet, ki je
izumrl. Vsaka tekstilna slika govori svojo zgodbo, skupaj pa se dopolnjujejo in tvorijo
imaginaren svet, ki ga ni več.
Ljudje po celem svetu se sporazumevajo s tekstilom. Že ko nosimo majico z napisom, je to
vrsta komunikacije, vendar oblačilom ne pripisujemo tolikšnega pomena, kot jim ga dajejo
ljudstva v Afriki. Tam nima vsak radia in televizije, zato je ta način komunikacije še toliko
bolj ohranjen.
Pri ustvarjanju petih tekstilnih slik sta me vodila afriški spominski tekstil in tema izumiranja.
Ko sem se razmišljala, da bi upodobila izumrli svet, sem našla veliko različnih vrst, ki so
izumrle. Njihove zgodbe so me ganile in zazdelo se mi je, da bi lahko predstavila ta ne več
obstoječi svet, da ga ne pozabimo oziroma da se vsaj zavemo, kaj smo izgubili. Pomembno se
je spominjati, ker to vpliva na našo predstavo o svetu.
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2 Teoretični del
2.1 Sporočilnost tekstila
Tkanje je prvotno pomenilo ustvarjanje zgodbe, stavka, besede. Tako sledi, da je tkalec
naravna metafora za ustvarjalca [1, str. 23].
Povezava med tkanjem (tekstil) in jezikom (tekst) je tako zapletena, da ju je skoraj nemogoče
ločiti. V mnogih jezikih (tudi v angleščini) glagol tkati pomeni ne samo izdelavo tekstila,
ampak tudi vsakršno drugo kreativno dejanje. Angleški samostalnik text prihaja iz latinskega
glagola texere, ki pomeni zgraditi ali vesti [1, str. 29].
Gradnja teksta – besedila je podobna izdelavi tekstila. Manjše enote (besede so kot niti) se
povezujejo v večje celote (stavki so kot tkanina – tekstil).
Približno okoli leta 640 pr. n. št. so na Bližnjem vzhodu vključevali odlomke iz Korana v
vzorce, motive, ki so krasili tako formalne kot tudi vsakodnevne obleke. Kaligrafija je bila
oblikovana tako, da je delovala kot ponavljajoč se vzorec in ne kot tekst. Le priviligirani, ki so
brali Koran, so vedeli, kaj pisava dejansko pomeni. Ni naključje, da beseda tiraz v perzijskem
jeziku hkrati pomeni vezti, krasiti ali pesniti. Iz takih primerov lahko vidimo, kako sta bili
literatura in tekstilna umetnost v nekem zgodovinskem obdobju prepleteni in sta vplivali ena
na drugo [1, str. 27, 28].
Tkanine, potiskane z besedami in simboli, kažejo ne samo kulturo, vero in socialni status,
ampak se razlikujejo tudi po spolu, starosti, poklicu in statusu. Semiotika oblačil je odvisna od
vrste uporabljenega materiala, načina izdelave, načina nošenja in tudi od motiva, vzorca. V
zahodnem svetu je bila tekstilna proizvodnja od antike pa do poznega 18. in 19. stoletja ena
od glavnih dejavnosti, ki je oblikovala gospodarsko in socialno strukturo družbe. Med najbolj
zanimivimi zapisi na tekstilu so bila verska in duhovna prepričanja posameznih kultur. Pri
večini kultur duhovnik in vernik nosita predpisana in posvečena oblačila, ki so običajno
izvezena. Namen tovrstnih oblačil je bil s pomočjo tekstila zagotoviti kontinuiteto moči skozi
stoletja [1, str. 27].
Tekstil presega svoj primarni pomen zaščite pred mrazom ali pogledi s tem, da daje
informacije o osebi, ki ga nosi. Oblačilo lahko postane simbol za posameznika, ki ga nosi, a
ima lahko tudi nasproten učinek in človeka spremeni v abstrakcijo ali znak. Ko je tekstil
označen s simboličnim besedilom družbe, postane telo, ki ga nosi, enakovredno besedilu.
Uniforme vseh vrst homogenizirajo velike skupine ljudi, spreminjajo posameznika v
abstrakten ideal, ga označujejo s predsodki ali privilegiji. Ko nosimo uniformo, se počutimo
spremenjeni, ker stopimo iz svojega individualnega sveta in vstopimo v veliki svet
predstavljanja, reprezentacije [1, str. 29]. Oblačenje je ena izmed najbolj splošnih neverbalnih
komunikacij. Tip oblačil, ki jih nosi posameznik, kaže na njegovo osebnost, izvor in finančno
2

stanje. Osebni stil lahko izraža kulturo, razpoloženje, zanimanje, starost, avtoriteto, vrednote,
prepričanja [2].
2.2 Spominski tisk
Vse, kar deluje kot spomin na nekaj ali nekoga, je spominsko, lahko je to dejanje, npr. parada,
ali predmet, npr. vojni spomenik [3].
Beseda spominski (commemorative) pomeni predmet, ki je bil proizveden v velikem številu
izvodov in je namenjen za splošno javnost, da bi spominjal na poseben kraljevski, socialni,
zgodovinski, politični ali športni dogodek ali dosežek. Nastane ob dogodku kot odgovor na
željo široke javnosti. V tistem trenutku predmet obeleži dogodek v sodobnosti, kasneje pa
dobi zgodovinsko vrednost. Med spominkom in spominskim predmetom je ogromna razlika.
Spominek ni nujno vezan na specifičen dogodek, spominski predmet je. S časom lahko
spominek postane spominski predmet, medtem ko obratno ni mogoče [4].
Že tisočletja so politični in socialni pomeni vtkani v tekstil. Na primer tapiserije so statusni
simbol in kažejo moč in bogastvo lastnika. Barve, vzorci, materiali in teksture pa ne
označujejo le socialnega statusa, ampak lahko kažejo tudi politična prepričanja [5].
Najbolj pogost primer spominskega tekstila so žepni robčki, čeprav so v poznem 18. in
zgodnjem 19. stoletju tiskali tudi metražno spominsko blago, ki je bilo namenjeno za oblačila,
zavese in pohištvo. Spominski tisk na robčke so začeli proizvajati že v drugi polovici
sedemnajstega stoletja, ko so na svilo, bombaž in saten tiskali zemljevid Anglije in Londona.
Spominski tekstil se je razširil v 18. stoletju med industrijsko revolucijo, najbolj množično so
izdelovali robčke vseh velikosti. Med vladanjem kraljice Viktorije so proizvajalci začeli
tiskati tudi spominske zastave, blago za obleke, prte in zavese. V tem času se je začelo
pojavljati tudi tkano spominsko blago: pregrinjala, dekorativne tkanine in damastni prti. Cela
vrsta prireditev je bila zabeležena na tiskanem ali tkanem tekstilu – vse vrste dvornih
prireditev, politiki in politični dogodki, vojni dosežki, pomorske zmage in veliki inženirski
podvigi, vse, kar je bilo aktualno in zanimivo za trg.
Robčki so v dvajsetem stoletju v poznih petdesetih letih začeli izginjati, ker so ljudje začeli
uporabljati papirnate brisačke, ki naj bi bile bolj higienične. Po drugi svetovni vojni so bile v
Evropi priljubljene naglavne rute s spominskim tiskom, ki pa so kasneje prav tako izginile.
Med letoma 1970 in 1980 so začeli množično proizvajati spominske kuhinjske brisačke, na
katerih so bili upodobljeni številni dogodki, tudi poroka princa Charlesa (slika 1). Na žalost je
tudi ta proizvodnja upadla zaradi povečane uporabe pomivalnega stroja. V zadnjih tridesetih
letih se je serijska proizvodnja spominskega tiskanega tekstila in tkanin zelo zmanjšala zaradi
spreminjajočih se modnih smernic in propada tekstilne industrije v večini Evrope [6].
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Slika 1: Kuhinjska brisačka, ki upodablja poroko princa Charlesa in princese Diane [7]

