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IZVLEČEK
V magistrski nalogi je ročno delo osrednja tema tako v začetnem kot tudi končnem
procesu oblikovanja ženske kolekcije oblačil. Skozi vizualno pripoved sem raziskovala
oblačilne tradicije šamanov v Afriki, ki so poimenovani “The hyena men”. Sestavljala
sem kolaže in s skalpelom izrezovala podobe, ki sem jih gradila v celostne zgodbe.
Ob tem sem prišla do tehnik dela, ki sedaj predstavljajo identiteto kolekcije: ročno
izrezovanje tekstila s skalpelom, vzorčno tkanje trakov in uporaba odpadnih kosov
tekstila za novo plosko netkano tekstilijo. V delu se celostno osredotočam na
trajnostne principe oblikovanja, s poudarkom na odnosu med oblikovalcem in
potrošnikom ter na popotrošniškem vedenju. Kolekcija predstavlja izhodišče in
začetno komunikacijo med oblikovalcem in potrošnikom, ki lahko z nekaj odgovornosti
in ozaveščenosti podaljšata življenjski cikel oblačilu. Vprašanje, ki sem si ga zastavila
je bilo, kako lahko ročno delo pripomore k vrednosti oblačila in ali to lahko pripomore
k podaljšanju življenjske dobe oblačila. Kako končni uporabnik oblačila dojema ročno
delo? Cilj naloge je vzpostavitev trajnostne filozofije, ki temelji na treh načelih: da je
oblačilo mogoče ponovno uporabiti in reciklirati; da oblačilo vzpodbuja čustveno
navezanost; da se oblačilo vrti v zaprtem krogu – uporabe, pouporabe in reciklaže.
Kolekcija predstavlja filozofijo samovzdržnosti in se vpenja v krog uporabnosti na
način, da se vzpostavi sodelovanje med oblikovalcem in končnim uporabnikom, ki
skupaj skrbita za oblačilo, tudi ko le to v prvotni obliki ni več nosljivo.
Ključne besede: trajnostno oblikovanje, ročno delo, reciklirane tekstilije, naravni
materiali, trajnostna filozofija
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ABSTRACT
The central theme of this master thesis is the use of handwork, both in the starting and
the finishing process of designing a collection of women’s clothing. I researched the
clothing traditions of African shamans called “the hyena men”, using the technique of
visual storytelling – assembling collages, cutting out images and using those to build
holistic narratives. Through this process, I arrived at specific work techniques, which
now compose the main identity of the collection – using a scalpel for cutting textiles
by hand, weaving patterned ribbons and using scrap pieces of cloth, for creating a
new nonwoven flat fabric. The main focus of this thesis are sustainable design
principles, with an emphasis on the relationship between the designer and the
consumer, as well as consumer behaviour. The collection represents a point of
departure and an opening conversation between the designer and the consumer, on
how the two might prolong the lifecycle of garments, by exercising responsibility and
awareness. The central question being examined here, is whether work done by hand
can increase the value of clothing and how that might contribute toward prolonging its
lifetime. How does the end user perceive handwork and how does the latter define the
user? The goal of this exercise is to establish a sustainable philosophy, based on three
core principles - the garment can be reused and recycled; the garment entices the
user to establish an emotional bond with it; the garment is part of a closed loop of use,
reuse and recycling. The collection is a representation of the philosophy of selfsustainability and is integrated into a closed circle of cyclical use, even once the
individual piece is no longer wearable, by establishing a collaboration between the
designer and the final user, both of who take care of the garment together.
Keywords: sustainable design, handwork, recycled fabrics, natural materials,
philosophy of sustainability
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POVZETEK VSEBINE
Magistrsko delo se v teoretičnem delu osredotoča na raziskavo trajnostnih pristopov
v oblikovanju in izdelavi oblačil, na odgovornost oblikovalca in na ozaveščenost
potrošnika. Poudarek je na vprašanju ali lahko ročno delo poveča vrednost izdelku
samemu in predvsem ali lahko poveča vrednost v očeh potrošnika. Kaj je ključna
razlika med industrijsko proizvedenim izdelkom, izdelkom majhne serije in ročno
narejenim izdelkom. V praktičnem delu naloge sem se osredotočila na izdelavo
kolekcije ženskih oblačil. Kolekcija sledi trajnostnim vodilom v oblikovanju in izdelavi,
ima močan pečat ročnega dela in predstavlja mojo osebno filozofijo. Rast in razvoj
moje oblikovalske identitete temeljita na trajnostnih pristopih v oblikovanju.
Izkazalo se je, da se oblikovalec počuti ujetega in nemočnega konkurenta v hitro
spreminjajočem se modnem sistemu, ki zahteva vse večjo agilnost in hitre spremembe
na željo potrošnika. Na drugi strani je potrošnik, ki od oblikovalca in od blagovnih
znamk zahteva vse večjo odgovornost do okolja. Modne znamke, ki delujejo po
načelih hitre mode, so zadnja leta doživele veliko škandalov in medijske
izpostavljenosti. Najbolj odmeven je tragičen dogodek iz leta 2013, ko se je zrušila
tovarna Rana Plaza v Bangladešu. Nesreča je terjala 1135 smrtnih žrtev. Štiri leta po
tragediji so kazensko ovadili 35 ljudi in jih obtožili umora (58).
Izkazalo se je, da je trajnost ekvivalentna etičnim in moralnim načelom. Oblikovalec
mora trajnostne principe doživljati kot osebna načela in identiteto blagovne znamke.
Primer tovrstne spremembe je podjetje Marks & Spencer (M&S), ki se je umaknilo od
hitre mode in se posvetilo počasni modi. Počasna moda ni protipomenka hitri modi,
predstavlja drugačen ustroj in funkcioniranje modnega sistema. Temelji na
ozaveščenosti in odgovornosti tako oblikovalcev, posrednikov in trgovcev kot tudi
potrošnikov. Počasna moda ima vizijo boljšega življenja v kontekstu oblikovanja,
produkcije in potrošnje (7).
Hitra moda negativno vpliva na družbeno vrednotenje in na potrošnjo oblačil.
Navidezno je izpodrinila kvaliteto ročnih izdelkov in zaustavila obrtniški pristop
izdelave oblačil. Danes je prišlo do velikih sprememb v življenjskem slogu in
razmišljanju o prihodnosti. Postali smo razcepljeni na dve polji: tisto, ki se utaplja v
iv

materialnosti, ki jo ponuja trg in tisto, ki se zelo previdno in selektivno odloča za
nakupe. Posledično se je zopet pojavilo veliko zanimanje za unikatne, edinstvene in
ročno narejene serije produktov. Ob raziskavi, zakaj je temu tako, sem naletela na
zelo preprost odgovor: vse je povezano z ljubeznijo in spoštovanjem do dela (47). Za
kratek čas se je zdelo, da lahko človek pozabi na številna primarna občutja, ko se
utaplja v masovnosti hitre in cenene izbire. Vendar v vsem tem manjka ključni element
– čustvena evolviranost v izdelek. Vse več je organizacij, ki vzpodbujajo in pomagajo
ohranjati tradicionalne ročne in obrtne spretnosti. Vse več je sodelovanja med obrtniki
in oblikovalci, ki pripomore k sodobni interpretaciji tradicionalnih tehnik.
Sama sem začela razvijati oblikovalsko identiteto, ki ima korenine v trajnostnih
principih oblikovanja in prisotnosti ročnega dela. Vse dosedanje kolekcije, ki so
nastale v sklopu zaključnih del tekom študija, so vsebovale ročno delo. Tovrstni pristop
je deloma postal tudi moj oblikovalski podpis. V magistrski nalogi sem se osredotočila
na izvedbo trajnostne kolekcije oblačil, ki ima močan pečat ročnega dela. Inspiracijo
sem črpala iz svojega preteklega dela, ki temelji na pouporabi in preoblikovanju
odpadnih materialov in oblačil. Kolekcija exsectus, ki je nastala kot rezultat
raziskovalnega dela, ima tri močne trajnostne principe: ročno delo, vključevanje
recikliranih tkanin in uporaba naravnih materialov. Kolekcijo naredi posebno moja
osebna filozofija, ki stoji v ozadju; narediti oblačilo s podaljšanim ciklom uporabe.
Raziskovala sem odnos odgovornosti in ozaveščenosti med oblikovalcem in končnim
uporabnikom. Najbolj inspirativen primer je bila kampanja Patagonie leta 2013, ki je
vzpodbudila kupce, naj ne kupujejo njihovih oblačil, ampak naj jih raje prinesejo v
popravilo (35). To je postalo tudi moje poslanstvo, ustvariti filozofijo, ki vzpodbuja
popravilo in nadgradnjo obstoječega oblačila, namesto nakupa novega.
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1. UVOD
V času, v katerem je težnja po avtomatizaciji, po hitro dostopnih izdelkih in storitvah
velika, pogosto pozabimo na vrednost ročnega dela. Z vse večjo zahtevnostjo trga in
s prenasičenostjo ponudbe gradimo vse bolj zahtevno družbo in se kot posamezniki
obnašamo družbeno, okoljevarstveno in gospodarsko neodgovorno. Tehnološkorazvojni svet zanemarja ročne pristope, ker so časovno in finančno obremenjujoči.
Kljub temu kvaliteten ročno izdelan produkt ohranja svojo vrednost, status in publiko.
Ročno delo in obrt sta še prisotna in sta del kulturne in družbene identitete. Redki so
svojo obrt uspeli dvigniti na globalno raven. Vendar tisti, ki imajo več afinitete do
tradicije in obrti, cenijo tudi tista ročna dela in obrti, ki so ostala neizpostavljena.
Gibljemo se v svetu hitrih sprememb, ki vodijo tudi v skrajnosti, zlasti v modnem svetu.
Na globalni ravni je problem spodbujanje podjetij in potrošništva ter zaviranje številnih
oblikovalcev, ki delujemo med močno konkurenco. Velika podjetja, ki potrošniku
ponujajo poceni oblačila, so znana po eksploataciji delavcev in številnih zdravstvenih
in okoljevarstvenih kršitvah. Trajnostno modo lahko opišemo kot trend ali kot globalno
gospodarsko-ekonomsko potezo. V ožjem pogledu vidimo trajnost tudi kot
oblikovalsko smernico in oblikovalsko etiko. Podjetja, kot so H&M, Nike in druga,
uporabljajo trajnostne principe zelo selektivno in tržno z željo pridobivanja novih trgov
in potrošnikov. Zavedati se moramo širšega konteksta, v katerega nas trajnostne
usmeritve postavljajo. Ne gre le za to, da dobimo ponudbo izdelkov, ki so izdelani
lokalno, pod pravičnimi pogoji in okolju neoporečno. Pomemben je tudi potrošnik in
njegov odnos do izdelka. Kaj mu oblačilo pomeni: ali ima zanj čustveno vrednost ali
mu nakup oblačila predstavlja le potešitev potrebe po materialnih dobrinah?
Pomembna je zgodba oblačila v vseh fazah življenjskega cikla. Potrošniki smo vse
bolj ozaveščeni. Zahtevamo informacije o produktih, ki jih kupujemo in uporabljamo.
Številni oblikovalci so se že preusmerili v počasno modo in so se začeli posluževati
trajnostnih metodologij. Vse več je podjetij, ki proizvajajo “zelene” produkte. Vse več
je iniciativ in organizacij, ki finančno vzpodbujajo premik k trajnostni proizvodnji oblačil
in tekstilij. Poleg tega je poraslo tudi zanimanje za ročno delo in spoštovanje le tega.
Žal se je medtem izgubilo veliko znanja, saj smo ga zamenjali s stroji. Oblikovalci, kot
sta Stella McCartney in Marc Jacobs, so začeli določene kose svojih kolekcij naročati
pri obrtnikih, ki delujejo znotraj organizacij, kot je NEST.
1

Pregled in refleksija trga ter modnega sistema sta me pripeljala do raziskave in dela
na lastni oblikovalski identiteti. Raziskovalni problem magistrske naloge je prenos
oblačilnih tradicij v kolekcijo ženskih oblačil z združitvijo sodobne mode in trajnostnih
vodil. Poudarjene so ročne tehnike obdelave tekstilij, kot je izdelava ročne netkane
ploske tekstilije, ki je rezultat uporabe odpadnih materialov ali ročno izrezovanje.
Namen in končni cilj raziskovalne naloge je izdelava kolekcije, ki bo služila kot primer
uporabe trajnostnih principov s poudarjenim ročnim delom. Kolekcija bo temeljila na
razvoju nove trajnostne estetike in izpostavljala oseben odnos do oblačila. Vsebina
kolekcije je tako na vidnem kot na subtilnem nivoju; prepletata se udobnost krojev in
eleganca silhuet. Kosi so nosljivi, poudarjeno je ročno delo, ki izhaja iz kitajske tehnike
izrezovanja papirja v kombinaciji s tehnikami tiska na tekstilije. Z uporabo odpadnih
tekstilij, z ročno tehniko vzorčenja in zapisa ter s plastenjem materialov sem složno in
koherentno gradila likovno celoto in postavljala zgodbo vsakemu oblačilnemu kosu.

2

2. TEORETIČNI DEL
2.1 TRAJNOST
Koncept trajnosti je bil prvič predstavljen na konferenci Združenih narodov leta 1972.
Konceptualno je obsegal tri problemske sklope:
1. soodvisnost človeka in naravnega okolja,
2. povezavo med gospodarskim razvojem, družbenim razvojem in okoljevarstvom,
3. postavitev svetovne vizije in skupnih načel (1).
Trajnostno gibanje se izraža v vse večji uporabi organskih materialov, vzpostavitvi
pravične trgovine in v opozarjanju na nujnost etičnih praks. Paralelno se trajnost
vzpostavlja kot prevladujoči koncept v industriji, v pravnih, političnih in navsezadnje
tudi v družbenih gibanjih. Iščejo se primerne rešitve za gospodarsko in družbeno rast
in tudi za reševanje problemov, ki so nastali kot posledica industrijske revolucije,
kapitalizma in neoliberalizma. Trajnost v modni industriji je v veliki meri odvisna od
odnosov med akterji: med dobaviteljem in oblikovalcem, med oblikovalcem in
izdelovalcem, med izdelovalcem in prodajalcem, med prodajalcem in uporabnikom.
Vsi ti določajo kvaliteto, ceno in hitrost izdelave izdelka.
2.1.1 Definicija trajnosti
Ko govorimo o trajnosti, velikokrat pomislimo na različne izraze, ki opisujejo trajnostni
izdelek ali njegovo produkcijo. Uporabljamo izraze kot so etična moda, počasna moda,
eko-šik (ang. eco-chic), zelena moda (ang. green fashion), ekološko prijazno (ang.
eco-friendly), ekološke znamke (ang. eco brands) in še mnoge druge.
Najlažja vizualna predstavitev trajnosti in njene kompleksnosti je uporaba metafore
trinožnega stola (Shema 1: Prikaz primera trajnosti s pomočjo metafore trinožnega
stola. Da je nekaj lahko označeno kot trajnostno, morajo biti “prisotne vse noge" stola).
Vsaka noga stola predstavlja svoj segment: etično, gospodarsko in okoljevarstveno.
Vsi skupaj omogočajo podporo sedalnemu delu, ki predstavlja trajnostno platformo.
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Za to, da lahko dosežemo trajnostni razvoj v modnem sistemu je potrebno, da so vse
noge enako trdne (2).

