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IZVLEČEK
Diplomsko delo Oblikovanje kolekcije z izhodiščem v športni modi predstavlja proces
oblikovanja »ready-to wear« kolekcije ženskih oblačil.
Šport in športna moda predstavljata enega izmed največjih vplivov na sodobno
»ready-to-wear« modo. Modni oblikovalci ustvarjajo v športni modi navdihnjene
kolekcije, vračajoč se videz športne mode 90ih let je danes popularen modni trend
mladih, že pozabljena imena športnih znamk sodelujejo s »high-end« modnimi
znamkami. To so le nekatere posledice in dejavniki porasta popularnosti in
pomembnosti športne mode danes.
V teoretičnem delu sem se v prvem segmentu poglobila v zgodovino in razvoj
športne mode ter športne mode na olimpijskih igrah, v drugem pa osredotočila na
ulično modo, današnje trende in vplive športne mode na »ready-to-wear« modo.
V eksperimentalnem delu sem zasnovala »ready-to-wear« kolekcijo z inspiracijo v
športu ter slovenskih motivih in barvah. Raziskala sem slovenske simbole in na
podlagi le-teh oblikovala logotip kolekcije. V silhuetah specializiranih športnih oblačil
sem poiskala zanimive detajle, ki sem jih aplicirala na oblačila.
Za Oblikovanje kolekcije z izhodiščem v športni modi sem se odločila, saj sem se
sama profesionalno ukvarjala s športom in brisanje mej med športno modo in visoko
modo se mi je vedno zdelo zanimivo.
Kolekcija dokazuje, da se lahko slovenske tradicionalne simbole in identiteto uporabi
tudi na zelo sodoben in aktualen način, v skladu s trenutnimi trendi.
Oblačila so urbana, nosljiva in prepoznavna. Nakazujejo smer oblikovanja, kjer bi tudi
slovenski športniki na svetovnih tekmovanjih lahko nastopali v bolj ambiciozno
oblikovanih oblačilih.