4

2.2.1 Afriški spominski tisk
Afriški potiski izvirajo iz batika, ki je bil najbolj razvit in razširjen na otoku Java. V
sedemnajstem stoletju je bila Java pod politično kontrolo Nizozemske, ki je batik predstavila
Evropi, vendar zaradi eksotičnih vzorcev ni postal priljubljen. V poznem devetnajstem
stoletju so Nizozemci v svojih tekstilnih tovarnah proizvajali voščeni tisk za zahodnoafriški
trg. Pred tem so v zahodno Afriko nekaj voščenega tiska prinesli misijonarji, evropski
proizvajalci, ki so izdelovali tiskane tekstilije za afriški trg, ter zahodnoafriški vojaki, ki so
svojim ženam prinesli batik z Jave po odsluženem vojaškem roku med letoma 1810 in 1862
[8].

Slika 2: Primer političnega spominskega tekstila [9]

Po osamosvojitvi zahodnoafriških kolonij v drugi polovici dvajsetega stoletja so domači
proizvajalci uspešno prevzeli večino prvotne evropske proizvodnje, a je med vodilnimi še
vedno ostal evropski proizvajalec Vlisco iz Nizozemske. Afriški batik je poln tradicije,
vsebuje izraze zahodnoafriške kulture in je ustvarjen po okusu ljudi. Čeprav je bil artikel
proizveden v Evropi med kolonialno dobo, so njegov razvoj usmerili afriški trgovci [10].
V zahodnoafriški kulturi imata blago in voščeni potisk pomembno vlogo v vsakodnevnem
življenju in običajih. Nosita pomembno komunikativno vrednost, kažeta status ali premoženje
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in prenašata sporočila z neverbalno komunikacijo. Tekstil je pogosto uporabljen kot množični
medij za spominske, politične, socialne, izobraževalne, zdravstvene in druge namene [10].
Tovarniški tisk v afriški družbi je bil dokumentiran v več filmskih produkcijah. Eden od teh
filmov je Mama Benz and the Taste of Money, ki prikazuje tekstilno trgovino zahodne Afrike
in vpletenost Vlisca – največjega tiskarskega podjetja. Mama Benz je v Afriki ime za žensko,
ki je pridobila toliko premoženja s tekstilnim poslom, da si lahko privošči mercedes benz in se
z njim vozi po ulicah Ouagadougouja.
Spominsko tovarniško tiskano blago je natisnjeno samo enkrat in je nošeno ob točno določeni
priložosti. Po tem dogodku blago spravijo in simbolizira obdobje v ženskem življenju. V Gani
imajo starejše ženske lahko spravljenih več kot sto kosov tovarniško tiskanega spominskega
blaga, od katerega se zelo težko ločijo in ga nerade podarijo ali prodajo [11].
Ženske spominski tekstil po navadi uporabljajo kot ogrinjalo (kanga), lahko pa tudi za
izdelavo oblek, srajc, kril in tudi suknjičev za ženske in moške [12].

Slika 3: Načrtovanje družine [11]

Slika 3 prikazuje kango, s katero so zdravstvene organizacije v Keniji prikazale strategije
načrtovanja družine. Sporočilo je jasno; naj ljudje planirajo svoje družine, saj bodo tako imeli
boljše življenje, otroci bodo hodili v šolo in vsi bodo nosili zahodnjaška oblačila in čevlje.
Veliko spominskih tekstilij predstavlja pomembne politične vodje afriških držav in
pomembne dogodke. Na njih lahko opazimo tudi papeža, Nelsona Mandelo, Jezusa in druge
[11].
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Na tekstilu so upodobljeni tudi športni dogodki, kot je svetovno prvenstvo v nogometu, in
globalni problemi, kot so pravice žensk in svoboda izražanja. Kanga je predvsem žensko
oblačilo, nekateri moški jo nosijo samo doma, pri Masajih pa jo redno nosijo tudi moški. Ker
kango nosijo predvsem ženske, je priljubljena tema prav emancipacija žensk [13].

Slika 4: Josina Machel [13]

Na sliki 4 je spominska kanga, posvečena Josini Machel, ki je bila ključna oseba v boju za
neodvisnost v Mozambiku. Poročena je bila s prvim mozambiškim predsednikom, s katerim
sta imela sina, in je umrla pri petindvajsetih letih. Borila se je za žensko emancipacijo in
izboljšanje sociale v Mozambiku [13].
Spominsko blago kaže tudi, kako države uporabljajo tekstilne potiske kot del procesa pri
izvajanju volitev in povezujejo modo s politiko. Te tekstilije izražajo tudi dobrodošlico
gostom, kot je bil Clinton. Iz tekstila se lahko veliko naučimo o afriški zgodovini, saj
prikazuje veliko zgodovinskih dogodkov.
Kjer je nepismenost velika in kjer v vsaki hiši ni radia in televizije, je tekstil lahko dostopna
oblika komunikacije [11].
V 50-ih in 60-ih letih prejšnjega stoletja, ko so afriška ljudstva dosegla neodvisnost, so začeli
tiskati tekstil s fotografijami političnih vodij. Ti tiski so postali zgodovinski dokument
pomembnega časa v afriški zgodovini.
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Slika 5 prikazuje kraljico Idio, ki je bila edina ženska, ki je odšla v boj, da bi obvarovala
svojega sina in imperij Benin. Delo priznava žensko vlogo pri zagotavljanju kontinuitete
družine, države in naroda Edo [14].

Slika 5: Kraljica Idia [14]
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2.3 Osebna komunkacija s kango
Ko govorimo o spominskem tisku, mislimo na množični medij za spominske, politične,
socialne in druge namene. Obstaja pa tudi povsem oseben način komunikacije s kango. To je
kos potiskane tkanine, velik približno 1,5 m × 1 m. Vsak kos vsebuje sporočilo ali pregovor,
po navadi v svahiliju, npr. Pohlep ni nikoli koristen, Bojim se leva z močnimi zobmi, ne pa
moških besed. Vse je vredu, če ljubimo drug drugega [15].

Slika 6: HUJUI KITU [16]

Na zgornji fotografiji je kanga z napisom HUJUI KITU, ki pomeni »Ti ne veš nič« (slika 6).
Tako kango običajno nosijo starejše ženske in s tem postavljajo na drugo mesto svoje mlajše
tekmice [16].
Pregovorna besedila govorijo o ljubezni, konfliktih in podobno. Ženske neverbalno
komunicirajo s tem, ko nosijo kango ali jo komu podarijo [17, str. 123]. Kanga se že dolgo
uporablja kot komunikacijsko sredstvo, prvič je bila omenjena že leta 1880, leta 1890 pa so se
na kangi začeli pojavljati tudi pregovori, kot je običajno še danes. Da so ženske začele
množično nositi kango, je prispevala odprava suženjstva in osvoboditev sužnjev, saj so šele
potem smele nositi kango. Ženske jo uporabljajo kot ogrinjalo in je v rabi vsakodnevno,
včasih so jo uporabljali tudi v obredih, vendar to ni več tako pogosto. Motivi na kangi so
izbrani glede na zanimanje krajevnega prebivalstva in delno tudi nižjega sloja, upodobljeni so
karte in kmetijski proizvodi, ure, letala, očala, avtomobili, pohištvo ... Besedilo na kangi je
zelo poetično, vendar se pogosto dotika tem, ki niso splošno družbeno primerne, npr.
seksualnosti in ljubezni, ljubosumja in prepirov. Danes ženske vseh razredov nosijo kango,
vendar v različnih kontekstih [17, str. 133, 134].
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Slika 7: Kanga kot oblačilo [18]