Shema 1: Prikaz primera trajnosti s pomočjo metafore trinožnega stola. Da je nekaj lahko označeno kot
trajnostno, morajo biti “prisotne vse noge" stola

Prvotna razlaga definicije trajnosti iz petdesetih let se je osredotočila na družbene
spremembe, da bi ublažila svetovno revščino. Gro Harlem Brundtland je, v poročilu
Our Common Future, na seji Združenih Narodov leta 1987, trajnost definirala tako:
“Trajnostni razvoj je razvoj, ki omogoča zadovoljitev potreb sedanje generacije, brez
da bi vplival na zmožnost zadovoljitev potreb prihodnjih generacij” (United Nations
General Assembly, 1987) (3). John Wood je izpostavil slednje: “Pred zavedanjem kje
smo se znašli, smo začetno idejo “trajnostnega razvoja” napihnili do mere, ko smo
začeli govoriti o “trajnostnih produktih”, “trajnostnih strategijah” in “trajnostnemu
bivanju” […] Politično je zamisel o trajnostnem razvoju ustvarila idejo, da obstaja
skupen program ali soglasje” (Wood, 2007) (4). Leta 1972 so na konferenci Združenih
narodov trajnostno modo definirali kot oblačila, ki so izdelana etično, okoljevarstveno
in so iz biorazgradljivih materialov in/ali organskega bombaža. Izdelana morajo biti
kakovostno, v etični proizvodnji in/ali lokalno. Oblačilo ne sme imeti vpliva na okolje
ali mora biti ta zanemarljiv. Za izdelavo oblačila morajo biti uporabljeni reciklirani
materiali ali materiali z eko označbo (1). V praksi je trajnost danes velikokrat napačno
interpretirana, povezujejo jo le z recikliranjem in okoljevarstvom, izpušča se segment
gospodarskega razvoja in etične prakse. Celovit koncept trajnostnega in zelenega
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modnega gibanja definira vse – od okoljevarstvenih vidikov, do pravic delavcev in
popolne transparentnosti izdelka (5).
Sass Brown je v intervjuju za spletno platformo Fashiononedge dejala: “Menim, da je
izraz etično odprt za interpretacije, kajti moji etični pogledi so verjetno drugačni od
tvojih, so tudi zelo osebni. Izraz trajnostno uporabljam, ko sem vprašana po definiciji,
ker je definiran pojem in ni odprt za osebne interpretacije. Trajnostno pomeni nekaj,
kar ne izčrpava materialnih surovin, se ne utrudi tekom produkcije in ne onesnažuje
nobenega izmed predhodnih kriterijev, vseeno pa se lahko obnaša kot surov material
za ponovno uporabo. V bistvu proizvodnja v krožni ekonomiji od zibke do zibke
(cradle-to-cradle).” (Brown, 2014) (6).
Številne prednosti trajnostnih strategij najdemo tudi v terminu počasna moda (ang.
slow fashion). Ta temelji na ozaveščenosti in odgovornosti oblikovalcev, posrednikov,
trgovcev in tudi potrošnikov. Vsi imajo skupno zavedanje, kako in v kakšnih razmerah
so produkti izdelani, ter kako celostno vplivajo na ekosistem in družbo. Vizija počasne
mode je boljše življenje za oblikovalca, proizvajalca in potrošnika. Vključuje
premišljenost ideje, ima afiniteto do kulturnega okolja, ter poudarja kvaliteto izdelka in
tudi kvaliteto celotne produkcije (7).

2.1.2 Trajnost in njeni paradoksi
Izraz trajnostna moda je oksimoron – trajnost je področje dolgoročnosti, medtem ko je
moda hitro spremenljiv socio-kulturni fenomen. Medtem ko se druga oblikovalska
področja lahko poistovetijo s pojmom trajnosti, je le ta pojem težko dosegljiv znotraj
modnega sistema. Kako lahko vseeno oblikujemo, razvijamo, tržimo, kupujemo in
uporabljamo izdelke in s tem pripomoremo k trajnostnemu razvoju znotraj ustaljenih
okvirjev modnega sistema?
Da lahko razčlenimo trajnost v modnem sistemu, si moramo postaviti vprašanje: kaj
vzdržujemo znotraj modnega sistema? Odgovor razčlenimo na tri dele: ljudi (socialni
vidik), proces (gospodarski vidik) in okolje (okoljevarstveni vidik).
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Shema 2: Diagram razčlenitve trajnosti. Trajnost zajema tri temelje, ki predstavljajo okoljevarstvenost,
gospodarstvo in socialno-etično

Ljudje: kupujemo oblačila, s katerimi zadovoljujemo osnovno potrebo po oblačenju.
Trajnost v tej relaciji deluje vzajemno: s svojimi odločitvami lahko potrošniki
pripomoremo k temu, da se trajnost splošno uveljavi v modnem sistemu. Tako nam
bo modni sistem omogočal zadovoljiti osnovne potrebe in hkrati varoval okolje (8).
Proces: ekonomski in produkcijski proces imata velik vpliv na doseganje trajnosti.
Način, s katerim lahko dosežemo trajnost, je sam pristop k napeljevanju modnih
smernic. Upoštevati moramo tudi spremembo samega procesa, le ta postane
trajnosten in spreminja odnos do ustaljenega modnega sistema (8). Predvsem je
potrebno upočasniti produkcijo in jo preusmeriti v proizvajanje kakovostnih produktov
z daljšo življenjsko dobo. Hitra moda lahko ustvari izdelke, ki so biorazgradljivi in za
seboj ne puščajo škodljivih sledi. Oblačilo bi lahko imelo le leto ali dve uporabne
vrednosti in tako bi bila ogromna produkcija oblačil upravičena.

6

Okolje: tekstilna in modna industrija močno onesnažujeta naravno okolje, zato je
okolju posvečeno največ pozornosti (8). Tekstilni odpadki najpogosteje pristanejo na
deponijah, v rekah in v morju. Rešitev za zmanjšanje direktnega vpliva na okolje
najdemo v “re-” strategijah – ponovna uporaba (reuse), recikliranje (recycle),
zmanjševanje odpadkov (reduce), predelava (redesign) in popravilo (repair) (7).
Rešitev je tudi zmanjšanje števila procesnih faz in boljši izkoristek naravnih virov.
Manjši vpliv na naravo je možno doseči z zmanjšanjem vnosa kemikalij, z
združevanjem produkcijskih postopkov, z ukinitvijo procesov, ki porabljajo vodo in z
uporabo vseh stranskih produktov, ki nastanejo ob proizvodnji oblačila (9).
Vsi ti segmenti so medsebojno povezani, noben segment ne deluje neodvisno. Z
nakupom in nošenjem oblačila posamezniki izkazujemo svoje odločitve. Naše
odločitve imajo velik vpliv na okolje; prebivalec Velike Britanije letno odvrže povprečno
40 kg tekstilnih odpadkov, kar je približno 2,35 milijonov ton tekstilnih odpadkov na
leto, od tega na deponijah pristane kar 2,04 milijona ton (7). Še eden izmed problemov
je, da lahko trgovine veliko svojih izdelkov oglašujejo kot organske ali BIO. Primer: iz
organskega bombaža otrok v Bangladešu izdela majico, ki jo transportirajo na drug
konec sveta. Razberemo lahko, da “stol” (Shema 1) nima stabilnosti, saj zapisani
primer ustreza le okoljevarstvenemu segmentu trajnosti1 in zanemarja druga dva
(etičnega in gospodarskega), torej ne ustreza trajnosti. Argument se lahko ovrže na
podlagi sedemdesetih drugih definicij trajnosti, ki potrjujejo, da primer dosega kriterij
trajnostnega procesa oziroma produkta (2). Da se lahko trži kot trajnostni produkt, je
dovolj, da je oblačilo narejeno iz organskega bombaža, ki nosi certifikat GOTS
standard2. Primer so tudi veliki supermarketi kot so Aldi (v Sloveniji poznan kot Hofer),
Lidl, Walmart, Tesco in drugi, ki ponujajo oblačila in obutev po zelo nizkih cenah. Aldi
ima občasno v prodaji tekstilne izdelke z označbo BIO, GOTS in OEKO-TEX standard
100. Slika 1 kaže, da dva para ženskega spodnjega perila staneta le 3,99 EUR, kar v
nas vzbudi dvom.

1

V poglavju Materiali, bom izpostavila tudi paradoks naravnih in sintetičnih materialov v kontekstu trajnostnega
modnega sistema.
2
GOTS standard – Global Organic Textile Standard je standard, ki označuje izdelke, ki so narejeni iz organskih
vlaken, ki so pridelana v skladu z ekološkimi in etičnimi standardi, ki spadajo pod GmbH (Global Standard
gemeinnützige). GmbH je pravno prepoznan v nemškem zakonu (10).
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Slika 1: Reklamni oglas trgovine Hofer, ki je v lasti podjetja Aldi

Organizacija Ethical Consumer je, na podlagi številnih kriterijev, ocenila podjetje v
naslednjih kategorijah: okoljevarstveno, zaščita živali, etičnost in politika podjetja.
Podjetje Aldi je dobilo skupno oceno 4,5/20 (Tabela 1) (11).

Tabela 1: Kriterij ocenjevanja organizacije Ethical Consumer. Vidna je ocena podjetja Aldi, ki je uporabljen kot
primer paradoksa trajnosti

Razlog za tako nizko skupno oceno je v podkategoriji etičnosti in sicer v kršenju
etičnosti proizvodnje in človekovih pravic. Sporno je neetično delo, črpanje surovin iz
okupiranih ozemelj in produkcija znotraj zatiranega režima, neetičnost politike
pridelave oziroma odkupa bombaža, uporaba številnih toksinov v kozmetiki, kršenje
delavskih pravic in še nekatere druge sporne okoljevarstvene prakse. Aldi ima na svoji
spletni strani razpisano etiko podjetja, kjer piše, da velik del standardov, po katerih
ocenjujejo izdelke in produkcijske tovarne, izhaja iz Aldijevih internih standardov (12).
Kljub vsemu jih odlikuje naziv najbolj etično prodajno usmerjene trgovine v kategoriji
okoljevarstva; izvajajo kampanjo Manj je v(r)eč – vzpodbuda k zmanjšanju porabe
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plastičnih nakupovalnih vrečk za enkratno uporabo in podpirajo lokalno kmetijstvo
(13).
Manjša podjetja in neodvisni oblikovalci imajo večje možnosti znotraj trajnosti kot večja
podjetja in velike blagovne znamke. Pogosto imajo lokalno produkcijo, prakticirajo
etično proizvodnjo, gradijo vezi med oblikovalcem in potrošnikom, prodajo premikajo
iz fizičnih trgovin na spletne platforme. Proizvajajo glede na povpraševanje in ne
ustvarjajo umetne potrebe po svojih izdelkih. S tem se lahko prilagajajo strankam in
njihovim individualnim potrebam. Veliko vlogo imajo tudi osebna prepričanja
oblikovalcev in podjetij, ki temeljijo na sprejemanju in dojemanju oblačil.
Obstajajo prakse prenosa oblačil iz roda v rod oziroma iz roke v roko. Številni ljudje
imajo predsodke do nošenja že uporabljenega oblačila, vendar je bilo to v preteklosti,
zaradi ekonomskih razmer in pomanjkanja, povsem sprejemljivo. Dandanes se
prenšanje oblačil še vedno izvaja, vendar predvsem pri dojenčkih in otrocih.

V

slovenskem prostoru imamo zadržek, vendar se vzpostavljajo prakse in platforme3, ki
poskušajo razbiti stigmo, ki spremlja rabljena oblačila. V Avstraliji in na Novi Zelandiji
so priljubljene trgovine iz druge roke, kot je na primer Save Mart. Oblačila, ki se v tem
zadnjem ciklu še vedno ne prodajo, odpošljejo v Papua Novo Gvinejo4. Zgled
Avstralije in Nove Zelandije kaže, da taka oblačila ohranjajo materialno vrednost (2).
2.1.3 Materiali
Materiali so za trajnostni razvoj mode pomembni. Tekstilna in oblačilna produkcija je
soodgovorna za probleme, kot so: klimatske spremembe, odpadki in onesnaževanje
ter pomanjkanje čiste in pitne vode. Prevladuje mnenje, da so sintetični materiali manj
trajnostni kot naravni materiali. Za njihovo izdelavo potrebujemo polimere, ki so
pridobljeni iz nafte. Naravne materiale v tem primeru obravnavamo kot boljše, ker jih
pridobivamo iz obnovljivih virov in jih je tudi lažje reciklirati.

3

Iniciativa shirting..., Center ponovne uporabe, Vintage Divas store
Podrobnejše potrošniške odločitve so predstavljene s shemo v poglavju Vloga potrošnika in potrošniško
vedenje
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Da bi prišli do izvora problema, moramo iti na začetek – k vlaknom. Tekstilna industrija
je velik onesnaževalec zraka, vode in zemlje. Okoljevarstveni in ekonomični vidiki so
pomembni tekom celotnega življenjskega cikla produkta. Ti vidiki zajemajo: ocenitev
življenjskega cikla produkta; ocenitev potrebnih surovin za izdelavo in predvidenih
odpadkov, ki nastanejo tekom vsakega cikla produkta; izračun okoljskih vplivov in
prepoznavo možnosti, ki lahko zmanjšajo negativni vpliv produkta na okolje (8).
Človeška populacija v zadnjih šestdesetih letih iz 2,5 milijard narasla na 7 milijard ljudi,
kar posledično pomeni porast porabe vode in zemljeljskih virov tako v prehrambeni
industriji kot tudi v tekstilni. Poraba vode za namakanje se je v tekstilni industriji
potrojila5. Danes je Uzbekistan največji izvoznik bombaža, kar je velik dosežek za
državo, ki je glede na podnebje neprimerna za pridelavo bombaža (2). Za pridelavo
bombaža je poleg vode potrebna velika vrednost insekticidov in pesticidov, ki
onasnežujejo zemljo, zrak in vodo (8). Umetno pridelani materiali prinašajo dileme:
kakšne posledice imajo na okolje; ali moramo ponovno oceniti vse vidike tekstilne in
oblačilne industrije – od vlakna do produkta, barvanja, apretiranja, uporabe, predelave
in kako primerno zavreči tekstilni izdelek. Za izdelavo in vzdrževanje sintetičnih vlaken
porabimo veliko manj vode kot za predelavo in vzdrževanje bombaža. Ogrmono vode
uporabimo tudi pri pranju oblačil (2).
Poznamo standarde6, ki nam pomagajo prepoznati tekstilije, ki so narejene v skladu z
okoljevarstvenimi in etičnimi standardi, ter se klasificirajo kot trajnostne tekstilije. V
nadaljevanju bom izpostavila le nekatere standarde in označbe, ki se pojavljajo tudi v
našem prostoru:
-

International Organization for Standardization (ISO, 1947) je eden izmed
standardov, ki pomagajo pri prepoznavnosti produktov in storitev na podlagi
svetovnih kriterijev. ISO 14000 je standard, ki označuje okoljevarstveni vidik,
socialni pomen izdelave produkta, njegove distribucije in nudi storitve, ki so čistejše
in boljše za naravo (8).

