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SOĞUK YIKAYIN
BEYAZLATMAYIN
DÜŞÜK SICAKLIKTA
TAMBURLU KURUTMA

Tişört 19. yüzyılın “içliklerinden”
bugünkü haline evrim
geçirmiştir. Tek parçalı içlik ayrı
üst ve alt parçalara kesilmiştir.
1913 yılından itibaren, ABD
ordusu düz beyaz tişörtleri atlet
olarak dağıtmaya başlamıştır.

1800'LERDEN TO
1900'LERİN
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1902 P.H Hanes Knitting
Company isimli şlirket, klasik
“atleti” de içeren ayrı iç
çamaşırlarını ticari olarak
piyasaya sürmüştür.

Çengelli İğne Yok -- İğne Yok -- Dikiş İpliği Yok -- Düğme Yok

1904 Cooper Underwear
Company isimli şirket, ilk
düğmesiz “esnek” dik yakalı
atletin reklamnı yapmaktadır.

Klasik atlet

Spor Forması

1896 Ulusal Lig takımlarından
Baltimore Orioles'un eski bir
fotoğrafında, oyuncuların yarım
kollu logolu gömlekler giydiği
görünmektedir.

1939 The Wizard of Oz filmi, işçilerin
korkuluğun içini doldururken yeşil
“OZ” baskılı tişörtler giydiği bir
sahnede ilk kez bir baskılı tişörte bir
filmde yer vermiş olabilir.

Esnek yaka/düğmesiz

1920'lerin seri olarak üretilen
atletine, vücut üzerinde yaptığı
“T” şeklinin adı verildi. Marlon
Brando, 1951 tarihli A Streetcar
Named Desire filminde giydikten sonra, bu giysi bir üst
kıyafet olarak modanın zirvesine çıkmıştır.

1952 Miami'de bulunan Tropix Togs
adındaki bir şirket, tişörtler üzerine
Disney karakterlerini bastırmak için
Walt Disney Şirketinden izin almıştır bu ayrıca ticari serigrafi baskıdaki ilk
girişimlerden birini ifade etmektedir.
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En Eski Grafik
Baskılı Tişört

En Eski Baskılı Tişört

İlk Lisanslı Tişört

1942 Bir Hava Kuvvetleri Topçuluk
Okulu öğrencisi Life dergisinin
kapağında görünene kadar grafik
baskılı tişörtler 1942'ye kadar sınırlı
şekilde kullanılmaktaydı.

1930'LARDAN

1950'LERE

1960'lı yıllar, çizgili desenli
kumaşların, Beach Boys ve
sörf kültürü modasını yansıtan
tişörtler için ortak bir tercih
olduğu bir dönem olmuştur.
Moda ve baskılı tişörtler için
yeni bir dönem başlamıştı.

1963 Haight Ashbury, San Francisco'daki
insanların batik tişörtler giydiği görülmüştür çoğunlukla hipi kültürüyle alakalı bir kıyafet
olmuştur ve farklı renklerde elle boyama
işleminden önce kumaşın bölümlerinin antik
bir Japon metoduna göre düğümlenmesine
dayanmaktadır.
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Batik

Mod (Alt Kültür)
Modası

1969 Michael Vasilantone, ilk döner
çok renkli serigrafi baskı makinesini
icat etmiştir. Bu icat, tişört üretiminde
devrim yaratıp, grafik baskılı tişörtün
seri üretimine imkan tanımıştır.

İlk Müzik
Grubu Tişörtleri

70'li ve 80'li yıllar, grafik
baskılı tişörtlerin dönemi
olmuştur. Sloganlardan
mağazacılığa ve moda
markalaşmasına, tişört kişisel
veya marka mesajlarını
iletmek için herkesin giydiği
bir nesne haline geldi.