Ključne besede:
olimpijske igre, športna moda, »ready-to-wear«, slovenski simboli, kolekcija
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ABSTRACT
Bachelor thesis Collection design based in sports represents the process of
designing a ready-to-wear womenswear collection.
Sports and sports fashion are one of the biggest influences on contemporary »readyto-wear« fashion. Fashion designers are creating collections inspired by sports, 90-s
look is coming back and is popular among youth, the forgotten names of sports
brands are collaborating with »high-end« fashion brands and setting trends…These
are the consequences and factors of how popular and important sports fashion is
today.
In the theoretical part of my thesis I looked into the history and development of sports
fashion and sports fashion at the Olympic Games. In the second part of my thesis, I
focused on streetwear fashion, current trends and influence of sports fashion on
ready-to wear fashion.
In the experimental part of thesis I planned a ready-to-wear collection inspired by
sports and Slovenian motives and colours. I designed a logotype with research in
Slovenian symbols. In silhouettes of specialised sports garments I found interesting
details and applied them to garments in the collection.
The main reason for Collection design based in sports is my own professional career
in sports and interest in blurring the lines between sports fashion and high fashion.
This collection proves that Slovenian traditional symbols and identity can be used in
a very contemporary way and in accordance to fashion trends.
Garments are urban, wearable and recognizable. They show a way of design that
Slovenian athletes could use at international events in more ambitious outfits.
Keywords:
Olympics, sports fashion, ready-to-wear, Slovenian symbols, collection
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1 UVOD
Profesionalna športna kariera je predstavljala del mojega življenja in na svoj način vpliva na
pristop k modnemu oblikovanju. Ravno zato se mi je zdelo zanimivo spopasti z nalogo, ki
združuje različne segmente ter jih povezuje v celoto - raziskovanje zgodovine športne mode ter
njen vpliv na modo danes, visoko specializirano športno modo, predstavljanje in identifikacijo
države, kulta osebnosti in posameznika ter osredotočanje na duh časa v sodobnem modnem
oblikovanju. Teme so služile kot osnova za razvoj kolekcije, ki jo predstavljam v svojem
diplomskem delu.
Kolekcija, ki je predstavljena v zaključnem diplomskem delu, jemlje inspiracijo v že omenjenih
temah ter ustvari eksperimentalno modno kolekcijo.
Kako osmisliti in posodobiti že uveljavljene simbole in barve, značilne za slovenske olimpijske
kolekcije ter jih vključiti v sodobno modno kolekcijo?
Ali lahko specializirani kosi oblačil, kot je na primer zaščitni lokostrelski brezrokavnik, služijo kot
inspiracija za oblikovanje kolekcije?
Kje je meja med »ready-to-wear«, visoko modo ali olimpijsko uniformo?
To so bila le nekatera izmed izhodiščnih vprašanj, ki jih nagovarja v diplomskem delu
predstavljena kolekcija
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 ZGODOVINA MODERNE ŠPORTNE MODE
2.1.1 ŠPORTNA MODA PRED MODERNO DOBO
Že za antične Grke je pomenilo udejstvovanje v športnih aktivnostih znak civilizirane
družbe. Sicer težko govorimo o »športni modi« v tistih časih, vseeno pa so atleti nosili prvo
»športno oblačilo« t.i. »perizomo« - predpasniku podobno oblačilo, ki je pokrivalo spodnji del
telesa. (16)
Konec 19. stoletja demokratizacija in industrijska revolucija omogočita velike spremembe s
krepitvijo delavskega gibanja ter pridobljenimi pravicami vseh slojev družbe. Šport ter
prostočasne aktivnosti postanejo del življenj vseh, tudi revnejših. (12)
Športna oblačila tega časa so bila v glavnem bolj sproščena oblika vsakodnevnih oblačil, kar
navadno zajema hlače in srajco. Skupinski športi so se hitro razširili po Ameriki, najbolj vpliven
pa je postal baseball. Leta 1868 je ekipa Cincinnati Redstockings-ov postala prva, ki je uveljavila
skupinske drese. (3)
Rojstvo športne mode se zgodi na prelomu med 19. in 20. stoletjem. Udeleženci potrebujejo
zaščito v kontaktnih športih ter obleke, ki omogočajo nemoteno premikanje tekom aktivnosti.
Ženske sčasoma opustijo tudi dolga in težka plavalna oblačila, pojavljajo se hlačna krila za
kolesarjenje, kar je za tiste čase kontroverzno. (3)
Nogomet se uveljavi kot najbolj priljubljena igra na moških kolidžih v poznem 19. stoletju. Igralci
nosijo usnjene pumparice in pletene puloverje. Lahek material, ki je angleška inovacija iz leta
1880, postane popoln material za športne majice, ki jih kmalu poimenujejo »jersey-i«. (3)
Celotna zgodovina športne mode je tako močno prepletena z razvojem tekstilne industrije,
visokošolskimi izobraževalnimi institucijami ter olimpijskimi igrami moderne dobe. (7)
Ta čas predstavlja pomembno prelomnico v ženski modi. Ženske opustijo nošnjo korzetov ter
krinolin, uveljavijo pa se preprosta krila ter zgornji deli iz pletenine, kar jim močno olajša
udeleževanje v športnih aktivnostih. Hkrati se tovrstna moda preseli tudi v vsakodnevno življenje.
(5)
Moška moda v tem času vpelje nov kos oblačila, pleten volnen pulover, ki ohranja telo toplo tudi
v hladnejših delih leta, z dodajanjem visokega ovratnika pa se rodi puli, še vedno del športne
oprave. (5)
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2.1.2 ZAČETKI OLIMPIJSKIH IGER MODERNE DOBE
Že na prvih olimpijskih igrah moderne dobe leta 1896 v Atenah so se moški pojavili v zelo
kratkih oblačilih za tekmovanje v teku in plavanju – majice brez rokavov s kratkimi hlačami nad
kolenom ter fino pletenimi, volnenimi ali svilenimi enodelnimi oblekami za plavanje. Ta oblačila
predstavljajo temelje za razvoj kasnejše športne mode. (8)
Na drugih olimpijskih igrah moderne dobe, leta 1900 v Parizu, so dodali tudi ženske tekmovalne
discipline: golf, tenis in jadranje. Ženske so tekmovale v dolgih oblekah do gležnjev z dolgimi
rokavi in čevljih s peto. Prioriteta tistega časa je bila še vedno »ženstvenost« tekmovalk,
praktičnost pa pri izbiri oblačil ni igrala nobene vloge. (8)
Leta 1912 na olimpijskih igrah v Stockholmu se ženske, ki nastopajo v gimnastiki, pojavijo v
krilih, ki jim segajo nekje do kolen. To takrat velja za kontroverzno in ne-ženstveno. Istega leta se
med olimpijske discipline uvrstijo žensko plavanje in skoki v vodo. Tekmovalke tekmujejo v
volnenih plavalnih oblekah brez rokavov, kar povzroči neodobravanje javnosti. Plavalkam
Združenih držav Amerike vodja olimpijskega komiteja celo prepove tekmovati, ženske naj
namreč ne bi sodelovale v nikakršnem dogodku, kjer ne bi nosile dolgih kril. (17)
Vse to jasno kaže na spremembe, ki se dogajajo v športni modi, predvsem za ženske. Ženska je
vedno bolj emancipirana in moda postane vse bolj liberalna, osvobaja ženske, ter jim omogoča
olajšano gibanje. (17)