5

je pa odvisna od klimatskih razmer proizvodnega okolja
108 standardov je razpisanih na spleti platformi Ecolabelindex.com [dostopno na daljavo]. Dostopno na
svetovnem spletu: <http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/?st=category,textiles>

6
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-

Oeko-Tex® Standard 100 je nastal v 90ih letih 20. stoletja in označuje izdelke, ki
nimajo negativnega vpliva na zdravje populacije. Označuje izdelke, ki ne vsebujejo
toksičnih in škodljivih kemikalij, ki bi vplivale na zdravje potrošnika (14).

-

The Blue Angel je prvi in najstarejši standard, ki označuje okoljevarstveno izdelan
produkt ali storitev. Označuje izdelke, ki nimajo negativnih vplivov na okolje (14).

-

Global Organic Textile Standard (GOTS) pokriva področja organskih tekstilij,
produkcije, procesa, predelave, pakiranja, označevanja, izvoza, uvoza in
distribucije vseh naravnih vlaken. Končni produkti so ponavadi surova vlakna,
preje, tekstilije ali oblačila (14).

-

FAIRTRADE znamka je najbolj prepoznavna znamka etične produkcije. Je
registrirana znamka Fairtrade Labelling Organisations (FLO). Označuje, da izdelek
dosega etične, ekonomične in okoljevarstvene standarde, ki jih je določil
FAIRTRADE (14).

-

The Clean Clothes Campaign je navezava organizacij iz 13 evropskih držav.
Organizacije, ki so članice, predstavljajo interes za zaščito pravic žensk, pravic
potrošnikov in za zmanjševanje revščine (14).

Recikliranje tekstilij
Recikliranje omogoča alternativno zaščito okolja pred posledicami onesnaževanja, ki
ga povzročata tekstilna in oblačilna industrija. Zmanjšuje porabo surovin, energije in
tudi kemikalij, saj ponovno barvanje tekstilij večinoma ni potrebno. Čeprav je večino
tekstilij možno reciklirati, se pojavi problem kvalitete recikliranega vlakna, zato so ta
vlakna mnogokrat uporabljena le za polnila drugih tekstilnih izdelkov. Količino nabora
recikliranega tekstila, ki bi služil namenu ponovne uporabe za oblačilno industrijo,
omejuje dostopnost cenenih novih tekstilij. Posledično se razvoj novih tehnoloških
inovacij osredotoča izključno na področje recikliranja sintetičnih vlaken. Postopek
recikliranja naravnih vlaken se ni spremenil že 200 let – metražno blago se mehanično
razkroji na vlakna. Pridobljena vlakna so krajša kot pri procesu pridelave vlakna iz
čiste surovine, zato pri postopku recikliranja dobimo produkt nižje kakovosti. Sintetična
vlakna je mogoče reciklirati s kemičnim postopkom, pri katerem se vlakna raztopi na
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molekularni osnovi in se jih ponovno polimerizira. Postopek kemičnega recikliranja
zahteva večjo energijsko porabo kot mehansko recikliranje, vendar je končna kvaliteta
produkta toliko lažje dosegljiva (7).
Prav zaradi kvalitete recikliranih vlaken poznamo dve definiciji, ki označujeta končni
rezultat in uporabnost:
1. Recikliranje (recycle) je po definiciji postopek zbiranja materiala iz končnih in
rabljenih produktov ali materialov, ki so nastali v produkciji, z namenom, da se jih
uporabi za nov produkt. Postopek se razlikuje od ponovne uporabe (reuse), kjer se
produkt ne razkroji v osnovni material, ampak se ga le očisti, popravi in usposobi za
prvotno uporabo. Vsi izdelki niso primerni za recikliranje. Najlažje recikliramo izdelke,
ki se jih lahko razstavi ali so narejeni le iz enega materiala. Reciklirani izdelki velikokrat
nimajo ekonomične vrednosti in so zato zavrženi ali hranjeni v skladiščih za kasnejšo
uporabo (15).
2. “Downcycle” je postopek recikliranja, pri katerem ponovno uporabimo surovine
nizke kvalitete, ki nastanejo tekom procesa. Tovrstne surovine ostanejo v enaki formi,
ker niso primerne za nadajno predelavo. Uporabljene so le v sekundarne namene, na
primer za polnila in izolacijo (16).
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2.2 AKTERJI TRAJNOSTI – OD OBLIKOVALCA DO POTROŠNIKA
Smo potrošniška in materialna družba, ki si vedno želi najnovejše. Cenenost, hitrost
in dostopnost so postale t.i. vrednote modernega človeka, ob katerih pozablja na svojo
okolico. Izhod iz tovrstnega sistema je v iskanju alternativnih rešitev za zadovoljitev
materialnih potreb družbe. Življenjski stil moramo preoblikovati na način, s katerim
bomo zaščitili svoje okolje in še vedno dobili vse, kar potrebujemo za kvalitetno
življenje.
Kaj izrazi trajnostno oblikovanje, eko-šik, etično potrošništvo in oblačila z zavestjo
pomenijo oblikovalcu? Kaj pomenijo potrošniku? Ni dovolj le, da nosimo oblačila, ki so
narejena odgovorno in okoljevarstveno. Vprašati se moramo ali novo poblačilo res
potrebujemo, ali lahko morda staro oblačilo popravimo, zakrpamo ali preoblikujemo.
Vpliv hitre mode in produkcije cenenih tekstilij bi bil manjši, če bi kupovali odgovorneje
in bolj ozaveščeno. Če bi potrošnik zahteval oblačila višje kvalitete, zasnovana z
mislijo na okolje in na delavca in bi bil pripravljen tako oblačilo tudi pošteno plačati, bi
to pripomoglo k vzpostavitvi vsesplošne prakse trajnosti v modi. Podjetja so se na
kritiko hitre mode odzvala enolično, osredotočila so se na segment trajnostnih
materialov in v večini zanemarila področje etičnosti in gospodarstva. (18).
Zgodba oblačila se delno konča in začne pri potrošniku. Trgovine, oblikovalci in
proizvajalci navadno niso obremenjeni z življenjem oblačila, ko le to pride v
potrošnikovo omaro. Sodobni potrošnik (pre)hitro zavrže oblačila, največkrat kar v
navadne smetnjake in oblačila na koncu pristanejo na velikih tekstilnih odlagališčih
(17). Zato ni dovolj, da se trajnostna moda osredotoča le na to, kako je oblačilo
narejeno, ampak se mora aktivno vključevati tudi v potrošniško odgovornost.
V nadaljevanju se bom osredotočila le na dva akterja – oblikovalca in potrošnika, ki
sta si v neposredni relaciji. Obe strani se soočata z enakimi vprašanji, dilemami in
iščeta podobne rešitve in navsezadnje tudi usmeritve.
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2.2.1 Oblikovalec in njegova odgovornost – oblikovalec v relaciji do potrošnika
Počasna moda prinaša večjo odzivnost na spreminjajočo se potrošniško paradigmo.
Za vse več potrošnikov je vrednost nakupa najnovejših trendov postala votla in le
začasna. Avtorica knjige Overdressed: The Shockingly High Cost of Cheap Fashion,
Elizabeth Cline je opisala razočaranje, ki ga potrošniki, med katerimi se je znašla tudi
sama, čutijo ob hitri modi. Elizabeth Cline opisuje situacijo: “Mislim, da je ritem mode
konfuzen za tako hitro rastočo skupino potrošnikov. Celotna igra mode se zdaj zdi
samovoljna in nesmiselna.” (Cline, 2012) (19). Članek In Fashion, Are Trends Passé?,
objavljen 2012 v časopisu New York Times, je potrdil njeno mnenje. V članku
postavljajo sodobnega potrošnika v premoč nad trendi. Potrošnik ima namreč možnost
dobiti informacije preko interneta in jih ne išče več na modnih pistah in revijah. Oblikuje
si svojo interpretacijo in lasten okus in ne čuti več potrebe po imitiranju trendov, ki so
posledica modnega oglaševanja (20).
Kako lahko z oblikovanjem naredimo spremembo? Oblikovanje je bilo primarno
sredstvo razreševanja aktualnih problemov. Najprej moramo zaznati problem in se
nato vprašati, kakšna je naša realna sposobnost iskanja rešitev. Primer so oblikovalci,
ki uporabljajo “smeti” včerajšnjega dne in izdelujejo nove produkte, ki ohranjajo okolje
jutrišnjega dne. Tako oblikovalci kot potrošniki ne razmišljajo več le o videzu in
uporabnosti produkta. Vse več se jih sprašuje, kako je izdelek narejen in kako se ga
bo dalo zavreči oziroma nadalje uporabiti (21).
Sandy Black je v knjigi Eco-Chic: The Fashion Paradox zapisala, da je pri trženju
trajnosti potrebna potrošnikova čustvena evolvacija (Black, 2008) (22). Trajnostno
oblačilo mora biti zasnovano izven okvirjev kapitalističnega vzorca in iskanja čistega
profita. Del ekonomskega preobrata je zviševanje potrošnikovega zadovoljstva,
zviševanju njegovega ega in ekološke ozaveščenosti. Oblikovalec mora postati
zavestno etičen in okoljevarstven, saj ga spremlja odgovornost do posledic njegovega
dela preko procesa in končnega produkta, ki ga daje na trg (22). Nin Castle je dejala:
“trajnost mora delovati okoli oblikovanja, drugače izdelka nihče ne bo hotel nositi”
(Castle 2012) (23). Vendar je utopično misliti, da ima oblikovalec absolutni nadzor nad
situacijo in da je dovolj le dobra oblikovalska rešitev. Oblikovalec se velikokrat znajde
v situaciji, ko mora sprejeti odločitev, ki je lahko kontradiktorna njegovim osebnim
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etičnim prepričanjem. Biti trajnostni oblikovalec ni pionirsko delo, je delo, ki je v dobi
kapitalizma in materializma zahtevno in ne ponuja popolne eksistenčne varnosti.
Tvegano je biti trajnostni inovator in oblikovalec, ki ponuja trajnostne izdelke. Še
posebno zato, ker obstaja verjetnost, da potrošnik ne zaznava vrednosti njegovega
dela. Oblikovalec trajnostne mode mora biti pripravljen sprejemati kompromise in
poskušati sodelovati s smernicami, ki so bile ustvarjene s hitro modo. Počasi mora
vpeljevati manjše spremembe, ki bodo nekoč sprejete množično in bodo sčasoma
postale del vsakdana.
Dodatno vrednost blagovne znamke ali oblačila samega doprinese zgodba, ki stoji za
izdelkom – iz katerih materialov je bilo oblačilo narejeno, kdo ga je naredil in kaj vse
to oblačilo doprinese k statusni prezenci uporabnika. Potrošnik se mora prestaviti iz
pasivne v aktivno vlogo odgovornega imetnika (18).
Oblikovalec mora zavestno in odgovorno spreminjati svojo prakso v smer trajnosti.
Potrošniku s tem nudi možnost nakupa trajnostno naravnanega izdelka in zadovoljitev
njegove želje po izdelku, ki je okoljevarsteno neoporečen, je izdelan etično in če je le
mogoče, podpira lokalno gospodarstvo.

2.2.2 Vloga potrošnika in potrošniško vedenje
Si kar kupuješ. Za nakup oblačil se odločamo zaradi fizične nuje v kombinaciji s
socialnino in psihološko potrebo po gradnji osebne in družbene identitete. Ta potreba
ne meji le na oblačila, ampak se odraža pri vseh materialnih dobrinah, ki nas
obkrožajo. Potrošniško vedenje in odločitve se razlikujejo na podlagi številnih
faktorjev, kot so starost, spol, kultura, družbena stratifikacija in osebne vrednote ter še
številne druge. Z oblačili in ostalimi materialnimi dobrinami poskušamo odgovoriti na
vprašanje “kdo sem”, kar pa nas zapelje v svet materialnega blišča.
Potroštništvo predstavlja velik problem pri doseganju trajnosti v modi. Modni potrošnik
je vpet v psihološki krog razreševanja svojih problemov. Deluje pod vplivom sprožilcev
– nizka cena, razprodaje, lep dizajn, kakovostni oblikovalski kosi, izkušnja ob
nakupovanju. Potrošnik ima lahko velike količine oblačil, številne od njih ne uporablja
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tudi po več let in jih hrani doma v omarah, predalnikih, škatlah, garažah, podstrehah.
Pojavi se vprašanje, kaj narediti, ko se kapacitete shramb zapolnijo. Na prvi pogled se
zdi, da je potrošnikova edina izbira podariti oblačilo naprej, ga izmenjati, prodati na
spletu, prodati trgovini iz druge roke ali podariti v dobrodelne namene. Lahko pa
oblačila enostavno odvrže v smetnjak.
Na spodnji shemi (shema 3) lahko razberemo možnosti, ki so nam na razpolago, ko
se odločimo, da nam neko oblačilo ne ustreza več. Vprašati se moramo, kaj nam to
oblačilo predstavlja in zakaj ga ne želimo. Ali ga lahko predelamo ali uporabimo za
nekaj, kar ni njegov primarni namen? Lahko ga posodimo ali pa predamo naprej v
najem ali pa ga zavržemo.
Raziskava, ki je bila objavljena v Wall Street Journal leta 1991, je pokazala, da se
osem od desetih Američanov smatra za okoljevarstvene, več kot polovica pa jih meni,
da je potrebno spremeniti življenjski slog (24). Žal se to slabo izkazuje v odnosu do
oblačil. Nadaljnje je raziskava pokazala, da so se anketiranci strinjali, da se je
potrebno pri ravnanju z oblačili obnašati odgovorno do okolja, vendar nihče ni potrdil,
da nakupuje oblačila s to zavestjo. V Clothing and Textile Research Journal so leta
1997 objavili, da sta cena oblačila in trend pretehtala odgovornost potrošnikov do
okolja (25) (17).
Trajnostno naravnana potrošnja je definirana s potrošnikom, ki je družbeno
odgovornen, okoljevarstven in izbira izdelke, ki jih je možno reciklirati. Raziskave so
pokazale, da potrošnika sicer zanima nakup trajnostnega produkta, vendar ta nakup
opravi redko (Shen, Richards in Liu, 2013) (1). Trajnostna oblačila imajo, zaradi
procesa produkcije, znatno višjo ceno kot oblačila nizko cenovne produkcije. Odločitev
za nakup produkta je pogojena s ceno in kvaliteto. Raziskava, objavljena v The Journal
of Macromarketing leta 2012, je pokazala, da etična izdelava in odgovornost do okolja
pri potrošniku nimata odločilne vloge. Njegova percepcija “zelene mode” je negativna,
doživlja jo le preko cene in ne preko vzdržne vrednosti (Saicheua, Cooper in Knox,
2012) (26).
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Shema 3: Prikaz potrošnikovih možnosti, kako zavreči oblačilo. Shema je povzeta po knjigi Consumer behaviour,
str. 457 (17)