Primer komunikacije s kango: Ženska je odšla na obisk k svoji mami, in ko se je čez nekaj
časa vrnila k možu, je ugotovila, da jo mož vara z njeno najboljšo prijateljico. Bila je zelo
jezna, vendar ni imela dokaza, zato je odšla na tržnico in kupila kango z napisom: Mislila
sem, da si moja prijateljica, vendar si moja sožena. ( I thought [you were] my friend, but, lo!
[you are] my co-wife.). Oblekla je novo oblačilo in se sprehodila mimo hiše svoje prijateljice
[17, str. 138).
2.4 Tekstilna umetnost
Pod pojmom tekstilna umetnost sta mišljena umetnost in obrt izdelave tekstilnih izdelkov z
uporabo rastlinskih, živalskih in umetnih vlaken. Tekstil spremlja človeka že od samega
začetka civilizacije, njegova osnovna funkcija se ni spremenila, metode in materiali pa se še
danes spreminjajo in razvijajo. Industrijska revolucija je bila tudi revolucija tekstilne
tehnologije.
Tradicionalno se je pojem umetnost uporabljal za vsakršno spretnost in obrt, v obdobju
romantike pa je ta pojem dobil nov koncept. Umetnost je takrat postala posebna sposobnost
človeškega uma in so jo uvrščali v religijo in znanost. To velja tudi za tekstilno umetnost, pod
ta pojem so uvrščeni dekorativni objekti iz tekstila, ki niso namenjeni praktični uporabi [19].
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2.5 Tema izumiranja v umetnosti
Mnogi umetniki so se že ukvarjali s temo izumiranja živalskih in rastlinskih vrst, plemen … V
tem poglavju bom omenila nekaj umetniških del in umetnikov, ki so me spodbudili pri
ustvarjanju.
2.5.1 Elanie Reichek – Tierra del Fuegians
Umetniško delo Tierra del Fuegians je zbirka etnografskih fotografij avtohtonega ljudstva z
otočja Tierra del Fuego (Ognjena dežela) v Argentini. Fotografije so posneli nemški jezuitski
misijonarji in antropolog Martin Güsinde. Ljudstvo je ostro, hladno in deževno podnebje
prenašalo brez oblačil, kožo so zaščitili z oljem, nosili ohlapne kožuhe in kurili ogromne
ognje, po njih je Ferdinand Magellan tudi poimenoval otočje. Španski misijonarji so jim dali
oblačila, v katerih so bile klice, proti katerim otočani niso bili odporni, zato so dobili razne
bolezni, kar je pripomoglo k njihovemu izumrtju.
Elaine Reichek v svojem delu s pletenjem oponaša vzorce, ki si jih je ljudstvo slikalo na telo
(slika 8). Uporabljene so močne barve kot na modernističnih slikah – rdeča, rumena, modra in
siva [20].

Slika 8: Tierra del Fuegians [20]
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2.5.2 Sara Angelucci – Aviary
Kolonialno mišljenje, ki je ljudi v viktorijanski dobi gnalo, da razširijo svoja ozemlja, je
spodbudil tudi občutek brezbrižne pravice nad bitji, ki so jih lovili za šport in zapirali za
zabavo. S povečano željo po uvoženem bogastvu je prišlo tudi navdušenje nad eksotičnimi
pticami, ki so jih imeli zaprte ali nagačene. Povečalo se je zanimanje za naravo in znanost,
priljubljeni so bili objekti, najdeni v naravi in obdelani – nagačene ptice in živali, morske alge
v albumih, posušene rože; in objekti, ki so vsebovali žive živali – ptičje kletke, terariji,
akvariji. Taksidermija je bila primeren hobi za mlade dame.
Takrat se je začelo tudi povpraševanje po fotografijah, ki so postale dostopne za skoraj
vsakogar, in ljudje so začeli zbirati fotografije v družinskih albumih.
Delo Sare Angelucci ima spominsko vlogo, povezuje ogrožene ali izumrle ptice iz Severne
Amerike z anonimnimi portreti iz devetnajstega stoletja (slika 9). Delo postavlja vprašanja,
kot so Kako bi bilo, če bi poosebili drugo bitje? Bi potem videli, čutili in razumeli njegovo
željo po življenju? [21]

Slika 9: Aviary [21]
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3 Eksperimentalni del
»Biološka raznolikost je velika zmeda. Hodi, plava, leti, brni in se plazi.
Izumrtje pa je tiho. Edini glas, ki ga ima, je naš.«
Paul