Slika 1. Zgodovinski kolaž 1: Ameriška in angleška plavalna reprezentanca iz olimpijskih iger 1912, nogometaši in
tenisačice iz začetka 20. stoletja
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2.1.3 PRVA SVETOVNA VOJNA IN OBDOBJE PO NJEJ
Kljub grozotam, ki jih prinese prva svetovna vojna, to obdobje pozitivno vpliva na razvoj ženske
mode. Med vojno ženske dokažejo moč in pogum ter zmožnost fizičnih aktivnosti, kar omogoči
omilitev strogih pravil oblačenja, saj lahko le tako opravljajo vse aktivnosti. Tekom vojne se
opusti tudi korzet, ker ženske prevzamejo moška delovna mesta. (10)
Medtem ko športnice spreminjajo pogled družbe na vlogo ženske v športu in družbi, se zaradi
njihovega udejstvovanja poveča interes za ukvarjanje s športom, predvsem med ženskami in
mladimi postaneta šport in fizična aktivnost priljubljena načina preživljanja prostega časa. (10)
V svetu mode v tem času Coco Chanel predstavi nova, lahkotna, bolj športna ter manj
komplicirana oblačila v evropski modi, kjer uveljavi tudi jersey kot tekstilijo za vsakdanje obleke.
Do leta 1920 se hlače še ne uveljavijo kot standarden del ženske garderobe, temveč so redkost
znak avantgardnosti in rušenja pravil, jih v tovarnah med vojno uvedejo kot delovno oblačilo, ki
ga ženske posvojijo tudi kot oblačilo prostega časa. (4)
Olimpijske igre leta 1920 v Antwerpnu prinesejo nov val sprememb – ženske tekmujejo v krajših
krilih ter s krajšimi rokavi, hkrati se pojavijo nižji vratni izrezi, ki omogočajo večje udobje in
praktičnost. Kopalne obleke dobivajo čedalje boljše tehnične lastnosti in so bolj primerne za
plavanje, moč je opaziti gole noge, kar povzroči zgražanje starejše generacije. (8)
Leta 1922 se zgodi pomembna prelomnica v svetu ženske športne mode. Francoska teniška
igralka Suzanne Lenglen šokira javnost, ko se na teniškem turnirju v Wimbeldonu pojavi v
kratkem, do kolen segajočem krilu ter obleki brez rokavov, kar v samo nekaj letih povzamejo vse
teniške igralke. (4)

Slika 2. Suzanne Lenglen na Wibledonu leta 1922
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»Jazz obdobje« je posledica radikalnih družbenih sprememb po 1. svetovni vojni in po celotnem
svetu prinaša novosti ter predstavlja družbeni odmik od omejujoče preteklosti, ki vključuje tudi
okorna, kičasta oblačila za ženske. Svoboda krajših kosov oblačil, bolj praktične kopalke in kratke
hlače pritegnejo mnogo mladih žensk, da kršijo ustaljena družbena pravila oblačenja. (1)
Leta 1924 olimpijske igre gosti Pariz. Pojavijo se bolj lahke, udobnejše in hladnejše tkanine ter
pletenine iz svile in bombaža, ki nadomestijo tradicionalna volnena oblačila. (7)
Na olimpijskih igrah leta 1928 v Amsterdamu so prvič predstavljene atletske discipline za ženske.
Le-te nosijo majice s kratkimi rokavi in kratke hlače, ki segajo nekje do sredine stegna. Tako
pogumne odločitve, ki jih sprejmejo atletinje tega časa, pomagajo odpraviti restriktivne modne
trende v ženski modi na splošno. (14)
Olimpijske igre v Los Angelesu leta 1932 so relativno majhne zaradi obdobja velike gospodarske
krize v ZDA. Prvič v zgodovini je zgrajena olimpijska vas, športnike pa spodbujajo, da športna
oblačila nosijo tudi v prostem času. Tako športniki kot športnice se na dogodkih pojavljajo v
trenirkah, urejene, nacionalne, uradne uniforme pa nosijo izven športnih prizorišč. Športna moda
postaja vse bolj priljubljena, mnogo oblikovalcev namreč predstavi oblačila in nakit, navdahnjena
z olimpijskimi temami in v primarnih barvah olimpijskih krogov. (14)
Isto leto se teniška igralka Alice Marble na turnirju v Wimbeldonu pojavi v kratkih hlačah, leto
kasneje pa ji sledi teniška prvakinja Helen Jacobs ter jih tako popularizira in uveljavi kot del nove
športne mode za ženske. (13)
Do srede 30-ih let se hlače uveljavijo kot stalen kos ženske garderobe, tako v športu kot v
prostem času. Prav tako postanejo del ženske garderobe t.i. 'kulotke' – krilo razdeljeno na dva
dela z ločenima hlačnicama, kar je posebej uporabno pri novo priljubljenemu športu prostega
časa - kolesarstvu. (15)

Slika 3. Zgodovinski kolaž 2: Fanny Durack, Fanny Rosenfeld, igralci rugby-ja v 30-ih
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2.1.4 DRUGA SVETOVNA VOJNA IN OBDOBJE PO NJEJ
Olimpijada v Berlinu je deloma zasenčena zaradi nacistične ideologije, ki prevlada nad
olimpijskim duhom, vendar vseeno predstavi nekaj novosti v svetu športa in športne mode.
Športniki, ne glede na spol, v prostem času nosijo udobna oblačila iz jerseya – zgornje dele trenirk
in hlače v celoti izdelane iz jerseya ter udobne športne suknjiče. Na tekmovanjih nosijo ohlapne,
udobne kratke hlače in oprijete zgornje dele oblačil brez rokavov. Olimpijske športnike v Berlinu
in njihova oblačila dokumentira in popularizira film Olympia Leni Riefenstahl. (15)
Olimpijske igre zaradi vojne odpadejo dvakrat zapored do leta 1948, ko jih ponovno gosti
London. Ženske nosijo podobna oblačila kot moški, razlike med spoloma v športni modi se
postopoma povsem zabrišejo. Puma sponzorira celotno nogometno ekipo Zahodne Nemčije s
svojimi nogometnimi čevlji. (10)
Italijanska olimpijska ekipa kot drese nosi volnene trenirke, ki jih dizajnirata Giorgio Oberweger
in Ottavio Missoni, ki hkrati tekmujeta za italijansko atletsko ekipo. To je Missonijev prvi
oblikovalski podvig. (10)