Raziskava, ki je bila narejena leta 2013 in objavljena v Marketing Manegment Journal,
je pokazala, da potrošnik dojema v isti kategoriji: 1. vintage in reciklirano; 2. obrtniško
in narejeno po meri; 3. organsko in vegansko; 4. etično in lokalno (Shen, Richards in
Liu, 2013) (1). Potrošnik, ki ni finančno zmožen kupovati dražjih znamk, je lahko prav
tako trajnosten, tako da se ne odloči za nakup znamk, ki se poslužujejo spornih
produkcijskih praks. Prav tako je lahko trajnosten z manjšim nakupom in odgovornim
odnosom do oblačil.
Jung in Byoungho sta v svoji raziskavi objavljeni na DMPI7 razkrila, kako trajnostni
pristopi in počasna moda pripomorejo k potrošnikovi samovrednosti. Testirala sta 221
potrošnikov v ZDA in izkazalo se je, da je ekskluzivnost izdelkov velik razlog, da se
potrošniki odločijo za podporo počasne mode. Poleg tega je raziskava pokazala, da
nimajo vsi trajnostni pristopi enake vrednosti v očeh potrošnika. Potrošniki se različno
odzovejo na različne trajnostne strategije. Poleg dobrega odziva na ekskluzivnost
izdelka, da sta tudi alturizem in lokalna izdelava velika dejavnika pri odločitvi za nakup.
7

DMPI Inštitut multidisciplinarne digitalne založbe (ang. Multidiciplinary Digital Publishing Institute), Basel, Švica.
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Povezano je tudi z zadovoljstvom potrošnika, ki ima občutek individualnosti, h kateri
je vse večja težnja v svetu hitre mode. Jung in Byoungho sta sklenila, da bi na podlagi
tega morala manjša trajnostna podjetja ohranjati majhne količine svojih izdelkov, da
ohranjajo izgled posebnosti v očeh potrošnika. Izkazalo se je, da kljub številnimi
informacijami, ki jih potrošnik pridobi o tekstilni in oblačilni industriji in o njenih spornih
praksah, te informacije zelo malo vpivajo na odločitev za nakup. Potrošnik se težko
identificira s tem, s čimer njegov notranji ego ne pridobiva. Percepcijo potrošnika sta
analizirala po posameznih segmentih:
-

ekskluzivnost predstavlja emocionalno in socialno zadovoljstvo;

-

alturizem, ki je povezan z ročnim delom, tesno povezujejo z visoko ceno in
kakovostjo;

-

funkcionalnost izdelka se smatra kot kvaliteta in kot emocionalna vrednost
izdelka;

-

etičnost je zaznana kot emocionalna, socialna vrednost in višja cena izdelka,
ampak le, če se potrošnik sam zaveda etično spornih praks v modni industriji
in ima afiniteto do tovrstnih tematik (27).

Zdi se nam, da imamo zavezane roke in da kot potrošniki nimamo moči nad
multimiljarderskimi korporacijami, ki vodijo modni sistem.
Primer, kako lahko potrošnik s svojim glasom spremeni vedenje velikih modnih
korporacij in zahteva odločne spremembe, je podjetje Nike. Leta 2001 je
multimiljardna blagovna znamka Nike priznala, da je naredila veliko napako z
zaposlitvijo otrok iz nerazvitih predelov sveta in izjavila, da bo ukinitiev tovrstne prakse
težka pot za podjetje (28). Philip Knight, takratni direktor podjetja, je sam priznal, da
je Nike postal sinonim za neetične plače, prisilno delo in nehumane razmere delavcev,
ki so dnevno doživljali zlorabo na delovnem mestu. Nike je začel popravljati svoje
napake z javno objavo imen in lokacij svojih tovarn, redno so začeli objavljati letna
poročila o razvoju in napredku tovarne. Leta 2005 je podjetje začelo prejemati
pozitivne odzive na svoje izboljšave. Ob prihodu krize se je leta 2006 pokazalo, da so
drastično nazadovali. Mediji so objavili slike pakistanskih otrok, ki so delali v Nike-ovih
tovarnah. Nike se je na to odzval zelo resno in je prekinil sodelovanje z mnogimi
tovarnami, ki niso zadovoljevale osnovnih zahtev in standardov za varno delo. S tem
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se je znašel v krizi in v poplavi
konkurenčnih znamk, ki so še vedno
izkoriščale delavce v Bangladešu (29).
Tekom let je Nike sprejel trajnostne
prakse

v

filozofijo

svoje

blagovne

znamke. Letno objavlja poročila razvoja
in zagovarja etično prakso. Poleg tega je
svoje vire preusmeril v okoljevarstveni
razvoj (30). S tehnološkimi napredki in
uporabo novih ter inovativnih materialov
je postal eno najbolj trajnostnih podjetih
na

področju

okoljevarstva.

Slika 2: Veriga vrednot vsakega Nike produkta, ki jo ima
podjetje Nike objavljeno na svoji spletni strani

Njihove

glavne smernice so: zmanjšanje ogljikovega odtisa in negativnega vpliva na okolje,
krožna proizvodnja, inovativni pristopi k proizvodnji in sprememba praks proizvodnje.
Kljub vsem spremembam in velikim korakom, ki so bili narejeni v dvajsetih letih,
podjetje še vedno ni popolnoma brez napak. Spletna platforma, ki je naredila raziskavo
na podlagi zadnjih podatkov iz leta 2017, je zaključila, da Nike še vedno ni storil dovolj
(31).
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2.3 PRODUKCIJA V KONTEKSTU TRAJNOSTI
Ali lahko dober dizajn pritegne več potrošnikov, da bi raje kupovali trajnostne izdelke?
Ali je lahko etično izdelano oblačilo, ki je narejeno z odgovornostjo do okolja, skladno
z ekonomijo vodilnih maloprodajnih podjetij? Ali je namen trajnostnih strategij v
modnem sistemu le način za potešitev ega posameznikov?
Majhne blagovne znamke so nekonkurenčne in se zato pogosto odločajo za tvegan
preobrat k trajnostni produkciji, kar posledično pomeni tudi veliko sprememb v
produkcijskem procesu in velik finančni vložek za doseganje dolgoročnih ciljev. Velik
pritisk so še vse večje zahteve po inovacijah, s katerimi je mogoče konkurirati na trgu.
Mala podjetja največkrat niso finančno zmožna vlagati v inovacije (22). Manjše
blagovne znamke se zato pogosteje odločajo za produkcijo počasnega obrata oziroma
za počasno modo (slow fashion).
Tabela 2: Primerjava hitrega in počasnega pristopa k razvoju izdelkov. Povezeto po
CIMATTI B. CAMPANA G., CARLUCCIO L. Eco Design and Sustainable
Manufacturing in Fashion: a Case Study in the Luxury Personal Accessories Industry.,
str. 396 (32) kaže “indeks obrti”, ki primerja hitro in počasno miselnost v procesu
oblikovanja in izdelave. Izpostavljene so ključne in najbolj zaznane razlike med
pristopoma (32).

Hitra miselnost
-

masovna proizvodnja
globalizacija
imidž
novost
odvisnost
nazavednost vpliva
stroški dela in materiala

-

velik doseg

Počasna miselnost
- raznolikost
- globalno-lokalno
- osmislitev sebe kot identitete
dela
- izdelava in vzdrževanje
- obojestransko zaupanje
- globoko zavedanje vpliva
- cena, ki vključuje ekološke in
socialne stroške
- majhen in srednje velik doseg

Tabela 2: Primerjava hitrega in počasnega pristopa k razvoju izdelkov. Povezeto po CIMATTI B. CAMPANA G.,
CARLUCCIO L. Eco Design and Sustainable Manufacturing in Fashion: a Case Study in the Luxury Personal
Accessories Industry., str. 396 (32)
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Pojem počasna moda se ne nanaša le na hitrost proizvodnje, temveč predstavlja
drugačen pristop in pogled na koherentnost modne aktivnosti. Promovira raznolikost,
kulturen vpliv na modo, izdelava manjših kolekcij oblačil, tradicionalno obrtništvo,
uporabo lokalnih materialov in lokalnega trga. Dober primer je oblikovalec Akira
Minagava, ki zagovarja filozofijo počasne mode (33). Kolekcije razvija v daljšem
časovnem obdobju, ki ni vezano na sezone (moda je navadno prakticirala dve sezoni
letno, hitra moda je sezonsko menjavanje oblačil pospešila na 52 (34)) in jih povezuje
s ponovno uporabo materialov in osnovnih silhuet (18). Njegove kolekcije, ne glede
na sezono in leto, delujejo kot kontinuirana koherentna kolekcija.

Slika 3: Primer majhne blagovne znamke minë perhonen. Kolekcija jesen/zima 2016/17 Akire Minagawe

Oblikovalca Hussein Chalayan in Tom Ford sta, po odhodu iz svojih blagovnih znamk,
čez leta ponovno odkupila avtorske pravice in začela znova. Znamki sta usmerila v
filozofijo počasne mode in začela izdajati le še dve kolekciji letno. Za številne
oblikovalce je počasna moda jedro filozofije, blagovne znamke.
2.3.1 Trajnostne strategije skozi primere praks
Vztrajno se razvijajo novi pristopi in alternative monopolu hitrih modnih praks. Če sem
v poglavju Vloga potrošnika in potrošniško vedenje raziskovala možnosti potrošnika
pri odločitvah za prevzem trajnostnega življenjskega stila, bom v tem poglavju
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raziskovala možnosti podjetij, da zmanjšanjo odpadke in začnejo inspirativne
trajnostne prakse v oblikovanju in procesu.
Marks and Spencer (M&S) je v sodelovanju s
sektorjem podjetja, ki se ukvarja z razvojem izdelkov,
leta 2012 izdelal primer “najbolj trajnostne obleke na
svetu”. Uporabljena je bila organska volna, podloga
je bila narejena iz recikliranih plastenk in slikarskega
platna, deklaracije so bile narejene iz recikliranega
poliestra, uporabili so že rabljene gumbe, žepovino
in pasni trak. S tem izdelkom je M&S predstavil vizijo
prihodnosti blagovne znamke, da bo do leta 2020
uporabljaja trajnostne metodologije v proizvodnji
vseh svojih produktov. Trajnostna obleka je bila le
prototip namenjen raziskavi trga. Paradoks primera
se vzpostavi s trditvijo, ki so jo postavili sami –
“najbolj trajnostna obleka na svetu”. Veliko so
dosegli na področju materialne trajnosti, a so
zanemarili

vidik

uporabe/recikliranja
številne

različne

vzdrževanja
oblačila.
materiale,

Ker
je

in
so

ponovne
uporabili

oblačilo

težko

vzdrževati in tudi eventualno primerno reciklirati.
Tudi segment samega odpadka pri krojenju oblačila
je bil v tem primeru zanemarjen, saj je oblačilo, po
besedah oblikovalca Marka Sumnerja, krojeno kot
tradicionalna moška obleka. Sumner je za neprofitno
organizacijo BSR (Business of Social Responsibility)
Slika 4: Shema M&S najbolj trajnostne
obleke na svetu, ki predstavlja, zakaj je
obleka tako revolucionarna v
produkcijskem pristopu

dejal, da so bili kupci sprva nezadovoljni, menili so,
da je poliester ceneni material in posledično slabe
kvalitete. Da bi pomagali informirati potrošnike, so na
etikete dodali QR kode, preko katerih potrošniki

pridejo do informacij o trajnostnih postopkih pri izdelavi obleke in o pozitivnem
zmanjšanju onesneževanja okolja (18).
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Filozofija “sprejmi nazaj” omogoča potrošniku, da izdelek vrne nazaj proizvajalcu.
Proizvajalec lahko izdelek ponovno uporabi, ga reciklira ali pa prevzame vlogo
odstranjevalca. Teoretično se znotraj takšnega modela vloga proizvajalca ali
oblikovalca prevrednoti, saj postane sam odgovoren za svoj izdelek, ko ta postane
odpadek. To spremeni tudi logiko produkcije, distribucije in prodaje. Proizvajalec se
ne ta način ne more izogniti odgovornosti za svoj izdelek. Postane aktiven, zakonsko
zavezujoč proizvajalec, ki mora poskrbeti, da bodo surovine in materiali v skladu s
filozofijo “sprejmi nazaj”, ki jo prakticira. V tekstilni in oblačilni industriji je nekaj
primerov tovrstnih praks, ki ponujajo takšno rešitev. Ne spremeni dejstva, da je
potrošnik podvržen hitri menjavi oblačil, ponuja pa rešitev, kako lahko bolj odgovorno
zavrže oblačilo (9).

Slika 5: Anti-konsumeristična kampanja blagovne znamke Patagonia, ki se glasi "Ne kupi te jakne" (ang. Don't
Buy This Jacket). Kampanja vzpodbuja k temu, da naj se oblačilo raje popravi

Patagonia je na črni petek leta 2013 začela s kampanjo “anti-black Friday”, ki je
aktivno vzpodbujala, naj njihovi kupci ne kupujejo novih oblačil, ampak naj raje
prinesejo stara oblačila v popravilo. Najbolj odmevna je bila kampanja “Ne kupi te
jakne” (ang. Don’t Buy This Jacket”). Kasneje se je izkazalo, da je bila ta poteza zelo
pozitivno sprejeta, saj so njihovi kupci dobili večje zaupanje v njihove izdelke. Leta
2012 so podali izjavo za poslovno spletno platformo Fast Company, v kateri so
predstavili svojo filozofijo: “Oblikujemo in prodajamo izdelke, ki so uporabni in
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trajnostni. Prosimo pa svoje stranke, da ne kupujejo od nas, česar ne potrebujejo ali
jim ne bo koristilo. Vse kar naredimo – vse kar kdorkoli naredi – vzame planetu več,
kot mu lahko povrne nazaj.” (Lutz, 2014) (35).
Kontroverzen primer obravnave trajnosti
je podjetje H&M, švedska korporacija
hitre mode, ki je dnevno kritizirana zaradi
neetičnosti, okoljevarstvene spornosti in
zaradi

spornosti

svojih

nedavnih

8

reklamnih kampanj . Leta 2012 je The
Guardian zastavil vprašanje: “Ali je H&M
novi dom etične mode?”. Prvi problem je,
da etična in hitra moda navadno ne
delujeta

sočasno.