Hawken

V eksperimentalnem delu predstavljam ustvarjalni potek od zamisli do izdelave petih
tekstilnih slik, ki so nastale po inspiraciji iz tradicije afriškega spominskega tekstila.V tem
delu naloge razložim, zakaj sem se odločila za upodobitev bitij in kultur, ki ne obstajajo več,
in kje vidim povezavo med njimi in afriškim spominskim tiskom. Govorim o tehnikah, ki sem
jih uporabila, kot so kolaž, vezenina in tekstilni tisk. Vse tehnike podrobno predstavim v
ločenih poglavjih. V vsako posamezno tekstilno sliko se poglobim in opišem njeno zgodbo –
zgodovinsko in umetniško ozadje, tehnike in materiale. Vključim tudi potek, ki vsebuje nabor
fotografij, razne risbe in slike. Na koncu predstavim še postavitev tekstilnih slik v prostoru in
njihovo uporabo kot oblačilo.
3.1 Povezava s spominskim tiskom
Na tekstilnih slikah upodabljam naravni svet, ki ga ni več. Ukvarjam se s problematiko
izginjanja bioloških vrst in človeških kultur. Na tekstilnih slikah so upodobljena le bitja, ki v
realnosti ne obstajajo več, obstajajo le še fotografije, risbe in zapisi o njih. Začetni nabor
vizualnega gradiva sem v ustvarjalnem procesu predrugačila v tekstilno umetnino, ki izraža
obžalovanje zaradi izgube naravnega in kulturnega bogastva. Tekstil uporabljam kot medij
spomina, ki je kot tak še vedno aktualen, ne samo v afriških kulturah. Ko sem razmišljala o
afriškem spominskem tisku, sem se spraševala, kaj bi meni toliko pomenilo, da bi to želela
deliti z drugimi v obliki spominske tekstilije. Želela sem ustvariti nekaj lepega, kar bi v
človeku vzbudilo obžalovanje, ker izumrlega ni več mogoče obuditi v življenje, in željo po
njegovem ponovnem obstajanju ter zavedanje, da je človeštvo odgovorno za njegovo
uničenje. Med ustvarjanjem slik sem se ves čas spraševala, ali ima umetnost moč, da vpliva
na zavest in navade ljudi, in ali je sposobna vsaj malo preusmeriti prevladujoči potrošniški
način mišljenja in konzumiranja, ki vodi v opustošenje in čezmerno onesnaževanje planeta in
v poglabljanje razlik med ljudmi. Spomin na izumrle živali, rastline in ljudstva vzbujam z
njihovim upodabljanjem v okolju, v katerem so živeli, in prikažem del njihovih navad. Vse
tekstilne slike sem okrasila tudi z vezenino, ki v meni asociira nekaj tradicionalnega, kar
dandanes hitro izginja.
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3.2 Kolaž
Kot je to običajno pri afriškem spominskem tekstilu, iz katerega izhajam, sem kot likovno
tehniko tudi jaz uporabila kolaž. Zduževanje fotografije, teksta in ilustracije je pri afriškem
spominskem tisku zelo pogosto.
V začetku nisem natančno vedela, na kakšen način bi ilustrirala oziroma kako bi predstavila
vse te zgodbe, ki so v moji glavi dobile podobo nekakšnega sveta, ki ga ni več. Veliko sem
skicirala, risala in slikala; uporabljala sem flomastre, voščenke, barvice, akvarele, akrilne
barve in mnoge druge risarske in slikarske materiale, pripomočke in tehnike, da bi ugotovila,
kaj je moj osebni izraz. Ko sem tako poskušala različne tehnike, sem videla, kako se
združujejo, prepletajo in dopolnjujejo v enovite združbe – kolaže. Najprej sem poiskala
fotografije na določeno temo, ki so mi pomenile izhodišče in podlago, po kateri sem potem
risala in slikala motive, povezane z izbrano temo, na koncu pa sem vse to združila v
računalniškem programu Photoshop, s katerim sem iz manjših delov sestavila novo celoto.
V programu Photoshop sem urejala likovne kompozicije, velikost, postavitve, usmerjenosti,
barvne kontraste, svetlobe fotografij, risb in slik in kopirala iste elemente, da sem prišla do
želenih rezultatov.
Pri nekaterih ilustracijah sem imela probleme, ker nisem bila zadovoljna s kompozicijo, zato
sem si veliko pomagala tudi z ročno tehniko kolaža. Delčke različnih slik sem postavljala v
novo celoto in jih lepila v kompozicijo.
Želela sem, da slike delujejo kot del narave, da učinkujejo rahlo naivno, otroško, preprosto.
Celoten naravni svet se mi zdi tako lep prav zaradi pristnosti in neposrednosti. Podoben vtis je
prisoten pri otrocih. Tudi njihove risbe in slike so lepe, ker so naivne, iskrene in preproste. Da
bi dosegla tak videz, sem uporabila voščenke, ki me spominjajo na moje otroško ustvarjanje.
Kasneje, ko sem odraščala, sem tudi veliko izrezovala iz raznih revij, da sem dopolnila kakšne
risbice, ker sem mislila, da jih sama ne znam dovolj dobro narisati. Podobno sem razmišljala
tudi, ko sem natiskane slike kolažev še dodatno povezla, da bi bile videti čim bolj spontane in
naravne.
Ko razmišljam o pomenu besede kolaž, najprej pomislim na izrezovanje iz različnih likovnih
vsebin (revij in časopisov) in ponovno lepljenje izrezanih delcev v nove celote; če pa se
poglobimo in raziščemo tehniko kolaža, uporabljeno v delih sodobne umetnosti, je kolaž
lahko skupek različnih tehnik in materialov, kar mi pomeni popolno svobodo izražanja. Ni
nujno, da je kolaž sestavljen le iz papirja, lahko vključimo tudi predmete, kot so les, peresa,
tkanine, kovine, rastline, in vse skupaj sestavimo v novo celoto, kompozicijo.
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3.3 Vezenine
Potem ko sem tekstilne slike natisnila, sem vključila tudi vezenino, ki predstavlja vez med
sodobnostjo in tradicijo. Kot sodobno razumem to, da lahko uporabim sodobne načine in
orodja likovnega izražanja; izberem digitalni tisk, kolaže pa naredim z uporabo programa
Photoshop. Ročna vezenina pa predstavlja tradicionalno delo, ki v evropskem kulturnem
okolju vse bolj izginja. Včasih so predvsem ženske veliko vezle in se ukvarjale s krašenjem
tekstilij na najrazličnejše načine. Danes ročne obrti izginjajo iz vsakdanjega življenja, se pa
mnoge, med njimi tudi vezenine, vse bolj uporabljajo v umetnosti, saj z njimi v
konceptualnem smislu lahko zelo nazorno in elementarno pokažemo na določeno
problematiko. Vezenina deluje podobno kot risba, lahko se je dotaknemo, saj ima reliefno
površinsko teksturo. Pogosto se uporabljajo tudi računalniško vodene strojne vezenine, ki za
izvedbo ne vzamejo toliko časa, a velikokrat nimajo tako bogate sporočilnosti, pa tudi likovne
vrednosti in izraznosti, kot jih ima ročno delo, pa naj bo še tako okorno in preprosto.
Za tradicionalna ročna dela je značilno, da nastajajo po vnaprej določenih predlogah in
vzorcih, določene so tudi tehnike, posamezni vbodi in barvne kombinacije. Zato je spontano
vezenje, ki ga uporabljamo v umetnosti, miselno precej bolj zahtevno, ker njegov končni
videz in učinek nista vnaprej znana. Trudila sem se, da bi vezenina delovala čim bolj
nepremišljeno, spontano, zato nisem sledila klasičnim vbodom in tehnikam, ampak sem si
sproti izmišljevala svoje. Odločila sem se za tak tip vezenine, ki ne bi nasprotoval
natisnjenemu kolažu slik in risb, ker sem želela vzbuditi občutek naivnosti in iskrenosti ter
spontanega, neobremenjenega ustvarjanja. Z vezenino sem želela še podkrepiti kolažni način
in hkrati poživiti samo sliko z dodatnimi vzorci vezenine in s teksturo. Na nekaterih slikah
vezenina le poudarja detajle kolažev, drugod pa gre svojo pot in ustvarja nove detajle in
vzorčke na tkanini.