Slika 4. Ottavio Missoni na letnih OI v Londonu leta 1948

Leta 1946 Louis Reard oblikuje prve bikini kopalke, ki so bile sprva prepovedane na plažah in
javnih mestih. Nositi so jih začele znane igralke kot Brigitte Bardot in Raquel Welch, kar je
pomenilo hitro popularizacijo le-teh in že v sredini 60-ih so bile bikinke uveljavljene v ženski
spodnjem perilu in kopalni modi. (7)
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2.1.5 IZUM SINTETIČNIH TKANIN
Izum in razvoj sintetičnih tekstilij v 50-ih letih spremeni tako žensko kot moško modo. Najlon
uporabijo za razvoj nove raztegljive tekstilije, ki jo poznamo pod imeni elastan, spandex ali lycra.
Gre za sintetično različico lateksa. Najprej ga uporabijo za spodnje perilo v 60ih letih, kasneje pa
za izdelavo kopalk. Je raztegljiv a hkrati nudi podporo, zatorej idealen za uporabo v športni modi.
(7)
Speedo, avstralsko podjetje, ki izdeluje kopalke, prvič predstavi enodelne raztegljive kopalke v
50ih. Od takrat naprej vse kopalke postanejo bolj oprijete, hkrati pa tudi udobnejše. (7)
Olimpijske igre v Melbournu leta 1956 sledijo tem trendom. V 60ih postanejo popularni kompleti
trenirk z ujemajočim se spodnjim in zgornjim delom. Moški in ženske na športnih dogodkih
nosijo podobna oblačila, ki so v prvi vrsti funkcionalna. (7)

Slika 5. Oglas za Speedo kopalke v 1960-ih letih
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Olimpijske igre leta 1968 v Mexico Cityu zaznamuje vroče podnebje. Moške športne kratke hlače
so temu primerno zelo kratke. Istega leta so bile na sporedu tudi zimske olimpijske igre v
francoskem Grenoblu, kjer francoska smučarska ekipa prvič nastopi v športni opremi iz elastana.
To povzroči revolucijo v športni modi, saj postane jasno, da je uporaben v mnogo športih, ki
lahko izkoristijo njegove edinstvene lastnosti – raztegljivost in hkrati podporo telesu. V 70ih letih
tako kolesarji, gimnastičarji in plesalci svoja oblačila zamenjajo za oblačila iz elastana, kar postavi
novo normo v športni modi. (11)
Leta 1972 se v ženski gimnastiki pojavijo gimnastični dresi. Brez te inovacije bi ženske še vedno
nosile krila in kratke hlače, gimnastični dresi pa omogočijo mnogo zahtevnejše elemente v
gimnastiki, hkrati pa jo popularizirajo. Ženskam se dres kot kos oblačila približa in postane
priljubljen v 80ih. (11)

Slika 6. Olga Korbut na OI v Münchnu leta 1972
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V 80ih letih so popularne oprijete moške kratke hlače z visokim pasom. Oprijeti kroji manj
ovirajo pri gibanju, hkrati je krajša dolžina v tistem času modna. Sintetične tekstilije so navadno
sijoče z raztegljivimi lastnostmi, kar kmalu postane modni trend v športni modi. (11)
Prvič se zgodi, da se športna moda in moda za prosti čas skoraj popolnoma združita. Hobi
množic postane aerobika, katere značilna moda vpliva na modne trende 80ih let. Na oprijeto
modo elastičnih oblačil močno vpliva tudi film o plesu Flashdance. (13)
Olimpijske igre v Los Angelesu leta 1984 prvič odprejo vrata korporativnemu sponzorstvu, kar
jih spremeni za vedno. To seveda vključuje športnike, ki nosijo drese »okrašene« z logotipi
največjih znamk športne industrije: Adidas, Reebok, Nike, Puma… (13)
Leta 1992 so na olimpijskih igrah v Barceloni popularne modne trenirke, ki grejejo športnike med
dogodki. Športna oprema atletov postane podobna futurističnim oblekam za celotno telo, ki se
popolnoma prilegajo telesu. Javnost in mediji izpostavijo in poudarjajo navdušenje nad oblačili, ki
so ustvarjena po meri in z mislijo na telo profesionalnih športnikov. (4)

Slika 7. Ameriški košarkaši na OI v Barceloni leta 1992
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2.1.6 NOVO TISOČLETJE, NOVI MATERIALI, NOVA MODA
Športna moda v novem tisočletju postane popolnoma osredotočena na funkcionalnost in
tehnične izboljšave. Novi, bolj udobni, zračni, »high-tech« materiali omogočijo premikanje mej v
športnih dosežkih in zagotavljajo večje udobje športnikov. Sintetični materiali nadomestijo
naravne. Prihaja do čedalje bolj izrazite diferenciacije in specializacije športne opreme med
različnimi športi. (4)
Inovacije so najbolj vidne na olimpijskih igrah 2000 v Sydneyu. T.i. »swiftsuiti«, futuristične
obleke za celotno telo, postanejo del šprinterskih disciplin, »fastskin« obleke za plavanje
predstavljajo tehnološki napredek materialov, ki ustvarjajo manj upora v vodi in omogočajo
hitrejše gibanje. Celotna športna moda je podvržena praktičnosti in tehnološkim napredkom
novega tisočletja. (7)