Poudarila

bom

trikotnik omejitve dela, ki pravi, da je
Slika 6: Shema “sprejmi nazaj” iniciative H&M-a, ki je
obljavljena na njihovi spletni strani

možno doseči le dve izmed treh
možnosti: hitro, dobro ali poceni. Tega

se tudi sami zavedajo, saj je Helena Helmersson, vodja trajnostnega razvoja pri H&Mu, dejala, da potrošnikom ne morejo zagotoviti etičnega obravnavanja delavcev in
zmanjšanja vnosa kemikalj v oblačila. Podala je razlog, da so enostavno preveliko
podjetje, ki deluje pod težkimi pogoji. Dodala je še, da je vse, kar lahko naredijo, da
se potrudijo po najboljših močeh, da bodo našli pravi način in dobro smer razvoja
podjetja. Kasneje je izpostavila, da žal ne morejo zagotoviti, da v prihodnosti ne bodo
v javnost prišle novice, da so njihovi izdelki narejeni v »sweat shopih« (36). Največje
kritike so prejeli predvsem po tragičnem dogodku v Rana Plazi. Izkazalo se je, da so
vedeli, kakšne so delovne razmere znotraj tovarne in se niso čutili dolžni umakniti
produkcije. Znamke, kot so H&M, Walmart in Gap, so po javni zahtevi priznale, da je
potrebno ukrepati in narediti spremembo, ter povečati varnost delavcev. Največji korak
je do sedaj naredil H&M, ki je svojo krivdo tudi priznal, medtem ko je Walmart iskal
izgovore v nevednosti in v političnih razmerah v Bangladešu (37). Leta 2015 se je

8

Povezeto po The Washington Post, ki je objavil članek o kontroverznosti H&M kampanje, ko se uporabili
temnopoltega dečka za predstavitev novih oblačil. Nosil je pulover z napisom »najbolj kul opica v džungli«. Svet
je bil ogorčen nad kampanjo in H&M obtožil rasizma in neprimernosti (39). Članek je dostopen na svetovnem
spletu: <https://www.washingtonpost.com/news/arts-and-entertainment/wp/2018/01/19/hm-faced-backlash-overits-monkey-sweatshirt-ad-it-isnt-the-companys-only-controversy/?utm_term=.2b71396e29d8>
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izkazalo, da je H&M naredili velik korak k trajnosti na drugih področjih, kot je
okoljevarstvenost. Trajnostno poročilo je pokazalo, da so zmanjšali porabo vode in
energije, usmerili so se tudi k uporabi obnovljive energije. Podjetje je eno največjih
porabnikov bombaža, zato so se preusmerili v uporabo organskega bombaža. Njihova
največja pobuda je shema ponovne uporabe in recikliranja (38). To je ironično in
vzpodbudno hkrati. H&M-ova pobuda je globalna. Njihove trgovine vzpodbujajo
potrošnike, da prinesejo nazaj odrabljena in neželena oblačila katerekoli blagovne
znamke. Na spletni strani so zapisali, da so od leta 2013, ko se je iniciativa pričela,
zbrali več kot 55.000 ton oblačil in iz njih naredili 270 milijonov majic, v katerih je
prisotno do 20% recikliranih vlaken. Znotraj njihove iniciative obstajajo trije sistemi: 1.
ponovna prodaja: oblačila, ki so dobro ohranjena, se ponovno prodajo v trgovinah iz
druge roke; 2. ponovna uporaba: stara oblačila in tekstilije se preoblikuje v druge
produkte, kot so čistilne krpe; 3. recikliranje: vse, kar ni razporejeno v prvi dve
kategoriji, se reciklira. Majhen delež tega se preoblikuje v nove niti, ostanek je
uporabljen za druge namene, kot je npr. izolacija (40). Ne moremo zanikati, da je
njihova iniciativa navdihujoča in pozitivna. Vendar se moramo kljub vsemu vprašati,
ali so vsi koraki, ki so jih naredili, dovolj, da opravičijo svojo neizmerno veliko
produkcijo oblačil. Ali nenazadnje reciklirajo zato, da opravičijo še večjo proizvodnjo?
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2.4 ROČNO DELO V KONTEKSTU TRAJNOSTI
V današnji družbi, ki hitro proizvaja in še hitreje konzumira, je iskanje alternative
življenjskemu slogu potrošnika in tudi oblikovalca, jasen klic na pomoč. Vse več
oblikovalcev se odmika od stroge usmerjenosti le na produkt in proizvodnjo k iskanju
strategij in sistemov, ki razrešujejo socialne in okoljevarstvene probleme. Rezultat
tega je tudi ponovni vzpon zanimanja za obrt in ročno delo. Pojavilo se je predvsem
kot odgovor na željo potrošnikov (predvsem turistov), ki si želijo lokalne in avtentične
izdelke. S tem se je prostor začel deloma družbeno in kulturno prebujati. A kljub tej
zavesti so mnogi obrtniki in ostali, ki vzdržujejo in obujajo ročne tradicije, prisiljeni v
prekarno delo, ki ni več osredotočeno le na razvoj ene dejavnosti. Obrtniki postajajo
vsestranski izvajalci številnih del (41).
2.4.1 Ročno delo
Ko pomislimo na ročno delo v modni industriji, največkrat pomislimo na tekstilije in
vezenine. Predstavljamo si tkalce za statvami ali delavce, ki ročno šivajo perle na
oblačila. Najbolj pogosti praksi izdelave oblačil sta tovarniška linijska proizvodnja in na
drugi strani couture9, ki temelji predvsem na in na ročnem delu. Med njima obstaja
prostor variacij, ki vključuje tudi druge kombinacije in pristope. Za couture se odločajo
oblikovalci pod okriljem velikih blagovnih hiš, manjši ateljeji in manjše blagovne
znamke, ki sledijo trajnostnimi vzgibom ali pa to zapoveduje osebna filozofija znamke
ali posameznika (42).
Predmet mojega zanimanja je srednje področje med couture in obrtniškim pristopom
izdelave oblačil, ki dopušča ne tako strog in definiran pristop uporabe ročnih tehnik in
se s tem pomika k samemu oblikovalskemu procesu in izdelavi oblačil. Maarit Akko je
to v svoji raziskavi definirala kot zvezo med tradicijo in simbolno-kulturno vrednostjo
sodobne mode (42).

9

Izraz couture izhaja iz francoskega izraza »haute couture«, ki pomeni »visoka moda« in se referira predvsem
na oblikovalca in njegov produkt. Dandanes je pojem dobil prispodobo luksuza in se ga
uporablja za splošen izraz prestiža. Izvorno pa izraz pomeni »izdelovalec in oblikovalec oblačil« (43) (44).
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Produkti tovrstnega pristopa so splošno prepoznani kot izdelki z visoko kvaliteto, ki so
narejeni v majhnih količinah. Zveza mode s tradicijo se izraža v dovršeno izdelanih
oblačilih, ki vsebujejo skrbne ročne posege, kot so ročno pošivanje oblačilnih kosov,
ročno izdelano pletivo ali tkanina, vezenje, ročno barvanje in druge tekstilne
manipulacije, kot so prešivanje, smok, ročno nabiranje itd. Kate Fletcher in Lynda
Grose sta v knjigi Fashion & Sustainability – Design for a Change zapisali, da je dvig
trajnosti v modi in potencialno transformiranje procesa del ekonomske vzdržnosti in
tudi promocija kulturne in estetike raznolikosti (Fletcher & Grose, 2012) (9). Pomen
ročnega dela ni le kvaliteta in edinstvenost, kot dodana vrednost, ampak tudi trajnostni
segment produkcije. Trajnostna produkcija usmerja k metodam in tehnikam izdelave,
ki omogočajo ekspresijo in kreativnost. Tovrstni izdelki zaradi dodane vrednosti
povečajo svojo konkurenčnost na trgu. Ročno delo deluje vzajemno tudi s filozofijo
počasne mode, ki zopet igra vlogo dodane vrednosti (32). Obrtniški sektor je ključnega
pomena pri trajnostnem razvoju, saj se manjša podjetja in blagovne znamke lažje
povežejo z lokalnimi koreninami in imajo zato direkten vpliv na razvoj in družbeno
intigriteto. Ročno narejeni izdelki imajo navadno dolgo življenjsko dobo in so izdelki
visoke kvalitete. Primerjava z industrijsko masovno proizvodnjo je velik pokazatelj, da
so ročno narejeni izdelki ocenjeni bolj pravično kot masovno proizvedeni. Trajnost
omogoča nove priložnosti za ponovno rojstvo ročne obrti, saj lahko le ta vodi v
zmanjšanje potrebnih surovin s pomočjo popravljanja in vzdrževanja izdelka. To je
znanje, ki je že podano, ki se ga posodablja in vključuje v novodobne interpretacije
starih tradicij (45). Tehnike ročnega dela niso pogojene le z ohranitvijo obrtniških in
lokalnih tradicij. Postale so predmet povpraševanja in se zato velikokrat kažejo kot
ekskluzivne. Odnos med subjektom in umetnostjo je v sodobni modi reinterpretiral
podobo končnega izdelka. Pomembno postaja sporočilo, ki ga tovrstne prakse nosijo
in se prenaša v sodoben življenjski slog in v potrošniške odločitve (46). Zato postajajo
novodobne interpretacije obrtniških tehnik toliko bolj pomembne, saj ostajajo v koraku
s časom in potrebami potrošnika.
Vprašamo se, kaj je fenomen ročno narejenih izdelkov in kaj jih ohranja na trgu
povpraševanja, kljub konkurenčni visoki kvaliteti strojno narejenih izdelkov. Študije, ki
so bile obljavljene leta 2015 v Journal of Marketing, so razkrile, da ima etiketa ročno
narejeno (hand made), čustveno vrednost za potrošnika. Ko so prostovoljce
spraševali, zakaj jim je ročno narejen predmet bolj všeč (kljub občasno vprašljivi
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estetiki), je bil večinski odgovor: “ker je narejen s pozornostjo in ljubeznijo” (Fuchs,
Schreier in Osselaer, 2015) (47). Študija je prav tako pokazala, da se potrošnik ob
predmetu, ki je ročno izdelan, počuti čustveno evolviranega, gradi čustveno navezo
do predmeta in posledično neposredno do samega ustvarjalca tovrstnega izdelka.
Izkazalo se je tudi, da potrošnik čustveno in kupno vrednost izdelka ocenjuje višje, če
je ta narejen ročno. Potrošnik čuti neke vrste empatijo do avtorja izdelka in v njem
razpozna vrednost. Izkazalo se je tudi, da se ta ljubezen do izdelka izkazuje v ljubezni
do obdarovanja, saj so ljudje bolj nagnjeni h kupovanju ročno narejenih izdelkov za
svoje bližnje in prijatelje kot zase (47).
2.4.2 Primeri praks
Visoka moda obstaja že 150 let, a je še vedno zavita v tančico skrivnostnosti in
prestižnosti.

Visoko

modo

(haute

couture)

enačimo

z

dragimi,

velikokrat

ekstravagantnimi kosi oblačil. Valentino porabi 400–1000 ur ročnega dela za
posamezno obleko. Obrtniki, kot sta vezilski hiši Lesage in Montex, lahko nadaljujejo
svojo obrt zahvaljujoč visoki modi. Redkokatera modna hiša lahko prinaša dobiček le
s prodajo haute couture oblačil. To so priznali pri Yves Saint Laurent-u. Tudi Jean Paul
Gaultier pravi, da so tovrstna oblačila namenjena le še modni pisti. Obe modni hiši sta
potrdili, da je glavna motivacija za vztrajanje pri izdelavi prestižnih haute couture
oblačil, ravno ljubezen do izdelave tovrstnih izdelkov ter pozornost, ki se skriva za
izdelkom. Po mnenju številnih oblikovalcev je razlog, zakaj se toliko modnih hiš vrača
nazaj k visoki modi, večja možnost globalnega dosega, tudi s pomočjo interneta. Ciljna
skupina so postale vse mlajše starostne skupine po vsem svetu (48).
Visoka moda je praksa ekskluzivnih modnih hiš. Številne znamke in oblikovalci imajo
drugačen pristop in se povezujejo z drugimi organizacijami in obrtniki, ki še vedno
ohranjajo tradicionalne veščine.
NEST je neprofitna organizacija, ki izobražuje obrtnike in jim pomaga pri razvoju, ter
jih postavlja na globalni trg. Organizacija usmerja obrtnike k uporabi tradicionalnih
tehnik v sodobni estetiki. Organizacija tudi povezuje posamezne obrtnike z že
uveljavljenimi modnimi znamkami (49). NEST ima številne programe, ki se jih lahko
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poslužujejo obrtniki in drugi. Najbolj
pomembna sta Professional Fellowship
program,

ki

omogoča

obrtnikom,

oblikovalcem in kreativcem iz celega
sveta, da se povezujejo, izobražujejo in
izmenjujejo ter program Nest Sourcing,
ki temelji na popolni transparentnosti in
neposredni povezavi med naročnikom in
Slika 7: Delavke, ki delujejo pod okriljem organizacije
NEST. Foto: Caroline Ashkar

izdelovalcem. Med njima ni nobenega
posrednika, ki bi vplival na etične pogoje

delavca in na njegov zaslužek. Med njihovimii partnerji so tudi Levi-Strauss
Collaboratory, Patagonia Enviromental Grants, Swarovski Foundation in še mnogi
drugih (50).
Drugi primer neprofitne organizacije je Manos Del Uruguay, ki skrbi za obrtnice na
področju Uragvaja že od leta 1968. Specializirajo se za izdelavo volnenih izdelkov.
Med naročniki so tudi velika imena mode: Chanel, Marc Jacobs, Dries Van Noten,
Polo Ralph Lauren in Stella McCartney (49). Oblačila izdelujejo tradicionalno: ročno
pletenje, uporaba manualnih pletilnih strojev, uporaba statev za tkanje, kvačkanje in
polstenje ter ročno barvanje. Vsi izdelani produkti se prodajajo pod imenom Manos z
identifikacijo osebe, ki jo je izdelala, krajem izdelave in postopki izdelave (51).