3.4 Tekstilni tisk
Digitalni tekstilni tisk mi je blizu, ker z uporabo te sodobne tehnologije lahko realiziram svojo
domišljijo, tako da lahko v dvodimenzionalni likovni predstavitvi povzamem čim več
površinskih efektov, barv in z njimi poudarim prostorski vtis.
Za svojo diplomsko nalogo sem uporabila digitalni tekstilni tiskalnik Mimaki TX-2, ki ga
imamo na fakulteti za študijske namene. Izvedba digitalnega tiska je večstopenjska. Najprej je
treba tekstil impregnirati s pomožnimi kemikalijami, sledi digitalni tisk po postopku Piezzo
ink jet, nato sledi parjenje oziroma vezava barvila na tekstilna vlakna in miljenje ter spiranje.
S tiskom vsake nove tekstilne slike sem postajala vse bolj samostojna. Tkanina, ki sem jo
potiskovala, je bila rastlinskega izvora, bombažna. Za tisk vlaken rastlinskega izvora se
uporabljajo reaktivna barvila. Preden sem blago apretirala, sem ga skuhala, ker nisem želela,
da bi se skrčilo med kasnejšim vročim miljenjem. Pred tiskom je treba tkanino apretirati –
nanesti impregnirno kopel, ki vključuje sečnino, natrijev hidrogenkarbonat, ludigol in
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alginatno gostilo. Tkanino sem čez noč pustila, da se je posušila, in naslednji dan je bila
pripravljena za tisk.
Končne ilustracije v digitalni obliki sem na šolski računalnik prenesla v TIFF-formatu (tagged
image file format) v velikosti A3. Ilustracije so bile v čim večji resoluciji in v barvnem
modelu RGB (red-green-blue). Za uvoz datoteke v program za digitalni tisk Texprint jo je
bilo treba shraniti v ustreznem vhodnem profilu, ki ga omenjeni program prepozna in na
njegovi podlagi naredi izhodni profil, po katerem se izvede digitalni tisk te izbrane datoteke.
Tkanino je bilo treba za tisk vpeti v tiskalnik. Tiskalnik en tekoči meter tiska opravi v
približno pol ure. Med tiskanjem sem ves čas nadzorovala, da ne bi šlo kaj narobe. Po tisku je
sledilo parjenje v preprostem vertikalnem parilniku, kjer se v valjasti komori tekstilni navitek
pusti v vroči pari približno pol ure, da se barvilo kemično veže na blago. Pri tem je
pomembno, da se blago v parilniku enakomerno navlaži. S tem vstopi v vlakna zadostna
količina vode, ki je potrebna za kemijski proces vezave barvila s tekstilnimi vlakni. Večje
kose sem morala pariti dvakrat. Takoj po parjenju sem tkanino postopoma sprala najprej s
hladno vodo, nato pa z vse toplejšo. Sledilo je miljenje v vreli milnici in ponovno spiranje,
dokler blago ni nehalo »krvaveti«. To je pomenilo, da so se sprali vsi delci barvila, ki se niso
vezali na blago, in vse pomožne kemikalije. Po pranju smo potiskano tkanino še oželi v
pralnem stroju.
Nekatere tkanine so se v preprostem parilniku verjetno premalo sparile, saj se je tisk preslabo
»utrdil«, barve se niso dobro vezale z blagom. Pri spiranju so dolgo »kvavele« in pri vročem
miljenju se je belo ozadje bledo obarvalo. Pri nekaterih tiskih je prišlo do barvega odstopanja
– barvnega predrugačenja glede na originalno tiskarsko predlogo – datoteko. Zgodilo se je
tudi, da se je pri sušenju ročno nanesene apreture blago ponekod malo nagubalo, kar je
povzročilo težave pri tiskanju, saj se je blago na vzboklinah dotaknilo tiskarskih glav in se pri
tem umazalo.
Prav zaradi teh nepredvidenih sprememb mi je postal digitalni tekstilni tisk še bolj všeč.
Nepravilnosti dajo tisku nepredvidljivo, neulovljivo noto in poudarijo sledi trenutnosti, ki jih
je mogoče primerjati z umetniškimi potezami v ustvarjalnem procesu, s presenečenjem in
odkrivanjem med postopkom samim, čeprav se zavedam, da pretirano veselje nad vsako
napako ni vedno smiselno. Zavedam se, da je tudi digitalni tisk veščina, ki zahteva veliko časa
in znanja, da pridemo do dobrih rezultatov.
3.5 Opis izdelkov spominskih tekstilij
3.5.1

Tekstilna slika Orjaška njorka ali veliki alk

Tekstilna slika govori o ptici, ki je živela na samotnih skalnatih otočjih severne Kanade,
Grenlandije, Islandije, Irske, Norveške in Britanije, kjer je bilo hrane na pretek. Ko ptice niso
gnezdile, so lovile hrano in plavale zelo daleč, včasih tudi do severne Španije. Poleti so ptice
okoli oči dobile belo liso, pozimi so te lise izginile. Orjaška njorka ni nikoli letela, saj je
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imela le zelo majhna krilca, a se je zato bolje znašla v oceanu, kjer je lovila svojo hrano. Ptica
je bila cenjena med ameriškimi Indijanci kot vir hrane in tudi kot simboličen predmet. Mnoga
stara pomorska ljudstva so bila pokopana s kostmi orjaške njorke, našli so celo grob z več kot
dvestotimi kostmi te ptice. Izumrlo indijansko pleme Beothuk si je iz jajc orjaške njorke
kuhalo puding. Te ptice naj bi bile tudi vir hrane za neandertalce, saj so bile ob njihovih
ognjiščih najdene njihove kosti. Predvidevajo tudi, da so v jamah Santander in El pendo
vrezane njihove podobe.
Ko so Evropejci potovali z ladjami do Nove Funlandije in so zagledali orjaško njorko ali
velikega alka, je bil to znak, da so na pravi poti.
Perje orjaške njorke je bilo zelo cenjeno in so ga uvažali v Evropo in uporabljali za
vzglavnike. Ko so se biologi začeli zavedati, da ptica izginja, so se začeli zanjo zanimati
muzeji in zasebni zbiralci, ki so zbirali nagačena telesa in jajca ptice. Zadnja kolonija ptic je
živela na vulkanskem otoku na Islandiji. Otok je bil obdan s klifi in nedosegljiv človeku, a se
je potopil zaradi izbruha vulkana in ptice so se morale preseliti na otok Eldey, ki je bil na eni
strani dostopen s čolnom. Ko so ljudje odkrili, da je otok Eldey naselila kolonija skoraj
petdesetih ptic, so jih polovili in so končale nagačene v muzejskih zbirkah. Zadnji par, ki je
valil na otoku, je bil ubit leta 1844, Jón Brandsson in Sigurour Isleifsson sta zadavila ptici,
Ketill Ketilsson pa je po nesreči pohodil jajce.
Obstaja še ena zgodba o tem, kako naj bi bila ubita zadnja ptica. Ta govori o orjaški njorki, ki
je bila najdena na majhnem otoku na Škotskem. Trije moški so ujeli ptico in jo zvezali, po
treh dnevih njenega ujetništva pa se je razbesnela huda nevihta, za katero so moški krivili
ptico, saj so verjeli, da je čarovnica, zato so jo ubili [22].
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Slika 10: Inspiracijski kolaž

Poiskala sem fotografije in slike drugih umetnikov, ki so mi pomagale pri iskanju navdiha in
pri risanju. S flomastrom sem delala hitre krokije orjaške njorke v različnih položajih.
Narisala sem jih veliko, saj sem želela upodobiti celo jato ptic. Za risbe ptic sem uporabljala
flomastre in svinčnik. Risbe sem nato združila in preoblikovala v Photoshopu, tako da se
prekrivajo. Sliko jajca, ki ima zgornji del oblikovan kot vulkanski otok, sem naslikala z
akvareli.
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Slika 11: Slika z akvareli
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Slika 12: Risbe
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Na tekstilni sliki je upodobljeno jajce ptice, ki je bilo zelo priljubljeno med zbiratelji zaradi
zanimivih barv in vzorcev. Slika ponazarja nedgovorno zbirateljsko slo v škodo redke ptice.
Ker so ptice izumrle tudi zaradi izbruha vulkana in izgube življenjskega prostora – habitata, ki
ni bil dostopen ljudem, sem jih postavila na vulkan. Slika predstavlja mirno življenje ptic
daleč stran od ubijalskega človeka, ki je z njihovimi nagačenimi telesi in jajci polnil muzeje.

Slika 13: Ilustracija, pripravljena za digitalni tisk
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Ko sem iz risb in slik sestavila digitalni kolaž, sem ga prenesla na tekstil. Ker se mi je zdelo,
da nekaj manjka, da barve niso take, kot sem želela, sem se spomnila, da bi lahko vključila
tudi vezenino. Kasneje sem jo uporabila tudi pri drugih slikah. Vezla sem s sivo, bež in belo
barvo. Uporabila sem debelejšo volneno prejo, da bi pridobila in poudarila teksturo in tudi
zato, ker so tekstilne slike velike in bi s sukancem delo teklo prepočasi, učinek pa bi bil
nesorazmeren z vloženim delom. Želela sem, da bi vezenje delovalo čim bolj spontano in
naključno in bi učinkovalo kot risba. Z vezenjem delo »oživi«, saj postane s teksturo
zanimivo tudi na dotik. Z vezenino sem poudarila enega izmed ptičev v ospredju in jajce, na
katerem sedi jata. Želela sem poudariti zanimive vzorce, ki jih je imelo jajce orjaške njorke.
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Slika 14: Orjaška njorka, tekstilni tisk in vezenina, 132×91 cm
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Slika 15: Detajl
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Slika 16: Detajl
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3.5.2

Tekstilna slika Sirski divji osel

Na tekstilni sliki je prikazan sirski divji osel, ki je med prvo svetovno vojno izumrl, ko sta
njegov habitat zasedli močno oboroženi turška in angleška vojska. Divji osel je bil majhen,
visok je bil samo en meter in ga ni bilo mogoče udomačiti. Znan je bil kot neukrotljiv, po
lepoti in moči pa so ga primerjali s čistokrvnim konjem. Osel je menjal barvo kožuha; poleti
je bil rjavkasto oliven, pozimi pa bledo peščene barve [23].
Zraven osla je upodobljena Zenobia, potomka Kleopatre in nekdanja vladarica Palmire v
Siriji, ki je bila močna vojaška in gospodarska voditeljica v obdobju pred nastopom islama
(slika 17) [24]. Znano je, da je skupaj z vojsko hodila na vojaške pohode, odlično je lovila in
tudi pri pitju ni zaostajala za moškimi [25].