Slika 8. Cathy Freeman na OI v Sydney-u leta 2000

Olimpijske igre leta 2004 v Atenah sledijo trendom iz Sydneya. Atletske obleke za celo telo so
okrašene s športnimi logotipi in patriotskimi barvami glede na narodnost športnikov. (10)
Pekingške olimpijske igre leta 2008 se v zgodovino vpišejo kot najbolj komercialen dogodek do
tistega časa, lastnost ki jo je delno pripisati tudi kitajski potrošniški kulturi. (10)
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Tako olimpijske igre v Londonu leta 2012 kot tudi olimpijske igre v Riu leta 2016 so
zaznamovane v duhu novih tehnologij. Športne znamke v močni konkurenci poskušajo navdušiti
gledalce in športnike z visoko tehnološkimi oblačili, ki izboljšujejo predstave športnikov, hkrati pa
tudi predstavljajo in reklamirajo znamko samo. (10)
Nike predstavi Pro TurboSpeed aerodinamične obleke za atletiko, Adidas in Puma dominirata s
super lahkimi tekaškimi čevlji za atlete in udobnimi ter zračnimi »high-tech« materiali. Speedo
predstavi nov material, ki še izboljša upor v vodi in omogoči doseganje še boljših rezultatov v
plavanju. (6)
Športna moda prebija okvirje kulturnih in političnih razlik. Nike izdeluje »high-tech« hijab-e za
muslimanske športnice. Še vedno pa veljajo dvojna merila - medtem, ko je na francoski obali
prepovedana nošnja burkinija ter je tolerance do verskih in kulturnih razlik čedalje manj, je
povsem sprejemljivo nošenje ženskih erotičnih dresov za ameriški nogomet. (6)
Zanimivo je tudi sodelovanje modnih oblikovalcev s športnimi znamkami, ki tako pustijo močan
vtis na gledalce in kljub uradni prepovedi reklamiranja, na svoj način poskrbijo za veliko
prepoznavnost tako ekip kot modnih znamk v ozadju. Giorgio Armani in Prada oblikujeta
italijanska oblačila za uradne dogodke, Stella McCartney oblikuje uradna športna oblačila
britanske ekipe, Ralph Lauren in Nike oblikuje oblačila za ekipo Združenih držav Amerike, H&M
oblikuje Švedske nacionalne drese… (13)

Slika 9. Francoska reprezentančna oblačila na OI v Sočiju leta 2014, Lacoste
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2.2 ŠPORTNA MODA DANES
2.2.1 ULIČNA MODA
V zgodnjih 90-ih letih so se začele pojavljati subkulture , ki so prihajale iz hip-hop-a, grafiterstva,
punka, rolkanja in zabav, ki so imele močan vpliv na ulični stil. Rolkanje je še posebej vplivalo na
razvoj uličnega stila, saj je privabilo mlade iz predmestij nazaj v mesto, kjer se je veliko dogajalo
tudi na umetniški, glasbeni in modni sceni. Posledično so nastale tudi znamke kot Supreme, ki se
še danes označuje za deskarsko znamko, vendar ima močan vpliv na modne trende. Sčasoma so
se omenjene subkulture popularizirale skozi televizijo, predvajali so športne dogodke kot so Xgames in z glasbo na programih MTV in VH1. Ljudi je privlačilo izžarevanje kreativnosti in
ekskluzivnost ter možnost pripadanja. Ulična moda je postajala vse večja in profesionalna
industrija, velik preskok je omogočil tudi internet, kjer je vsakdo lahko kar naenkrat pripadal
določeni subkulturi. Ulična moda je postala modni fenomen, industrija »vsega kul« je v veliki meri
pripomogla k brisanju mej med športom in modo. (6)

Slika 10. Oglas za Supreme iz 1990-ih let, fotograf: David Perez Shadi
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2.2.2 NOVI TRENDI
Ker se trendi vedno znova reciklirajo, je danes najbolj popularen videz 90-ih, kar pomeni da se
znova nosijo oblačila, ki so sprožila “street-wear” razcvet. Medtem ko smo vplive rolkarskih
oblačil in ulične mode že velikokrat videli v visoki modi, se zadnje čase na modnih pistah povsem
na novo pojavljajo tradicionalni in “lo-fi” športni kosi. Največje modne hiše in oblikovalci po
svetu so začeli sodelovati z raznimi retro športnimi znamkami, najbolj odmevne kolekcije so
sodelovanje Goshe Rubchinskega z znamkami Sergio Tacchini, Kappa, Fila, Superga in Adidas,
Vetements z Reebokom ter kolekcije Off-White za Umbro-m. (13)
Sveži trend se velikokrat interpretira kot protest “mainstream” in visoki modi, za katere je le-ta
prišel kot šok, realno pa še bolj briše meje med vejami mode. Mladi se z novim valom lahko
poistovetijo in visoka moda jim postaja vedno bolj dostopna. (13)