Slika 8: Kolekcija Marca Jacobsa, ki je nastala ob sodelovanju z Manosom
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shirting… je slovenska platforma, ki predstavlja alternativo obsoječemu modnemu
sistemu. Zagovarja počasno modo, vzpodbuja lokalno produkcijo in podpira lokalne
modne oblikovalce. Platforma ne prodaja izdelkov, ampak nudi storitev – deljenje
srajc. Model temelji na delitveni ekonomiji. Vsakdo je lahko deležen izkušnje z
oblikovalskim kosom, je zanj odgovoren in ga lahko nosi omejen čas, nato srajco
preda naslednjemu uporabniku. Deseta edicija projekta shirting 10 je bila izvedena
letos pomladi v Aurovillu, v Indiji. Podjetje Upasana je izdelalo pet srajc iz organskega
bombaža, ki odražajo lokalno tradicijo in identiteto. Srajce vsebujejo naravna barvila
in so ročno barvane, vsebujejo ročne vezenine, uporabljena je divja svila, za tisk pa
so uporabljene naravne barve in vzorčne kocke … (52). Upasani oblikovanje
predstavlja reševanje problemov, od naravnih katastrof do duševnih stisk delavcev,
onesnaževanja in brezposlenosti. Rešitve so našli v številnih projektih, kot so Kapas
– projekt pridelave organskega bombaža z družinami iz Maduraija ali projekt Varanasi
tkalci – tkalci iz Varanasija (53). Projekt je dobil posebno dovoljenje UNESCA in
Upasana je uspela predstaviti tkalce iz Varanasija v globalnem dosegu, kar je
vzpodbudilo veliko drugih znamk, da so vzpostavile sodelovanje s skupnostjo (54).

Slika 9: shiritng 10 ... by Upasana, srajce narejene iz organskega bombaža z močno lokalno estetiko in tradicijo
(osebni arhiv)
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3. PRAKTIČNI DEL
V praktičnem delu bom predstavila in razčlenila kolekcijo oblačil exsectus. V
nadaljevanju bom skozi poglavja predstavila izhodišče, raziskavo, proces in končni
rezultat: sedem izvedenih modelov ženske kolekcije oblačil. Poudarek bo na tehnikah
dela in kako sem te vnesla v končne izdelke.

3.1 KOLEKCIJA exsectus
Kolekcija exsectus je rezultat mojega zaključnega magistrskega raziskovalnega dela.
Ročno delo mi je bilo vedno blizu in skozi raziskovalno delo sem iskala načine, kako
vključiti ročno delo pri nadgradnji tekstilij in kako te uporabiti v kolekciji oblačil. V
kontekstu ročnega dela, mi je bilo bistveno iskanje alternativne rešitve oblikovanja
trajnostne kolekcije, ki vzpodbuja uporabnika k veščemu in vse daljšemu hranjenju in
uporabi oblačil. Preko raziskave sem želela najti izhodišče za dolgo trajajoč življenjski
cikel oblačila.
3.1.1 Izhodišče
Kolekcija exsectus predstavlja eklektiko različnih inspiracij. Osredotočila sem se na
izgradnjo vizualnih zgodb, ki sem jih poimenovala exsectus series. Na začetku sem
gradila digitalne kolaže, v katere sem vkomponirala različne podobe in jih postavljala
v kontekst zgodbe, ki sem jo začela pripovedovati. Temelji na tekstilnih tehnikah in
kulturnih mejah, ki so vedno bolj zabrisane. Na podlagi ritualnih oblačil sem analizirala
fotodokumentacijo Pietra Huga10, ki je fotografiral šamanske rituale moških, ki jih
imenujejo “The Hyena men” in izhajajo iz Afrike. Predvsem nepričakovano je bilo
zaslediti kombinacijo ročno tkanih tekstilij s čutom za pozornosti in občasno tudi
ironično v kombinaciji s stereotipnimi zahodnjaškimi majicami. S pomočjo digitalnih
kolažev sem gradila novodobno zgodbo arogance človeka, ki jemlje in opustoši kot
orkan in za sabo pusti le bedo in uničenje za generacije, ki prihajajo za njim. Delo sem

10

Esej o fotografski seriji Pietra Huga »the Hyena and other man« je dostopnen na svetovnem spletu. Avtor
eseja je Will Smith (55). Esej je dostopen na svetovnem spletu: <http://www.museomagazine.com/THE-HYENA-ANDOTHER-MEN>
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nadaljevala s kolaži v skicirkah. Združevala sem različne materiale – papir, folije,
blago, niti in vizualne podobe. Izrezovala sem podobe in jih vzorčila.

Slika 10: Inspiracijski digitalni kolaži, izhodišče kolekcije exsectus
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Slika 11: Inspiracijski ročni kolaži, izhodišče kolekcije exsectus
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3.1.2 Raziskava in proces dela

Slika 12: Izhodiščna vizualna pripoved – osnovno vodilo kolekcije exsectus

Proces izdelave kolekcije se je začel z vizualno pripovedjo. Spraševala sem se o
kulturnih in oblačilnih kontekstih tradicije izdelave tekstilij in oblačil v današnjem času
globalizacije in o pomanjkanju tradicionalnih veščin. Zanimalo me je pomanjkanje
vrednosti tovrstnih znanj in implikacij v dobi hitre in spremenljive mode. S tehniko
kolaža in izrezovanja s skalpelom sem gradila podobe, ki so bile izhodišče za
vzpostavitev vzdušja kolekcije. Izrezovala sem podobe, silhuete in na njih gradila
vzorce in delala tekstilne in oblikovne intervencije. Kolaži pretirano temeljijo na tkanju
različnih barvnih listov, ki tvorijo vzorec šahovnice, ki sem ga prevzela iz izhodiščne
raziskave. Izvzela sem močne elemente izhodiščnih kolažev in jih začela postavljati v
drugačne kontekste in silhuete. Tako sem začela kreirati vzdušje kolekcije. S
skalpelom sem vzorčila barvne podlage, ki sem jih plastila na druga ozadja in podlage.
S tem sem razvila tudi vzorce, ki se pojavljajo na izbranih kosih oblačil v kolekciji.
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Slika 13: Ročno vzorčen papir, ki predstavlja barvno vzdušje kolekcije
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Slika 14: Ročno izrezane silhuete sestavljene v inspiracijski kolaž, ki predstavlja barvno vzdušje kolekcije
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Kolekcijo sem barvno zasnovala na podlagi dveh celostnih inspiracijskih panojev, ki
podajata vzdušje kolekcije. V kolekciji je prisotna rjava barva v kombinaciji z modro in
sivo oziroma srebrno. Povezujejo jih nianse izbranih barv ter dodatek temno sive in
črne. Kolekcija je barvno izčiščena, vendar se pojavljajo grafični elementi, ki presekajo
monotonost oblačilnih kosov. Tak element je na primer: tkanje dveh trakov različnih
barv v platno vezavo (šahovnico) ali vstavitev kontrastnega traku v dolžini hlač. Dodani
so tudi povezovalni grafični elementi, ki so inspirirani s posameznimi tekstilijami.

Slika 15: Ročno kolažiranje vzorcev po principu tkanja platno vezave

Najprej sem abstraktno vizualizirala oblačila s kolažiranjem. Uporabljala sem
elemente iz izhodiščnih inspiracijskih kolažev, ki so me navdihnili. Osredotočala sem
se na dva iztopajoča elementa: tkanje trakov in izrezovanje silhuet in različnih oblik
oblačil ter detajlov, ki sem jih sestavila v enotno obliko. Celoten postopek je potekal
zelo svobodno. To me je pripeljalo do dokončne definicije barvnega vzdušja kolekcije.
Začetne silhuete, ki so prikazane na sliki 13, so zopet postale izhodišče za
nadaljevanje.
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Slika 16: Ročno kolažirane silhuete, ki so izhodišče kolekcije exsectus
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Slika 17: Ročno kolažirane silhuete, ki so izhodišče kolekcije exsectus
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Na podlagi kolažnih slik sem se odločila uporabiti določene elemente, ki se pogosto
pojavljajo v kolekciji. To so: tkanje trakov, različne modelacije ovratnikov, podaljšani
sprednji deli, volumen dolžine rokava in uporaba kombinacije reglanega rokava in
rokava vstavljenega neposredno v rokavno okroglino. Zbirala sem tudi odpadne kose
tkanine, ki so nastali ob krojenju. Vse nabrane kose sem sparala. Tako sem dobila
niti, ki sem jih razvrstila po barvah in surovinski sestavi. Dobljene niti sem ponovno
združila v plosko netkano tekstilijo, ki poleg ročnega in preprostega načina recikliranja,
predstavja tudi alternativo matražnemu materialu, uporabila pa sem jo tudi za okrasne
aplikacije na oblačilu.

Slika 18: Primer netkane ploske tekstilije narejene iz odpadnih kosov tkanine

Odločila sem se, da si zaradi vseh zgoraj naštetih elementov, želim izčistiti in
konstrukcijsko poenostaviti silhuete. Moja želja je bila, da se na oblačilih ne bi
pojavljajo preveliko število grafičnih elementov, ki bi lahko odvzeli pozornost ročnemu
delu v kolekciji in zgodbi, iz katere je nastala. S to posplošitvijo sem se postavila v
začetni kontrast, ki sem ga želela raziskovati: močan oblačilni kos v kombinaciji s
skoraj generičnim in preprostim kosom, ki le sodeluje in ne prevladuje. Celostno je
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kolekcija zasnovana izčiščeno in skoraj uniformirano. Z modni dodatki, kot so
zavezane vrvi v pasu in čepice na glavi, sem poudarila strogost in težo vzdušja.

3.2 RAZČLENITEV TRAJNOSTI V KOLEKCIJI exsectus
Kolekcijo exsectus gradijo naslednji členi trajnosti: uporabljeni materiali, ročno delo in
recikliranje odpadnih kosov tekstilij, s katerimi sem naredila nove ploske tekstilije.
3.2.1 Materiali
Imela sem priložnost izbirati med barvami, ki so najbolje ustrezale želeni barvni paleti,
kar mi je zelo olajšalo delo. Ni mi bilo potrebno sprejemati kompromisov, saj sem
želela kolekcijo sestaviti iz zadnjih kosov metraže, ki sem jo lahko dobila, oziroma
odkupila po simbolični ceni. Vsi uporabljeni materiali so odkupljeni stari materiali, ki
sem jih dobila pri oblikovalki Piki Justinek, v podjetju MOZAMO in manjše količine
zadnjih kosov tekstilij v Tekstini Ajdovščina. Posebnost kolekcije exsectus so materiali,
iz katerih so oblačila izdelana. Uporabila sem samo naravne materiale in sicer: svilo,
volno, mešanice volne in svile ter bombaž. Želela sem narediti kolekcijo iz naravnih
materialov in tako še dodatno nadgraditi osrednji koncept kolekcije. Naravni materiali
človeku delujejo primarno, saj so bili v uporabi veliko pred izumom sintetičnih vlaken.
Dandanes se ponovno veliko govori o naravnih materialih, njihovi ekskluzivnosti in tudi
na trgu je vse več zaznane želje in povpraševanja po oblačilih narejenih iz bombaža,
volne in svile.
3.2.2 Ročno delo
Ročno ali obrtniško delo je, kljub vse večji masovni in avtomatizirani proizvodnji, še
vedno prisotno v manjših modnih studijih. Navadno gre za manjše kolekcije,
proizvedene lokalno, ki jih odlikuje odlična ročna spretnost – tradicionalne ali naučene
tehnike, ki so del oblikovalske metode. Kolekcijo exsectus sem umestila v sečišče polj:
moda, obrt in počasna moda (Shema 4).
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Shema 4: Umestitev kolekcije exsectus med polja mode, obrti in počasne mode

Oblačila, ki jih oblikujemo, dajejo kulturni pomen okolju, kjer nastajajo. Li Edelkoort je
leta 2015 objavila modni manifesto, kjer je modo označila za zastarelo. Zastarelo zato,
ker je pomen oblačil postal le ekonomski in ne več kulturni. Hitra moda je s svojo
produkcijo presegla modo in oblačila so prevzela modno gospodarstvo. Modo še
vedno prakticiramo, kot so jo v 20. stoletju; izpostavljamo pozameznike in sledimo
modnim gurujem. To se dogaja v družbi, ki hrepeni po konsenzu in po etičnem nazoru.
Ob propadu mode, kot jo poznamo, bodo najprej utrpele veščine tkalstva in pletenja,
znanje tiska se bo izgubilo. Danes lahko spremljamo, kako oblačilna industrija ruši in
zasužnjuje populacije v manj razvitih državah, prevzema gospodarstvo in pustoši
lokalne obrti. Li Edelkoort je današnji odnos do oblačil označila kot kondom, ki ga
zavržemo ob vsaki uporabi. S tem je označila, da oblačila nimajo več vrednosti, torej
je po njenih besedah moda uničena. Z vzponom novega potrošnika je moda pristala
v njegovih rokah. Potrošnik sedaj sam izbira svojo garderobo, ne referira se več na
modne revije, trende in kritike. Začel se bo vzpon delitvene ekonomije, saj pomen
”imeti” nima več vrednosti (56). Potrošnik si bo oblačila izposojal, menjaval,
predeloval, nadgrajeval in spreminjal. Oblačila bodo postala dominantni del modnega
sistema, zato bo tudi modni sistem ostal le še sistem oblačenja. Moda je po definiciji
množični kulturni fenomen. Vendar je simultano lahko prepoznana tudi kot osebni
fenomen. Stili so znani po tem, da so zavzeli več kot le oblačilni slog, tudi način bivanja
in komunikacije družbe.
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Kolekcijo exsectus sem uvrstila med modo in počasno modo zato, ker jo še vedno
definira duh današnjega družbenega gibanja. Ne definirajo jo nove silhuete, ampak
trdnost filozofije v ozadju, da oblačila niso le predmeti, ki imajo omejeno vrednost in
se jih zavrže po vsaki uporabi. Filozofija kolekcije stremi tudi k počasni modi.
Verjamem, da kolekcija predstavlja vizijo boljšega življenja v konektstu oblikovanja,
produkcije in navsezadnje potrošniških in popotrošniških odločitev.

