
Pri razstavljanju historičnih tekstilnih pred-
metov je zelo pomembno, da so primerno 
podprti in tako zaščiteni pred novimi poškod-
bami zaradi napetosti v materialu. Kljub na-
videzni enostavnosti je za izdelavo ustreznih 
podpor potrebnega precej načrtovanja. Prav 
s tem smo se v zadnjih letih ob občasnih in 
stalnih razstavah v muzeju veliko ukvarjali.  
Prvi korak pri načrtovanju izdelave ustrezne 
podpore/lutke je bil določiti dimenzije obla-
čila in ga namestiti tako, da je bil njegov videz 
naraven (kot na telesu). Posebej smo bili po-
zorni na pravilen položaj ovratnikov, okrasnih 
trakov in različnih oblačilnih dodatkov. Glede 
na obliko oblačila smo nato izbrali ustrezen 
material za izdelavo podpore/lutke.
Za mašne plašče smo kot osnovo uporabili 
polipropilenske odtočne cevi. Povezali smo 
jih s koleni različnih kotov in tako posame-
znemu plašču zagotovili ustrezno prilega-
nje ramenskega dela. Cevi smo obložili s 
sintetično volno ter jo prevlekli z raztegljivo 
bombažno cevasto tkanino in bombažnim 
blagom, ki smo ga na spodnji strani sešili. 

Tako izdelano konstrukcijo za ramenski del 
smo pritrdili na s tekstilom prevlečen lesen 
nosilec in ga vpeli v obteženo leseno plo-
ščo, ki je omogočala stabilno razstavljanje 
predmeta. Za stabilizacijo spodnjega dela 
plaščev smo na leseni nosilec pritrdili ho-
rizontalni naslon, ki je temu delu oblačila 
dajal dodatni volumen.
Pri oblikovanju nosilcev za usnjene naglavne 
maske, ki jih je izdelal kipar Miljenko Seku-
lić, smo iz inertne polietilenske ekspandira-
ne pene izrezali tridimenzionalne posnetke 
mask in jih prevlekli z bombažno tkanino. 
Vrh nosilca smo ojačali s tanko jekleno cev-
jo, na katero smo pritrdili obešalo.
Najzahtevnejša je bila izdelava nosilcev za 
uniforme in modna oblačila. Kot osnovo 
smo uporabili industrijsko izdelane torze iz 
ekspandiranega polistirena, ki smo jih pri-
lagodili vsakemu oblačilu posebej. Nekate-
re je bilo treba odžagati in osnovo zgladi-
ti, druge primerno obložiti, da so ustrezali 
obliki oblačila. Za nekaj predmetov (korze-
tov) smo z lepljenjem in oblikovanjem poli-

stirenskih plošč izdelali tudi osnovni nosi-
lec. Torze smo pred nameščanjem oblačil 
dokončno oblikovali z oblazinjenjem, pod-
loge prišili ter jih prevlekli s tanko plastjo 
sintetične volne in z raztegljivo bombažno 
cevasto tkanino. Iz teh dveh materialov smo 
izdelali tudi polnila za rokave. Območja, ki 
jih opazijo obiskovalci razstav, smo prekrili 
s tkanino, ki je poenotila videz vseh torzov. 
Kot nosilec za torze smo uporabili serijsko 
izdelane podstavke za izložbene lutke.
Pomembno je, da smo za izdelavo nosilcev 
oziroma njihovih oblog, ki prihajajo v stik s 
predmetom, uporabili inertne in obstojne 
materiale: poliestrsko volno, izdelano s po-
stopkom termalnega spajanja, kar omogo-
ča, da ji ni treba dodajati kemijskih sredstev 
(npr. mehčalce); kemijsko čisto čvrsto peno 
iz ekspandiranega polietilena, ki ne reagi-
ra v stiku s tekstilom (kot sredstvo za eks-
pandiranje je uporabljen dušik); raztegljivo 
nebeljeno bombažno cevasto tkanino, ki ne 
vsebuje elastana, a jo je mogoče raztegniti 
do dvojne velikosti.
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