Slika 11. Kolaž današnjih trendov
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2.2.3 VPLIV ŠPORTA NA MODO
Iz zgodovine je razvidno, da je zaradi popularizacije športa prišlo do razvoja športne mode, ki
danes močno vpliva na visoko modo in obratno - moda vedno bolj vpliva tudi na športno modo.
(6)
Šport in športna moda sta tekom let močno vplivala na razvoj novih materialov, na
večnamenskost, zaščitni faktor in plastenje oblačil ter povsem novih oblačilnih kosov.
Večnamenskost športnih oblačil je navdahnila oblačila, ki se lahko nosijo na več različnih načinov
in več priložnosti. Z raznimi detajli za zapiranje in odpiranje je oblačilni kos možno krajšati, širiti,
ožati, razpreti, odstraniti del oblačila ali celo pripeti modni dodatek. Uporabljajo se tudi močne
barve, ki izvirajo iz športnih dresov, zaradi športne mode ima tudi udobje in možnost gibanja
pomembno vlogo pri oblikovanju. Razni dodatki za šport so inspiracija za nove kose oblačil, tudi
v visoki modi je razvidna uporabnost žepov, kapuc, zračnikov, rokavic… Logotipi športnih
znamk, klubov ter držav na športnih oblačilih označujejo pripadnost določeni ekipi, kar se danes
uporablja tudi v modi ter predstavlja pripadnost subkulturi ali družbenemu sloju. (6)

Slika 12. Oglas za Chanel jesen/zima 2014-2015
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2.2.4 VPLIV MODE NA ŠPORT
Šport je zelo pomemben del vsakdana ljudi , zato je tudi športna industrija ena izmed vodilnih v
modi. Športnikom, tako profesionalnim kot rekreativnim je danes poleg funkcionalnosti oblačil
enako pomemben tudi videz. Vplivi mode na športno modo so razvidni v dekorativnih dodatkih
na športnih oblačilih, močnih grafičnih linijah ter vzorcih. Tako kot zaradi funkcionalnosti oblačil
prihaja do izumov novih materialov in tehnik, zaradi pomembnosti videza v športu prihaja do
številnih sodelovanj z znanimi modnimi hišami in oblikovalci. Eden najbolj znanih primerov letega je linija oblikovalke Stelle McCartney za Adidas. (6)
Športna znamka Adidas ter oblikovalka Stella McCartney so začeli sodelovati že leta 2005.
Sodelovanje prinaša edinstveno linijo visoko kakovostnih, funkcionalnih športnih oblačil z
estetiko navdahnjeno po zadnjih modnih trendih. Sodelovanje je leta 2010 pripeljalo tudi do
oblikovanja oblačil britanske olimpijske reprezentance. (6)

Slika 13. Kolekcija oblačil Stella McCartney za Adidas pomlad/poletje 2017
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2.2.5 BRISANJE MEJ MED ŠPORTNO IN VISOKO MODO
Tudi pri športu, tako kot v glasbi, filmih in umetnosti, skozi zgodovino izstopajo posamezniki
znani po svojem lastnem stilu, od prvega sponzoriranega atleta Jessija Owensa na olimpijskih
igrah leta 1938, Bjorna Borga, Stana Smitha, Michaela Jordana do danes svetovno znane Serene
Williams, Kobeja Bryanta, Tonyja Hawka… Le-ta uspešne športnike naredi še bolj zapomnljive,
jim da dodatno moč pri lastnem oglaševanju in jih spremeni v zvezde, ki se pojavljajo na
naslovnicah modnih revij ob top modelih in hollywoodskih zvezdah. Tudi to je še eden izmed
dokazov, da se meje med športno in visoko modo vedno bolj brišejo, tako je trenirka športne
znamke Juicy Couture postala sprejemljiva za rdečo preprogo, znamka kot je na Prada izdeluje
posebno športno linijo in Nike ter Adidas sta med najbolj prodajanimi znamkami oblačil nasploh.
Prihaja do vse več sodelovanj med športnimi znamkami in oblikovalci visoke mode, kar
oblačilom daje “avant-garde” videz in praktičnost športnih oblačil, posameznikovemu telesu pa
daje moderno silhueto in občutek udobja. Najbolj poznana in odmevna sodelovanja so linija Y-3
(Yohji Yamamoto in Adidas), Yeezy Season (Kanye West in Adidas), sodelovanje znamke
Supreme in Comme Des Garcons, Nike in Sacai… (13)

Slika 14. Kolekcija Comme des Garcons in Supreme pomlad/poletje 2017
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Danes v modi pravila ne obstajajo, meje med različnimi vejami mode niso jasno začrtane, vsakdo
se lahko svobodno oblači in s tem izraža svoj stil in osebnost. Izražanje edinstvenega sloga
promovirajo in spodbujajo tudi znane osebnosti, kar pa velikokrat koristijo s prodajo
promocijskega materiala. (6, 13)
Glasbeniki se zaradi upadle prodaje fizičnih zgoščenk poslužujejo novih načinov, kako pritegniti
poslušalce, hkrati pa povečati prepoznavnost svoje znamke in povečati vir zaslužka - promocijska
oblačila so odlično sredstvo za to. Z nošenjem izbrane vrste oblačil izkazujemo pripadnost
določenemu načinu življenja oziroma skupini ljudi, hkrati pa se krepi avtonomna podoba
znamke, ali v tem primeru posameznika. Najbolj znani primeri prodaje promocijskega materiala v
obliki oblačil sta Yeezus Tour Kanye Westa ter Rodeo Travis Scotta. (6, 13)
Promocijski material je znan tudi za športnike, športne ekipe ter reprezentance, še posebno
prodaja reprezentančnih oblačil držav na olimpijskih igrah. Navijačem in športnim navdušencem
so tako po vsem svetu dostopni dresi nogometnih klubov, Nike superge Jordan košarkarja
Michaela Jordana ter promocijska oblačila ameriške olimpijske reprezentance. (6, 13)