Slika 17: Zenobia [24]

Palmiro so pred kratkim opustošili islamski skrajneži in celo ubili vodilnega arheologa.
Razmišljala sem, kako bi bilo, če bi Zenobia kot nekoč varovala mesto, saj je bila znana kot
odlična bojevnica, ki se je uprla rimskemu imperiju. Zdelo se mi je pomembno, da v svoje
delo vključim tudi aktualno politično dogajanje v Siriji in izpostavim uničevanje
zgodovinskih umetnin, ki ga namenoma izvaja Islamska država.
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Slika 18: Inspiracijski pano

Zgornje fotografije so mi bile v pomoč pri sestavljanju kolaža (slika 18). Zenobio sem
upodobila tako, da sem na glavo sirskega kipa dodala oči in usta z drugega kipa, telo pa sem
narisala s svinčnikom in flomastrom, potem pa ga preoblikovala v Photoshopu. S tem, ko sem
kipcu spremenila obraz, sem želela izpostaviti uničevalno početje islamskih skrajnežev.
Oskrunila sem obraz kipca in ga deformirala. Sirske osle sem narisala s flomastrom. Izbrala
sem dva, ki sta mi bila všeč, in ju v Photoshopu združila, tako da sta se prekrivala. Za
ponazoritev stebrov sem uporabila akvarelno tehniko. Stebre sem nato obračala in spreminjala
njihovo postavitev. Iz ene slike stebra sem jih naredila več, da sem prišla do zanimive
kompozicije.

27

Slika 19: Risbe
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Slika 20: Ilustracija, pripravljena za digitalni tisk

Ko sem sliko natisnila, sem se lotila še vezenine. Z odtenki modre barve sem ustvarila vtis
nočnega neba. Uporabila sem volno in ustvarjala različne vzorčke, ki se širijo proti dnu slike.
Stebri in vezenina se povezujejo tako, da tvorijo geometrijske vzorce in detajle.
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Slika 21: Sirski divji osel, tekstilni tisk, vezenina, 84×146 cm

30

Slika 22: Detajl
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Slika 23: Detajl

3.5.3 Tekstilna slika Beothuk
Indijanci Beothuk ali Rdeče ljudstvo so vsako pomlad uporabljali rdečo okro, glino, s katero
so si barvali oblačila, hiše, kanuje, orožje, glasbila. Živeli so na Novi Funlandiji. Evropejci so
jim nadeli ime Rdeče ljudstvo, ker so rdečo barvo jemali zelo resno. Če so želeli koga izobčiti
ali kaznovati, so mu prepovedali nositi rdečo barvo. Rdeče ljudstvo ni želelo imeti opravka z
Evropejci, zato so se začeli seliti po različnih obalnih krajih Nove Funlandije, kjer Evropejci
niso imeli svojih ribiških taborov. Kmalu pa so se morali seliti tudi v notranjost dežele.
Prehranjevali so se v glavnem z morsko hrano in določeno vrsto jelena. Ker v notranjosti
dežele ni bilo možnosti ribolova, so stradali, hkrati pa je bila njihova selitev tudi vzrok za
čezmerno lovljenje jelenov, saj so postali njihova edina hrana. Za njihovo izumrtje so krive
tudi nalezljive bolezni, proti katerim niso bili odporni. Oslabila sta jih predvsem tuberkuloza
in nasilje priseljencev in drugih ljudstev.
Ljudstvo je uporabljalo zanimivo oblikovan čoln, ki je imel zvišan sredinski del. S takim
kanujem so lahko pluli po oceanu, saj je visok sredinski del preprečeval, da bi visoki valovi
vdrli v čoln. S takim čolnom so lovili ribe in nabirali kormoranova jajca [26].
Poiskala sem ustrezne fotografije in začela risati, slikati in izdelovati kolaž. Na tekstilni sliki
sem upodobila dva pripadnika ljudstva Beothuk, ki potujeta v značilnem čolnu z visokim
sredinskim delom in iščeta hrano.
32

Slika 24: Inspiracijski pano

Na zgornjem panoju so fotografije, ki so mi bile v pomoč pri ustvarjanju. Na sliki je
kormoran, ki je bil hrana ljudstva, njihov kanu, s katerim so pluli in lovili hrano, in pokrajina,
kjer so prebivali. Za kolaž sem uporabila veliko različnih tehnik, akrilne barve, voščenke in
kolaž iz papirja. Iz različnih revij sem izrezala različne teksturirane površine, ki sem jih
sestavila skupaj, da sem upodobila dva pripadnika Rdečega ljudstva.
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Slika 25: Akrili, voščenke, kolaži

Za upodobitev ljudstva sem uporabila rdečo barvo, za upodobitev njihovih navad in bivalnega
okolja pa sem narisala še morje, čoln in kormorana, saj so se prehranjevali z njihovimi jajci.
Ljudstvo je izumrlo predvsem zaradi tega, ker so bili izrinjeni iz njihovega naravnega
obalnega okolja v notranjost dežele, kjer so stradali. Morje je zanje pomenilo preživetje, brez
njega so bili izgubljeni. S to sliko izražam ogorčenje nad kolonizacijo in objestnim ravnanjem
ljudi z bolj ranljivimi bitji v tistem in današnjem času.
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Slika 26: Ilustracija, pripravljena za digitalni tisk

V odtis slike sem vključila tudi vezenino. Da bi morje naredila bolj dramatično, sem
natisnjeni risbi dodajala različne vezene efekte z volneno prejo v modrih odtenkih in s tem
pridobila želeno teksturo.
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Slika 27: Beothuk, tekstilni tisk, vezenina, 144 × 165 cm
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Slika 28: Detajl
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Slika 29: Detajl
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3.5.4

Tekstilna slika Oljka svete Helene

V tem kolažu so zbrane nekatere rastlinske vrste, ki so izumrle. Zdi se mi pomembno, da
poudarim tudi rastline, ki jih ni več, saj o njih najmanj razmišljamo in ne reagiramo čustveno
ob njihovem uničenju. Ne žalujemo za njimi kot za ljudmi, živalmi ali celo predmeti. Rastline
se nam ne zdijo tako pomembne, kot so živali ali ljudje, a vplivajo na raznolikost in zdravje
sveta okoli nas.
Ta tekstilna slika govori o oljki svete Helene, ki je bila domača rastlina na otoku Sveta
Helena. V devetnajstem stoletju je rastlina postala zelo redka zaradi izgube habitata. Do leta
1875 je obstajalo le še okoli 12 do 15 dreves, ki so rasla na Dianinem vrhu, najvišji točki
otoka. Vrsta je izumrla, ker so drevesa posekali in jih uporabili za les, izsekavali so jih tudi,
ker so potrebovali prostor za plantaže in za ovčje pašnike. Škodljivci in glivične okužbe pa so
uničili še zadnje primerke te vrste. Oljka svete Helene nima nič skupnega z oljko, ki raste v
Sredozemlju [27].
Tudi druge rastline, ki so na sliki, so izumrle, vendar o njih nisem našla nobene zgodbe.
Vseeno sem jih dodala k oljki svete Helene, kjer skupaj tvorijo raznolik rastlinski svet.