1977 İlk Yıldız Savaşları filmi vizyona girdi. Filmin
başarısından sonra Yıldız Savaşları filminin
tişörtü tüm büyük mağazalardaydı. Zamanının
en popüler tişört konusuydu ve mağazacılığı
sonsuza dek değiştirdi. Günümüze kadar 20
milyar dolarlık lisanslı Yıldız Savaşları ürünü
satılmıştır.
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Moda Tişörtü

1969 John Pasche, ileriki yıllarda
milyonlarca tişörtü süsleyecek ikonik
Rolling Stones logosunu tasarlamıştır. 60'lı
yılların sonuna doğru, girişimciler konser
tişörtleri satmanın kar potansiyelinin
farkına vardılar.

1964 The Who müzik grubu, grafik
baskılı tişört giyerken fotoğraflanmıştır. Bu müzik grubu, dar kesim
tişörtlerin, kazakların ve tişörtlerin 60'lı
yıllardaki şık mod (alt kültür) kültürü
üzerinde büyük bir etkiye sahipti.

1960'LAR
1983: Moda tasarımcısı Katherine
Hamnett'in dev sloganları olan büyük
beden tişörtleri, Wham ve Frankie
Goes to Hollywood gibi müzik
grupları tarafından benimsendi.
“Mutlaka sahip olunması gereken”
moda eşyaları oldu.

TO

Kitlesel Mağazacılık

İkonik Tişört

1977 Milton Glaser, tişörtlerin üzerine
anında yazılan bir ikonik New York logosu
tasarlar. 70'li yıllar boyunca, (soldaki gibi)
kültürel sloganlar ve ikonografi tişört
tasarımlarına hakim oldu.

1970'LERDEN

TO

1980'LERE

90'lı yıllardan beri, tişört lüks bir
moda eşyası oldu. Artık tişört
basit bir pamuklu veya karışık
pamuklu ürün olmanın dışında,
spor kıyafetler ve moda
uygulamaları için gelişmiş
malzemelere sahip teknolojik
bir ürün olmuştur.

1999 Dijtal baskı teknolojileri ve
web-to-print çevrimiçi sistemleriyle birlikte
Cafe Press gibi internet mağazaları,
müşterilerin artık kendi sloganlarını ve
tasarımlarını tasarlayıp yazdırabilecekleri
ve kapılarına kadar teslim alabilecekleri
çevrimiçi tişört kişiselleştirme hizmetleri
sunmaya başladı.
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1991 Kurt Cobain, rekor sahibi
albümünün (sağdaki) el broşürü
için gülümseyen bir yüz resmi
çizmiştir. Tüm zamanların en
popüler tişörtlerinden ve grunge
modanın ve müziğin devamlı
simgelerinden biri olmuştur.

Grunge
giyim modası

1990'LARDAN

TO

GÜNÜMÜZE

No Fear
Tişörtü

1995 No Fear, 90'lı yıllarda
popülerliği patlama yapan bir
markaydı. Kayak, sörf, motokros ve
diğer ekstrem sporların artan
popülerliğinin korkusuz duruşunu
temsil etmekteydi. Tişörtlerin arta
tarafları tipik olarak (sağdaki gibi)
motivasyon mesajları taşımaktaydı.

1998 Roland DG, CJ-500'ün tanıtımını
yapmaktadır. İlk tam renkli, mürekkep
püskürtmeli yazıcı/kesici olan bu ürün,
kıyafet ve tişört kişiselleştirmesi yapan küçük
işletmeler için yeni bir dönem başlatmaktadır. Roland, yüksek adetli kıyafet baskıları
için yeni doğrudan kıyafete baskı teknolojisiyle bu yenilik ve başarıyı 90'lı yıllar, 2000'li
yıllar ve sonrası boyunca devam ettirecektir.

CJ-500 Mürekkep
Püskürtmeli Yazıcı/Kesici
XT-640S-DTG Yüksek
Hacimli Doğrudan Kıyafete
Baskı Yapan Yazıcı

İzinli bilgi görseli

Aşağıdaki adresten tişört ve kıyafete baskı kişiselleştirmesi hakkında daha fazlasını keşfedin:

www.rolanddg.eu

Çevrimiçi
Kişiselleştirme