Slika 15. Kolekcija oblačil Ameriške olimpijske reprezentance Nike 2016
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 IZHODIŠČE KOLEKCIJE
Izhodišče kolekcije je športna moda, detajli iz opreme olimpijskih športnikov, vpliv »ready-towear« mode na športno modo ter motivi in barve iz slovenske kulture in narave.

Slika 16. Inspiracijski kolaž 1

V športni modi je glavni poudarek na udobju, multifunkcionalnosti, zračnosti in plastenju oblačil,
kar je v kolekciji razvidno pri izboru materialov, modeliranju in možnost kombiniranja kosov.
Detajli iz športne mode se vedno pogosteje pojavljajo v »ready-to-wear« kolekcijah v obliki pliseja
teniških kril, golfističnih in rugby polo ovratnikov, oprijetih tekaških pajkicah ter puloverjih s
kapuco.

Slika 17. Inspiracijski kolaž 2
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Kolekcija se osredotoča tudi na bolj nekonvencionalne kose in podrobnosti iz specializirane
opreme za olimpijske športe kot so proporcionalno prevelika in podložena ramena na hokejskih
dresih, zaščitni brezrokavnik pri lokostrelcih, hlačnicah pri smučarskih skakalcih, postavitev zadrg
na večnamenskih hlačah, zračniki na deskarskih jaknah in okraševanje gimnastičnih dresov.

Slika 18. Inspiracijski kolaž 3

Tako kot ima šport velik vpliv na vsakdanja oblačila, ima tudi »ready-to-wear« moda velik vpliv na
način oblačenja športnikov. Športnikom ni več pomembna samo funkcija oblačil ampak tudi
videz. V izdelanih kosih se pojavi tudi uporaba bolj klasičnih krojev in materialov, ki niso nujno
značilni za šport.

Slika 19. Inspiracijski kolaž 4
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3.2 CILJNA SKUPINA
“Olympic ženska” je sproščena, ustvarjalna, frivolna in predvsem eklektična. Ne omejujeta je
starost ali poklic temveč njen odnos do ljudi in pristop do stvari, ki se dogajajo okoli nje. Velik
del inspiracije za kolekcijo izvira v športu in športni modi, vendar za “olympic žensko” ni nujno
da se ukvarja s športom. Lahko pa je tudi profesionalna športnica. Ne zanima je, kaj se nosi zdaj,
ampak kaj se bo nosilo naslednje leto. Je preprosta, živahna, spontana, rada eksperimentira in išče
pravo razmerje med instinktom in premišljenostjo.

3.3 SLOVENSKA NACIONALNA IDENTITETA
Slovenci slovimo kot izrazito športen narod, kar dokazuje dolgoletna tradicija uspehov v različnih
športih na svetovnih ter evropskih prvenstvih, pokalih ter olimpijskih igrah.
Nacionalna identiteta slovenskih športnikov je izražena skozi uveljavljene simbole, ki so se
oblikovali skozi čas. Najbolj prepoznaven simbol Slovenije je Triglav, ki je prisoten v državnem
grbu, pojavlja pa se tudi na večini športnih dresov, barvne kombinacije športnih uniform pa so
vedno v belih, modrih ter zelenih barvnih kombinacijah. Ravno tu sem črpala navdih za izbiro
barv ter oblikovanje logotipa kolekcije.
Slovenci se pogosto ponašamo tudi s simboli, ki so v rabi pri predstavljanju države, vendar
redkeje v športu ter pripadajo eni izmed naslednjih kategorij: tradicionalna hrana (orehova potica,
kremšnita, prekmurska gibanica, idrijski žlikrofi…), naravne in kulturne znamenitosti (že omenjen
Triglav, Blejsko jezero, Soča, razni gradovi ter mesta…) ter avtohtone živalske vrste (človeška
ribica, lipicanec, kranjska čebela, gams, soška postrv…). Tovrstni simboli so v kolekciji
uporabljeni pri tisku na tekstilije, v obliki vezenin ali žakar tehnike.