Slika 30: Inspiracijski pano

Inspiracija za nastanek tekstilne slike je bil Dianin vrh v lepih zelenih odtenkih, oljka svete
Helene in druge izumrle rastline. Dianin vrh sem upodobila z voščenkami in kolažem. Iz revij
sem izrezala razne drage kamne in površinske teksture zelene barve. Vse to sem prilepila na
risbo z voščenkami in s kolažem poudarila obris Dianinega vrha. Za upodobitev rastlin sem
upodobila akvarele, voščenke in suhe barvice.

39

Slika 31: Risbe

Celotna kompozicija predstavlja raznolikost rastlinskih vrst, ki so izumrle. Z dodajanjem
izrezkov dragih kamnov sem skušala lepoto rastlin in njihovo dragocenost primerjati z
dragimi kamni. Uporabila sem veliko barv in tehnik, da bi s tem ponazorila, kako pomembo je
ohranjanje vrst, da bo naše okolje ostalo barvito in raznoliko.
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Slika 32: Ilustracija, pripravljena za digitalni tisk

Tudi tej tekstilni sliki sem dodala vezenino, vendar samo posamezne detajle, saj je bila slika
že prej zelo polna in barvita.
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Slika 33: Oljka svete Helene, tekstilni tisk, vezenina, 137 × 116 cm
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Slika 34: Detajl
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3.5.5

Tekstilna slika Mračni morski vrabec

Tekstilna slika pripoveduje o vrsti vrabca, ki je živel na otoku Merrit na Floridi. Temna barva
in značilen napev sta ga ločila od drugih morskih vrabcev. Močvirja, kjer je gnezdil, so
onesnažili, ko so hoteli iztrebiti komarje, kasneje pa so območje, kjer je vrabček gnezdil, celo
izsušili zaradi gradnje avtoceste. Počasi je vrabček izumrl. Leta 1983 so še zadnje štiri samce
prestavili v Walt Disneyjev rezervat, kjer naj bi se razmnoževali z drugo vrsto vrabca, kar pa
ni bilo uspešno. Leta 1986 je poginil zadnji vrabček, ki je bil slep na eno oko, a je vseeno
dočakal visoko starost nekje od devet do deset let [28].

Slika 35: Inspiracijski pano

Zgornje fotografije predstavljajo habitat, ki je izginil, zato je vrabček izumrl (slika 35). Te
fotografije so mi bile v pomoč, ko sem ustvarjala tekstilno sliko. Risbe, ki sem jih uporabila v
kolažu, so narisane s kemičnim svinčnikom in flomastrom, vrabčka pa sem naslikala z
akvareli.
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Slika 36: Risbe, slike
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Na tekstilni sliki je prikazan en sam vrabček, ki sedi na majhnem otočku. Ta predstavlja edini
prostor, kjer še lahko gnezdi. Sivo in zadimljeno ozadje slike simbolizira problem
onesnaženosti in grožnjo za izumiranje novih vrst živih bitij.

Slika 37: Ilustracije, pripravljene za tisk

Ker sem tkanino po tisku premalo izprala, so nastale lise, ki so mi postale zelo všeč, saj so
videti kot odsev vode in ne kvarijo slike. Z vezenino sem poudarila rastlini na levi in desni
strani slike. Sedaj delujeta kot nekakšen okvir in postavljata mejo med vodo in otočkom.
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Slika 38: Mračni morski vrabček, tekstilni tisk, vezenina, 146 × 149 cm
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Slika 39: Detajl

Slika 40: Detajl
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3.6 Umestitev v prostor
Tekstilne slike sem si od samega začetka zamislila kot del narave in kot dele enovite celote,
sestavljene iz več zgodb. Zgodbe – slike predstavljajo svojevrsten svet, ki ga ni več. S
polkrožno postavitvijo tekstilnih kosov sem želela vzpostaviti intimo in korelacijo med
posameznimi slikami, da bi delovale kot freske na cerkvenih stenah. Slike arhitekturno tvorijo
apsido, polvalj okrog improviziranega namišljenega oltarja sredi gozda. Z ene strani je prostor
delno zaprt z drevesi, z druge pa s tekstilnimi slikami. Fotografije sem posnela v gozdu ob
Cerkniškem jezeru.

Slika 41: Na prostem
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Slika 42: Na prostem
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Tekstilne slike sem postavila tudi v Akademski kolegij na Vilharjevi ulici v Ljubljani, v
stavbo, ki je bila zgrajena po Plečnikovih načrtih. Stavba je polkrožne oblike, čeprav je bila
zamišljena kot krog, a druga polovica ni bila nikoli zgrajena. Krog predstavlja nekaj
božanskega, popolnega, celostnega. Podoba kroga spremlja človeka že od samega začetka
civilizacije, ko so ljudje začeli opazovati luno in sonce. Hkrati pa nedokončana stavba
Akademskega kolegija predstavlja nekaj nepopolnega. Takšen je tudi svet, v katerem živimo,
saj v njem izginja vse več živih bitij.
Za spominske tekstilije sem prostor našla v južnem delu stavbe, kjer je študentski dom. S
postavljanjem tekstilnih slik na zunanje stene študentskega doma sem pridobila pozornost
študentov in dosegla dialog med tekstilijami in arhitekturo. Študenti, ki stanujejo v sobah
kolegija, so sodelovali pri postavitvi s svojim mnenjem in predlogi, zanimalo jih je, kaj slike
predstavljajo. Želela sem izkoristiti le prostore kolegija, vendar sem med postavljanjem
ugotovila, da sem spontano priredila pravi mali dogodek v študentskem domu in vanj
vključila tudi prebivalce stavbe.
Stavba akademskega kolegija je bila s svojo zanimivo obliko zagotovo inovacija za tisti čas.
Imam občutek, da stavbe ne cenimo več, je nekako preživeta, saj so prostori študentskega
doma rahlo zanemarjeni in potrebni obnove. Stavba ima prijetno zgodovinsko patino, ki bi jo
bilo vredno ohraniti. Zanimivo se mi zdi tudi to, da se prebivalci stalno menjajo in s seboj
nosijo spomine o svojem študentskem življenju. Namesto zanemarjanja bi stavbo bilo
smiselno bolje vzdrževati in jo ohraniti. S postavljanjem tekstilnih kosov v te prostore sem
želela opozoriti, da je treba skrbeti za okolje, ki nas obdaja, ter ga ohranjati, da ga ne
izgubimo, tako kot smo izgubili bitja, upodobljena na tekstilu.
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Na spodnji sliki (slika 43) sem uporabila zunanje stene Akademskega kolegija in na okenske
okvirje obesila tekstilne slike.

Slika 43: Postavitev na zunanjih stenah Akademskega kolegija

Okenske okvirje sem izbrala zaradi praktičnih in vizualnih razlogov. Zlahka sem našla način,
kako jih pritrditi, hkrati pa so se slike s svojo pravokotno obliko lepo zlile z okoljem.
Počakala sem, da se je zmračilo, ker me je zanimalo, kakšno vzdušje bo nastalo v mraku pri
prižganih lučeh (slika 44).
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Slika 44: Slika v mraku
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Slika 45: Kompozicija 1 v notranjih prostorih Akademskega kolegija

Slika 46: Kompozicija 1 v notranjih prostorih Akademskega kolegija
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Na fotografijah 45 in 46 so tekstilne slike postavljene tako, da se prekrivajo in s tem tvorijo
dinamično kompozicijo – velik kolaž v prostoru. Barvno in stilsko se dopolnjujejo in se lepo
povežejo v eno sliko. Izkoristila sem tudi tla prostora in ploskovite liste kot slap od zgoraj
spustila navzdol, da so se iz vertikalne lege počasi položili v horizontalno in se tako
prostorsko povezali.