3.2.3 Recikliranje tekstilnih odpadkov
Proces izdelave kolekcij za diplomsko nalogo mi je služil kot navdih pri raziskavi
materialov. Kolekciji Add-quant in Add no.2, ki sta del diplomskega dela, temeljita na
nadgradnji in predelavi obstoječih oblačil in uporabi odpadnih materialov. Oblačila sem
nadgrajevala tako, da sem iz tkanine vlekla niti – iznitkovala11. Vse odpadne niti sem
shranjevala, prav tako tudi ostanke materiala pri krojenju novih kosov oblačil. Ostanke
sem razkrojila, da so ostale samo še niti votka in osnove, ter jih sortirala po barvah.

Slika 19: Niti pridobljene z iznitkovanjem tekstilij

Recikliranje je način, s katerim iz starih ploskih tekstilij pridobimo vlakna, ki jih vijemo
in iz njih naredimo novo plosko tekstilijo. Moj postopek recikliranja bi se lahko znašel
na meji med reciklažo in “downcyclingom”, kajti kvaliteta končnega produkta ni

11

Iznitkovanje je izraz, ki sem ga uporabila v diplomskem delu z naslovom Principi trajnosti v oblikovanju ženske
kolekcije, in pomeni izvlečevanje niti iz tkanine.
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primerljiva s kvaliteto recikliranih tekstilij po strojni in nadzorovani metodi. Moje
tekstilije nimajo samostojne vzdržnosti in možnosti daljnoročnega obstoja kot
samostojni oblačilni kosi. Lahko bi rekli, da je končna kvaliteta tekstilije nizka in nima
materialne vrednosti kot samostojni produkt, vendar imajo kosi zelo visoko estetsko
vrednost in vrednost v zgodbi ter procesu. Postopek izdelave tekstilije je potekal tako,
da sem na dvostransko lepljivo kopreno polagala različne niti, ki so ostanki krojenja.
Z likalnikom sem fiksirala niti skupaj, saj se koprena na visoki temperature raztopi in
tvori mrežo.
Netkane tekstilije sem aplicirala na tri načine:
1. niti sem zlepila skupaj iz obeh strani;
2. niti sem zlepila skupaj le na eni strani in jih nato fiksirala na tkanino. Tako sem
dobila vzorčni element na oblačilu;
3. niti sem zalepila skupaj iz obeh strani in to dobljeno netkano tekstilijo potiskala
s transparentno tiskarsko pasto. Dobljena tekstilija je utrjena in ima lastnost
vodoodbojnosti, saj ima zasušena tiskarska pasta učinek silikona. Za razliko od
silikona, se s postopkom uporabe paste za tisk ohrani prožnost tekstilije,
ohranja se primerna teža in se s tem ne otežuje vzdrževanja oblačila.
Netkane tekstilije sem uporabila v kolekciji na dva načina: kot samostojne krojne dele
in kot vzorčno aplikacijo na tekstil.
Naredila sem številne teste, kako bi recikliran tekstil lahko vključila v kolekcijo, da bi
bil le ta pralen in nosljiv. Tkanina ima trdnost, ki pa vseeno ni primerljiva s trdnostjo
ostalih netkanih tekstilij. Da bi dobila trdnost tkanine, sem jo potiskala s transparentno
pasto (Slika 20). Dobljeni učinek je imel še dodano vrednost – vodoodbojnost. Netkano
tekstilijo sem aplicirala tudi na drugo tkano plosko tekstilijo (Slika 21). Dobljeni učinek
je vizualen kaos niti, ki iz tkane tkanine preidejo v nered niti. Tovrstna tehnika se je
pojavila kot aplikacija na plašču, obleki in čepici realiziranih modelov v kolekciji. Kot
samostojna tekstilija se je pojavila na obleki in čepici realiziranega modela kolekcije.
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Slika 20: Reciklirane tekstilije, narejene iz niti tkanin in potiskane s transparentno pasto za tisk

Slika 21: Reciklirane tekstilije, ki so aplicirane na tkanino z lepljivo kopreno
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3.3 ROČNO DELO V KOLEKCIJI exsectus
3.3.1 Koncept ročnega dela
Tekom celotne raziskave in konceptualiziranja kolekcije sem s skalpelom izrezovala
podobe iz različnih materialov in jih kolažirala skupaj. Vse to me je popeljalo do
vprašanja vrednosti kulturne dediščine v povezavi z hitro spreminjajočim se svetom.
Raziskovala sem trenutek, ko se svetova srečata in postaneta neizključljiva sopotnika.
Odločitev za ročno delo ima izvor v moji ljubezni do dela, do oblačil in do kreiranja
novih zgodb. Poleg tega sem tekom ustvarjanja kolekcije želela razviti filozofijo, ki bi
oblačilom omogočila dolgo življenjsko dobo z možnostjo kasnejše nadgradnje vzorca
po željah in potrebah lastnika oblačila.
Največji problem, s katerim sem se soočila, je bil, da zarez v tkanino povzroči
nestabilnost votka in osnove. Posledično se tkanina začne parati. Krojne dele zato
zaščitimo z ometičnim šivom ali s paspulo, lahko pa tudi z načinom spajanja krojnih
delov (npr. francoski šiv). Raziskovala sem načine, kako stabilizirati tkanino, da bo
obstojna na nošnjo in pranje, če vanjo zarežem vzorec. Na začetku sem poskušala s
transparentnim transfernim papirjem. Učinek je bil zadovoljiv, žal pa produkt ni bil
uporabnen, saj je papir zelo otrdil tkanino in je izgubila svoj padec. Odločila sem se,
da vzorec izrežem v enem kosu in ga nato prenesem na tkanino. Tokrat je bil rezultat
boljši, vendar sta predpriprava šablone in kasnejše izrezovanje vzorca iz tkanine
zahtevala več časa, kot sem ga želela invenstirati.
Drugi postopek, ki sem ga poizkusila, je bila uporaba transparentne paste za tisk.
Uporabila sem prazno sito za tisk in transparentno pasto. Plosko tkanino sem potiskala
s pasto in počakala, da se posuši. Zarisala sem si vzorec, ki sem ga z skalpelom
izrezala iz tkanine. Debelejše tkanine so zaradi večje površine potiskane paste dobile
anomalijo padca. Fluidnost tkanine je bila na potiskanem delu omejena, medtem ko
na tanjših tkaninah ni bila tako občutna in in se je izkazala za dobro rešitev.
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Slika 22: Testni primeri izrezovanja na svilene tekstilije s pomočjo transferne folije

Slika 23: Testni primeri izrezovanja na svilene tekstilije s pomočjo transparentne paste za tisk
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Da ne bi izgubila mehkobe tkanine, sem se odločila, da vzorec potiskam neposredno
na tkanino in izrežem po linijah. Ročno sem vzorec zarisala na prozorno folijo in ga
izrezala. Folijo sem prenesla na sito in preko potiskala vzorec na tkanino. S skalpelom
sem izrezala želen vzorec z rezervo 3 mm. Tako je bila zaščitena fluidnost padca
tkanine in prav tako zaščiten in zamrežen rob izrezanega vzorca. Naredila sem teste
pranja in obstojnosti. Izkazalo se je, da je oblačilo pralno obstojno in vzdrži likanje s
paro ali brez. To tehniko sem potem uporabila na nekaterih kosih oblačil v kolekciji –
modeli, ki so bili realizirani so plašč, kombinezon, srajca in obleka.

Slika 24: Postopek izrezovanja vzorca na svileni tekstiliji s postopkom tiska transparentne paste v obliki konture
vzorca na krojni del

Kolekcijo sem zasnovala tako, da sem uporabila le naravne materiale. Lasersko
izrezovanje naravnih materialov, predvsem bombaža, ne omogoča pralne obstojnosti,
saj se rob tkanine začne parati, poleg tega laser pušča sledi ožganin (Slika 25).
Lasersko izrezovanje je tudi cenovno neugodno, operativna ura laserskega
izrezovalnika stane povprečno 16 EUR, poleg tega za svoje delovanje laser porablja
zelo veliko energije (57). Seveda ne izločam možnosti uporabe laserja, vendar je
kolekcija zasnovana kot počasno-razvojna in zelo intimna raziskava ročnega dela in
prenosa na tekstil. Namen kolekcije ni zadoščanje masovnih želja potrošnika. Namen
kolekcije je gradnja odnosa med oblikovalcem, oblačilom in potrošnikom.
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Namen kolekcije je vzpostavitev sodelovanja in zaupanja med uporabnikom in
oblikovalcem. Skupaj skrbita, da bo oblačilo doživelo ves svoj potencial in bo bilo
nošeno do zadnje faze, ko bo postalo nova tekstilija. Nato bo lahko to oblačilo
nadgrajevalo drugačen oblačilni kos. Želim, da ročno delo, ki sem ga predstavila,
postane moj osebni podpis, moja identiteta in da ima možnost neprestane nadgradnje
in nadaljevanja ali popravila. Želim, da se ročno izrezan vzorec pojavi tam, kjer se
naredijo poškodbe na tekstilu oziroma, da se oblačilo zaščiti z nitkastno tekstilijo tam,
kjer je to potrebno.

Slika 25: Fotografija robov po postopku laserskega izreza. Desno: paranje bombaža in levo: ostanki rjavega robu
na volneni tkanini

3.3.2 Ročno delo kot osebni podpis
Kot oblikovalko me najbolj definira in izpopolnjuje občutek, da nič ne more zaustaviti
mojih rok pred delom. Tekom vseh zaključnih kolekcij, ki sem jih naredila med študijem
oblikovanja tekstilij in oblačil, je bilo prisotno ročno delo, bodisi na način manipulacije
tekstilij ali v obliki ročnih okrasnih šivov. Lahko rečem, da je ročno delo tisto, ki me
definira kot oblikovalko in mi daje identiteto – ali drugače rečeno: ročno delo je moj
oblikovalski podpis. Vse bolj definiram svoj likovni jezik s pomočjo raziskovanja, kako
lahko ročno nadgradim tekstil ali oblačilo. Poleg oblikovalske in estetske vrednosti, ki
jo pustim oblačilu, je prisotna tudi čustvena vrednost in pozornost, ki jo nudim vsakemu
kosu, ki ga naredim. S tem gradim intimno zgodbo z oblačilom, ki je veliko več kot le
kos, ki se izdela za namene prodaje. Verjamem, da se ta čustvena vrednost preda
naprej tudi končnemu uporabniku, kot sem predstavila tudi v teoretičnem delu
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raziskovalne naloge. V kolekciji exsectus je ta osebni podpis viden v tehnikah ročnega
dela in tudi v sami filozofiji (več v poglavju SHEMA IN VIZIJA RAZVOJA KOLEKCIJE
exsectus), ki je postala manifesto kolekcije in tudi osebnega pristopa k nadaljevanju
oblikovalskega poklica. Ročno delo opozarja tudi na moja oblikovalska prepričanja, da
z vsako kolekcijo raziskujem področje oblikovanja in izdelovanja oblačil znotraj
trajnostnih principov.

3.4 SHEMA IN VIZIJA RAZVOJA KOLEKCIJE exsectus
exsectus je primer trajnostno naravnane kolekcije oblačil, ki je bila ustvarjena s
poudarkom na ročnemu delu in z mislijo na končni produkt. Kolekcijo sem osnovala
tako, da sem združila različne vzorce življenjskega cikla oblačila. Cilj je bil, da izdelam
kolekcijo, ki potrošniku omogoča različne scenarije življenjskega cikla oblačila (Shema
5) in da:
1. je oblačilo mogoče ponovno uporabiti in reciklirati;
2. oblačilo vzpodbuja čustveno navezanost;
3. se oblačilo vrti v zaprtem krogu – uporabe, pouporabe in reciklaže.

Shema 5: Prikaz različnih načinov ravnanja s tekstilnimi odpadki. Kolekcija exsectus zajema pouporabo in
recikliranje, čustveno navezanost in princip zaprte zanke. Shema je povzeta po Fletcher in Grose, Fashion &
Sustainability: Design for a Change, 2012 (9)
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S kolekcijo želim doseči čim manjši negativni vpliv na okolje in poskrbeti, da oblačilo
ne postane še en zavržen kos. Iščem način, ki bi omogočil zmanjševanje odpadkov
med samim procesom izdelave kolekcije. Pri oblikovanju vsakega oblačila strmim k
možnosti popravila in ponovne uporabe. Želim izpostaviti možnost popravila oblačila,
ki je bilo v preteklosti vsakodnevna praksa, sedaj pa se vse manj odločamo za to
možnost, saj je lažje in ceneje oblačilo zamenjati z novim. Z unikatnostjo, ki ga v
oblačilo vnaša ročno delo, želim pri potrošniku vzpodbuditi emocionalno vrednost, da
se bi raje odločil za popravilo kot za zamenjavo oblačila z novim. V zgodovini je bilo
popravilo pretežno ekonomsko pogojeno, doma so menjavali ovratnike in zapestnike
na srajcah, ponovno so šivali gumbe, razdirali so stare puloverje in iz volne pletli nove.
Danes je ta odločitev manj pogojena z ekonomskim statusom, ampak je bolj pogojena
z življenjskim stilom (7).
Prvič sem se soočila s tovrstnim sporočilom ob raziskovalnem delu, ki je bilo del
diplomske naloge. Kolekcija Add-quant je bila v celoti narejena iz starih tekstilij in
oblačil. Našla sem način, kako lahko tkanine posodobim in jim dodam avtorski in
estetski pečat. Tkanine sem iznitkovala in sproti zbirala ostanke niti. Kasneje sem se
začela spraševati, čemu lahko služijo ti ostanki in kako bi jim podala nov smisel. Idejo
sem dobila med raziskavo, ki je služila nastanku sedanje kolekcije exsectus. Kolekciji
sem povezala kot faza 1 (Add-quant) in faza 2 (exsectus). Naslednji korak je
postavitev zgodbe in identitete mojih avtorskih del, ki bodo imeli skupno usmeritev:
trajnostni pristopi in vzpodbuda k manjšanju odpadkov s podaljševanjem življenjske
dobe oblačila.
Filozofija kolekcije temelji ravno na teh načelih: kupi, nosi, popravi, nadgradi in
podaljšaj življenje oblačilu. Prepogosto odvržemo oblačilo prej, kot bi bilo le to
neprimerno za nošenje. Moj cilj je, da bi vsakemu oblačilu, ki ga naredim, podaljševala
funkcionalno uporabnost in ga nadgrajevala. Da bi to dosegla, bi vsakemu kosu
oblačila dodala informativno poročilo, ki bi služilo kot transparentnost oblačila.
Izpostavila bi elemente ročnega dela, uporabljene materiale, dejstvo, da so vsa
oblačila narejena v Sloveniji in da so vsa oblačila narejena izpod mojih rok (če bi
oblačilo izdelal nekdo drug, bi bila zapisana tudi ta informacija). Kupec bi bil seznanjen
tudi z možnostjo popravila, nadgradnje in predelave oblačila, ki bi bila ponujena za
zadovoljevanje individualnih potreb posameznika.
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3.5 PREDSTAVITEV KOLEKCIJE exsectus
Kolekcija ženskih oblačil exsectus je moja interpretacija tekstilnih in oblačilnih tradicij
ter ročnega dela. Predstavlja sodobno interpretacijo kulture oblačenja, ki je z mojo
raziskavo našla pot iz večletne tradicionalne v novodobno podobo. Od celostne
kolekcije, ki je vsebovala 15 modelov, sem realizirala 7 modelov, ki so bili predstavljeni
na Ljubljanskem tednu mode (LJFW) pomladi 2016 v sklopu predstavitve magistrskih
študentov katedre za Oblikovanje tekstilij in oblačil Naravoslovnotehniške fakultete v
Ljubljani.