Slika 20. Kolaž slovenskih dobitnikov medalj na OI
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%$59(,1/2*27,3
»Ready-to-wear« NROHNFLMD MH QDYGDKQMHQD WXGL Y VORYHQVNLK PRWLYLK LQ SR EDUYDK L] VORYHQVNH
narave. 6ORYHQVNL VLPEROL VH QD REODÿLOLK SRMDYLMR ] XSRUDER WUDQsIHUQHJD WLVND ´KRW-fix”
NULVWDOÿNRYYH]HQLQHLQYSOHWLYLK
BDUYH Y NROHNFLML L]KDMDMR L] VORYHQVNH QDUDYH SUHYODGXMHWD PRGUD LQ ]HOHQD EDUYD Y RUJDQVNLK
RGWHQNLK %DUYH VR GLUHNWQR L]EUDQH L] DYWRUVNHJD NRODæD VORYHQVNLK ERJDVWHY NL SD VHP JD
kasneje transferno potiskala na materiDO]DSXKRYNR
=DNROHNFLMRVHPREOLNRYDODWXGLORJRWLS]LQVSLUDFLMRYVORYHQVNHPJUEXNLpredstavlja Triglav,
reke in morje. Logotip je YVHSULVRWHQ HOHPHQW NROHNFLMH LQ VH YHGQR SRMDYLQD RYUDWQLNX EHOHJD
pulija, XSRGREOMHQV´KRW-IL[µNULVWDOÿNL



Slika 21. KRODæUD]YRMDORJRWLSDNROHNFLMHWHUXSRUDEOMHQLKEDUYYNROHNFLML
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Slika 22. Avtorske grafike pripravljene za tiskanje materiala
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3.5 RAZVOJ KOLEKCIJE

Slika 23 : Avtorski konceptualni kolaž
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6OLNDAYWRUVNLLQVSLUDFLMVNLNRODæ]DVSRGQMHREODÿLOR

24

Slika 25 AYWRUVNLLQVSLUDFLMVNLNRODæ]DVLOKXHWR
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Slika 26 $YWRUVNLLQVSLUDFLMVNLNRODæ]DVLOKXHWR
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3.6 KOLEKCIJA

Slika 27: Silhuete 1, 2 in 3
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Slika 28: Silhuete 4, 5 in 6
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Slika 29: Silhuete 7, 8 in 9

29

3.7 SKICE REALIZIRANIH MODELOV

Slika 30: Skica realiziranega modela 1
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Slika 31: Skica realiziranega modela 2
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Slika 32: Skica realiziranega modela 3
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3.8 FOTOGRAFIJE REALIZIRANIH MODELOV

Slika 33: Fotografije realiziranih modelov
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
Za svojo diplomsko nalogo sem raziskala zgodovino športne mode in vpliv le-te na modo danes
in oblikovala »ready-to-wear« kolekcijo z izhodiščem v športu, medsebojnim vplivom športne in
»ready-to-wear« mode in slovenskimi simboli iz narave in kulture.
Kolekcija s svojimi silhuetami in barvami odraža prvotno idejo in je zelo nosljiva. Pri izdelavi
kolekcije sem uporabila več različnih tehnik, zato so bili nekateri kosi tudi bolj težavni za izvedbo,
na primer ročno spleten pulover. Kolekcija bi bila primerna tudi za masovno proizvodnjo,
nekateri kosi bi potrebovali poenostavitev, lahko pa bi dodala tudi linijo modnih dodatkov,
kolekcijo še povečala in jo razdelila na zimsko in poletno.
Že pri teoretičnem delu diplomskega dela sem ugotovila, da je športna moda eden izmed večjih
vplivov na trende v modi danes in da je možnosti za oblikovanje res veliko, saj lahko inspiracijo
črpamo iz materialov, silhuet, vzorcev ali barv pri športnih oblačilih oziroma iz športnikov samih.
Pri eksperimentalnem delu sem sproti prihajala do novih rešitev in se vedno znova vračala k
prvotni ideji, kar se najbolj odraža v barvah.

5 ZAKLJUČEK
Danes predstavljajo športna oblačila del urbane kulture, šport in moda se združujeta in prepletata.
Izbira športnih oblačil je namenjena športnemu treningu, prav tako pa tudi atraktivnemu videzu
in dobremu počutju. Sodobni oblikovalci v sinergiji načina življenja in oblikovalskih pristopih
razvijajo novo estetiko sodobnega aktivnega življenjskega stila. Športne blagovne znamke
sodelujejo z inovativnimi oblikovalci z namenom popularizacije blagovnih znamk. Kot rezultat
nastajajo kvalitetna, prepoznavna in inovativna oblačila, ki niso namenjena zgolj aktivnemu
športu.
Na drugi strani oblačila profesionalnih športnikov prikazujejo vpliv mode, priznani modni
oblikovalci oblikujejo drese za svetovna in olimpijska prvenstva.
S svojo kolekcijo urbanih športnih oblačil, v katerih sem uporabila slovenske prepoznavne
simbole sem želela pokazati, da kolekcija ni prvenstveno mišljena kot predlog nove olimpijske
uniforme slovenskih športnikov, temveč zgolj sodobna »ready-to-wear« kolekcija urbane mode, ki
združuje elemente funkcionalnosti in sodobne estetike z inspiracijo v slovenskih tradicionalnih
simbolih. Kolekcija odpira smer oblikovanja novih, bolj ambiciozno oblikovanih oblačil in
dokazuje, da se dajo slovenski tradicionalni simboli in identiteta uporabiti tudi zelo sodobno in
aktualno, v skladu s trenutnimi trendi. To je morda pot, ki nakazuje, da bi tudi slovenski športniki
na svetovnih tekmovanjih lahko nastopali v bolj ambiciozno oblikovanih oblačilih, saj so
tudi oblačila odraz kulture vsakega naroda.
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