Slika 47: Kompozicija 2 v notranjih prostorih Akademskega kolegija
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Slika 48: Kompozicija 2 v notranjih prostorih Akademskega kolegija

Da bi ustvarila zanimiv učinek, sem na tekstil prišila volnene niti in jih vlekla proti sebi.
Tkanino sem dvigala stran od stene in s tem dosegla videz lebdenja (slika 47, 48).
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Slika 49: Kompozicija 3 v notranjih prostorih Akademskega kolegija
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3.7 Oblačilo
V Afriki spominski tekstil uporabljajo kot oblačilo, zato sem želela videti, kako bi se moje
tekstilne slike obnesle kot oblačilo. Posnemala sem preprosto nošnjo nekaterih afriških
ljudstev in uporabila tekstil kot ogrinjalo.

Slika 50: Inspiracijski pano
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Slika 51: Ogrinjala
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Slika 52: Ogrinjala
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4 Razprava o rezultatih
V diplomskem delu sem raziskovala afriški spominski tekstil ter iskala način, kako ga
uporabiti v konceptualnem in vizualnem smislu kot navdih za umetniško delo. Ukvarjala sem
se s sporočilnostjo tekstila in s svojim delom skušala izraziti obžalovanje in ogorčenje nad
izumiranjem vrst in zmanjševanjem raznolikosti okolja, v katerem živimo.
Sklep diplomskega dela je pet tekstilnih slik, ustvarjenih s tehniko kolaža in natisnjenih z
digitalnim testilnim tiskalnikom. Vsaka slika vsebuje različne risarske in slikarske tehnike,
vključujejo tudi vezenino, ki predstavlja vez med sodobnim in tradicijo. Uporabila sem jih kot
umetniško delo samo po sebi in kot ogrinjalo.
Z nadaljnjim razvojem oblikovanja bi bilo mogoče tekstilne slike prirediti tudi za druge
uporabne namene, na primer za zavese, posteljnino, prte ali pa tudi kot sodoben digitalni tisk
likovnega motiva brez ponavljanja za oblačila. Običajno so potiski na zavesah, prtih,
posteljninah in drugih tekstilijah za notranjo opremo ponavljajoči se motivi, redkokdaj
opazimo motive brez ponavljanja. Morda bi prav zato taki kosi izstopali v interierju in bi bili
zanimiv okras doma.
Tekstilne slike sem uporabila kot zavese, s tem prikazujem še eno od možnosti uporabe
tekstilnih slik. Na spodnji fotografiji je tekstilna slika Beothuk. Menim, da bi bile tekstilne
slike primerne kot zavese, saj dobro zatemnijo prostor, motiv pa pride še posebej do izraza
zaradi prosevajoče svetlobe.

Slika 53: Zavesa
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5 Zaključek
Tekstil, ki je bil od nekdaj namenjen tudi za sporočanje in sporazumevanje, ne samo za
oblačila, dekoracijo in interier, ohranja to svojo funkcijo tudi danes. Različne kulture ga na
svojske načine uporabljajo tudi za ta namen. Z napisi, vzorci, fotografijami in barvami,
prenesenimi na tekstilno podlago, ustvarjajo sodobna sporočila na oblačilih, ki niso le zaščita
pred mrazom ali pogledi. Spominski tekstil pa je tudi način, kako v spominu preprostih ljudi
ohraniti zgodovinske dogodke, in je zaradi tega pomemben in svojevrsten zgodovinski
dokument.
V svojem delu sem se ukvarjala s problematiko izginjanja živalskih in rastlinskih vrst ter
ljudstev in v spomin nanje ustvarila potiskane in vezene tekstilne slike. Navdih sem iskala v
afriškem spominskem tisku in konceptu spominskega tiska. Predvsem me je zanimala
večplastnost podobe in kolažne likovne kompozicije.
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7 Priloga
Razstava
Svoje delo sem si od vsega začetka zamišljala razstavljeno v naravnem okolju. Zato sem se
dogovorila, da razstavo priredim v Botaničnem vrtu v Ljubljani. Predlagali so mi, naj se z
razstavo pridružim dogodku Vedno Zelena Ljubljana, ki se je odvijal v čajnici Primula v
botaničnem vrtu. Za postavitev tekstilij so mi namenili prostor pred čajnico. Tekstilne slike
sem želela postaviti čim bolj skupaj, da bi tvorile svoj prostor in da bi bile dobro vidne iz
čajnice. Nekaj tednov prej sem že postavila slike v naravo ob Cerkniškem jezeru, kot sem že
opisala, in postavitev v botaničnem vrtu je bila zelo podobna prvi postavitvi. Tokrat sem
morala prilagoditi način obešanja. Želela sem, da bi se tkanina čim manj gubala. To sem rešila
tako, da sem v zgornje zarobljene dele tkanin vstavila lesene palice, ki jih ni bilo težko obesiti
na veje dreves, spodnje dele tekstilij pa sem pustila gibljive, da so kot zastave plapolale v
vetru. Za razstavo sem izdelala tudi informativno knjigo, v kateri so bile zbrane risbe, slike in
kolaži ter zgodbe o izumrtju, ki so zapisane v diplomskem delu. Knjigo sem izdelala v stilu
osnovnošolskih plakatov, saj sem s tem želela še dodatno poudariti otroško iskrenost in
likovno naivnost. To sem dosegla tako, da sem besedila napisala z ročno pisavo in z
različnimi črnili, okoli besedila pa sem nalepila svoje risbe, skice in ilustracije. Prvo stran sem
polepila z raznimi izumrlimi bitji, ki sem jih med raziskovanjem odkrila in shranjevala
njihove slike.
Pri razstavljanju zunaj se zlahka zgodi, da okolica prevlada nad umetniškim delom. Nekatere
moje slike so zelo nežne. Mogoče se je komu zazdelo, da so se malo izgubile v okolju, a mi
vseeno ni žal, da sem postavila razstavo prav tam, saj sem slike povezala z naravnim okoljem.
Tekstilije so se svobodno pozibavale v vetru. Sončni žarki so se lovili na njihovih nemirnih
ploskvah. Slika, posvečena Indijancem Beothuk, je bila postavljena na tako prepišno mesto,
da je delovalo, kot da bi bilo neurje. Zvečer, ko se se je močno sonce ohladilo, se je zeleno
ozadje pritajilo, slike pa so stopile v ospredje in prišle do izraza.
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Slika 54: Postavljanje razstave

Slika 55: Razstava v botaničnem vrtu

67

Slika 56: Razstava v botaničnem vrtu

Slika 57: Razstava v botaničnem vrtu
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Slika 58: Knjiga poteka

69

Slika 59: Knjiga poteka
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Abstrahirani prostori
Da bi ugotovila, kako slike delujejo v različnih prostorih, sem fotografije kompozicij iz
Akademskega kolegija prenesla v program Photoshop.

Slika 60: Kompozicija 1 v izčiščenem prostoru
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Slika 61: Kompozicija 2 v izčiščenem prostoru
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Slika 62: Kompozicija 3 v izčiščenem prostoru
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Slika 63: Kompozicija 1 v imaginarnem prostoru
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Slika 64: Slike na črnem ozadju
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