Slika 26: Lineup kolekcije exsectus na LJFW, 2016. Foto: Jure Makovec

3.5.1 Skice kolekcije
Kolekcija je sestavljena iz 15 modelov. Od tega je 30 kosov posameznih oblačil: osem
hlač, pet srajc, štiri obleke, deset vrhnjih oblačil, eno krilo in en kombinezon. V kolekciji
sem uporabila samo tkanine. Vrhnji kosi so pretežno srajce in obleke. Silhuete variirajo
med A linijami vrhnjih oblačil in I linijami spodnjih delov. Za pasove sem uporabila vrvi,
ki služijo okrasno in funkcionalno, ter celostno podobo nadgradila s čepicami, da je
kolekcija dobila strožji pridih in tako postala “uniforma” trajnosti.
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Slika 27: Skice celotne kolekcije exsectus, ki vključuje 15 modelov
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Slika 28: Skice realiziranih modelov kolekcije eksectus

Od celotne kolekcije, ki vključuje 15 modelov, sem realizirala 7 modelov: tri vrhnje
dele, tri obleke, tri srajce, kombinezon in štiri hlače. Trije modeli vsebujejo ročno
narejen vzorec, pri izdelavi treh modelov je bila uporabljena reciklirana tkanina, poleg
tega dva modela vključujeta grafični element tkanja trakov. Dvoje hlače imajo
geometrično grafičnost vključeno že v kroju.
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3.5.2 Opisi modelov in tehnične skice
Prvi model

Silhueta prvega modela je H linija. Srajca
je narejena iz bombaža. Kroj je klasičen po
Müller in Schön sistemu. Posebnost srajce
je ovratnik, ki je izpeljan iz reglanega
rokava v sprednji del, ki je zavihan in
pritrjen v sprednji šiv reglanega rokavnega
zareza. Spredaj sem kvadrat potiskala s
transparentno pasto, lokacija je klasično
predvidena za srajčni žep. Tisk sem s
skalpelom izrezala v vzorec. Hlače so
narejene iz lesketajoče srebrne svilene
tkanine. Imajo paspulirane žepe. Spodaj je
dolžina zarezana, vstavljena sta trakova,
ki

sta

ostanka

od

krojenja

srajce.

Uporabila sem vzorčni del tkanja votka in
osnove kot grafični element. Čepica je
narejena iz ostankov tkanin s tehniko
izdelave iznitkane tekstilije. Utrdila in
zaščitila sem jo z transparentno tiskarsko
pasto. Notranji šivi so stabilizirani s
paspulirnim trakom.
Slika 29: Skica prvega modela
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Slika 30: Tehnična skica srajce in hlač prvega modela kolekcije exsectus

Slika 31: Fotografija prvega modela kolekcije exsectus. Foto: Sara Rman
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Drugi model

Silhueta, ki je predstavljena na drugem
modelu je A linija. Obleka je narejena iz
težkega padajočega svilenega materiala.
Notranji robovi obleke so zaščiteni z
ometelnim

šivom

in

nato

pošiti

s

paspulirnim trakom. Dolžina obleke je
dvojno zalikana in ročno pošita s skritim
šivom.

Ovratni

izrez

ima

podaljšan

ovratnik, ki je nato zasukan v notranjost.
Okoli izreza je ukrojena luknja v obliki
majhne lune. Zapenja se spredaj z
oblečenim gumbom. Rokavi so široko
krojeni in v zapestju pošiti v patent, s tem
rokav pridobi vizualni volumen in občutek
gubanja.

Obleka

ima

prilepljene

aplikativne vzorce, ki so stilizirani vzorci na
srajci tretjega modela. Vzorci so povečani
in izrezani iz reciklirane tkanine, ki vsebuje
ostanke krojenja iz kolekcije. Niti sem
aplicirala na lepljivo mrežasto kopreno, jih
s skalpelom izrezala in nato z likalnikom
Slika 32: Skica drugega modela

aplicirala na spodnji del obleke spredaj in

zadaj. Hlače so narejene iz lahkega srebrnega lesketajočega svilenega materiala.
Hlače so krojene s pasom v naravni liniji. Od kolenske linije navzdol so krojene ravno.
Imajo stranske žepe z kombinirano žepovino – svila in bombaž.
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Slika 33: Tehnična skica obleke in hlač drugega modela kolekcije exsectus

Slika 34: Fotografija drugega modela kolekcije exsectus. Foto: Sara Rman
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Tretji model

Silhueta zgornjega dela je v obliki A linije.
Plašč je narejen iz mešanice volne in svile.
Notranja podloga je kombinacija rjavo-sive
svile in rjavega poliestra, ki je na hrbtnem
delu in rokavih. Plašč ima podobno
tehniko

ovratnika

kot

srajca

prvega

modela. Ovratnik je izpeljan iz rokava, ki
se kasneje zavije in všije v rokavni rez.
Spredaj je kroj podaljšan v trikotnik, ki
nagubano in stopničasto pade. Zadaj je na
sredini dvojna notranja guba, ki omogoča
dodaten volumen in udobje ob nošenju.
Srajca je narejena iz bombaža. Narejena
je po osnovnem Müller in Schön kroju. Ima
ležeči ovratnik, ki je spodrezan v krožni
zaključek. Hlače so narejene iz svetlo
rjave svile. Kroj ima geometrične zareze in
s tem ustvarja subtilni grafični element.
Prerez je na zunanjem stranskem delu in
spodnjem delu dolžine. Imajo paspulirane
žepe. Čepica je narejena iz enakega
Slika 35: Skica tretjega modela

materiala kot plašč.
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Slika 36: Tehnična skica plašča, srajce in hlač tretjega modela kolekcije exsectus

Slika 37: Fotografija tretjega modela kolekcije exsectus. Foto: Sara Rman
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Četrti model

Silhueta modela je v prelomljenih H linijah.
Plašč je narejen iz volnene tkanine v
kombinaciji z debelo bombažno tkanino, ki
je všita spodaj. Sprednjemu delu plašča, ki
z volumnom zaobjema polovico telesa,
sem izrezala dva zrcalna vzorca. Zgornji
del s preklopom zakriva spodnji del
zapenjanja z zadrgo. Ob straneh ima plašč
dva razporka za udobje. Zgoraj je ležeči
ovratnik v obliki bordure ovratnega izreza.
Dolžini plašča spredaj in zadaj sta različni
in s tem gradita likovno zgodbo z dolžino
srajce. Srajca je narejena iz lesketajoče
svilene tkanine, ki ima droben vzorec.
Ovratnik srajce je ruski, le da je narejen na
princip tulca, ki omogoča, da se vanj
vstavijo trakovi ali drugi modni dodatki.
Zapenjanje na srajci je skrito. Hlače
nadaljujejo grafično zgodbo zgornjega
dela in so zato spredaj in zadaj rezane na
trakove, ki so vstavljeni nazaj v hlačnici.
Slika 38: Skica četrtega modela

Hlače imajo paspulirane žepe. Čepica je

narejena iz enakega materiala kot srajca.
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Slika 39: Tehnična skica plašča, srajce in hlač četrtega modela kolekcije exsectus

Slika 40: Fotografija četrtega modela kolekcije exsectus. Foto: Sara Rman
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Peti model

Silhueta obleke je v A liniji. Posebnost
obleke je v tekstilijah, ki so uporabljene. V
rokavih sem uporabila reciklirane niti
ostankov kolekcije iz diplomske naloge in
sprotne

ostanke

kolekcije

exsectus.

Izbirala sem niti, ki pomagajo graditi
barvno

vzdušje

kolekcije

in

tudi

samostojnega oblačila. Niti sem prosto
polagala

na

licno

in

hrbtno

stran

dvostranske lepljive koprene. Tekstil sem
potiskala z transparentno pasto za tisk, da
sem

dobila

stabilnost.

trdnost

Robove

in
sem

dimenzijsko
zaščitila

z

bombažnim paspulirnim trakom, da je
zgornji

del

obleke

zadovoljiv,

ampak

stabiliziran

in

s

ne

le

tudi
tem

estetsko

dimenzijsko

zaščiten

pred

razvlečenjem šivov. Obleka se zadaj
zapenja z kovinsko zadrgo, ki sem jo
namenoma pustila vidno, saj tako postane
grafični element obleke. Sprednji del je
Slika 41: Skica petega modela

sestavljen iz trakov, ki so ostanki od

osnove obleke in srajčevine, ki je bila uporabljena na prvem modelu kolekcije. Trakove
sem všila v obleko tako, da se izmenično tkejo in gradijo šahovnico, ter nato lahkotno
padejo v temen in svetel del. Osnova obleke je narejena iz svilenega materiala, ki ima
droben vzorec, ki spominja na zgornji del silhuete oblačila.
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Slika 42: Tehnična skica obleke petega modela kolekcije exsectus

Slika 43: Fotografija petega modela kolekcije exsectus. Foto: Sara Rman
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Šesti model

Silhueta kombinezona je linija X. Rdeča nit
celotne kolekcije je uniformiranost in
strogost. Pri šestem modelu sem se
osredotočila na celostno podobo, ki sem jo
gradila s pomočjo modnih dodatkov in
detajlov. Posebnost oblačila je prav v
detajlih.

Kombinezon

je

narejen

iz

trpežnega svilenega materiala. Volumen
rokavov, ki se na zapestniku končajo z
dvema večjima gubama, sem poudarila še
z ročnim izrezom upodobljenih lunic, ki v
kompoziciji gradijo socvetje. Posledično
roke ob premiku povzročijo grafični ples
izrezanih podob. Kombinezon se zapenja
z zadrgo, ki je pokrita z letvico. V pasu je
stisnjen z elastiko, da pomaga oblikovati
silhueto telesa. Prav tako se v pasnem
delu nahajata paspulirana žepa. Dolžine
hlačnic se zaobljeno končajo in so ročno
pošite s skritim vbodom. V pasnem delu so
Slika 44: Skica šestega modela

zavezane tri ročno vite vrvi iz konoplje in
bombaža. Čepica je narejena iz enakega

materiala kot zgornji del plašča zadnjega izvedenega modela v kolekciji. Narejena je
iz volne, ki ima apliciran recikliran netkan nitkast material.
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Slika 45: Tehnična skica pajaca šestega modela kolekcije exsectus

Slika 46: Fotografija šestega modela kolekcije exsectus. Foto: Sara Rman
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Sedmi model

Zadnja silhueta realiziranega modela v
kolekciji exsectus je v A liniji. Plašč je
narejen iz debele volne. Kroj in silhueta sta
narejena po principu “oversize” (prevod iz
ang.: preveliko). Plašč ima podlajšana
ramena in skrajšano rokavno okroglino.
Letvica za zapenjanje poteka iz ovratnega
izreza in se postopoma veča. Zapenjanje
je stično na zakovice. Ob stranskem šivu
so žepi. Ramenski del, zgornji del rokava
in

hrbta

imajo

aplicirano

reciklirano

nitkasto netkano tekstilijo. Narejena je iz
ostankov tkanin, ki imajo podobno barvno
vzdušje kot barvna paleta celotnega
videza. Grafično gradi zgodbo grobega
elementa, kot da bi se nanj naselila koža
živali oziroma krzno. Za dodatno udobje
ima plašč na sredini zadaj razporek.
Obleka, ki je pod plaščem, je narejena iz
svilene lesketajoče tkanine. Posebnost
Slika 47: Skica sedmega modela

obleke so rokavi in ovratni izrez spredaj.
Ima

podaljšan

izrez

spredaj,

ki

se

prepogne in s pritiskačem zapne na desno stran obleke. Obleka ima voluminozne
rokave, ki so na zapestniku pošiti in stisnjeni v patent. S tem volumen dobi bolj
dramatičen učinek. Tudi obleka je narejena v A liniji.
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Slika 48: Tehnična skica plašča in obleke sedmega modela kolekcije exsectus

Slika 49: Fotografija sedmega modela kolekcije exsectus. Foto: Sara Rman
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3.5.3 Fotografije kolekcije exsectus
Inspiracija za fotografije, ki jih je posnela fotografinja Sara Rman, so serije fotografij
Eadwearda Muybridgea, ki je znan po svojih fotografskih študijah gibanja. Želela sem
si ujeti trenutek gibanja telesa, oblačila in istočasno ujeti tudi izpostavitev določenih
detajlov oblačila. Blizu tej ideji je tudi vzdušje kolekcije, ki zaradi samih silhuet in zaradi
čepic deluje uniformirano. Navdih za čepice je pionirska čepica, ki ji pogovorno
pravimo tudi titovka. Fotografije kolekcije so predstavljene kot koračnica in ponavljanje
gibov telesa. Fotografije sem sestavila v panoramsko sliko. Pomembno mi je bilo tudi,
da je identiteta osebe, ki nosi oblačila, zabrisana. Tekom procesa sem skrivala,
oziroma manipulirala z identiteto ljudi, ki so se pojavljali ob kolažiranju. Želela sem si
doseči večjo pozornost na grafičnost in likovnost vizualnih kolažev. Prav tako sem
želela podobno doseči pri fotografijah. Zabris identitete nosilca in predstavitev oblačila
v gibanju odpirata možnosti drugačne interpretacije oblačila samega, kot ga navadno
doživimo ob ogledovanju statičnega modela na fotografiji.

Slika 50: Eadweard Muybridge, Woman Dancing (Fancy); serija fotografij Animal Locomotion 1887. Arhiv MoMA
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Slika 51: Eadweard Muybridge, Woman Dancing plate 194; serija fotografij Animal Locomotion, 1887. Arhiv
MoMA

Fotografiranje kolekcije so omogočili fotografinja Sara Rman, model Ina Klanšek ter
Maja Lempl Nukić, ki je naredila masko in frizuro.
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Slika 52: Fotografija prvega modela kolekcije exsectus
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Slika 53: Fotografija drugega modela kolekcije exsectus
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Slika 54: Fotografija tretjega modela kolekcije exsectus
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Slika 55: Fotografija četrtega modela kolekcije exsectus
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Slika 56: Fotografija petega modela kolekcije exsectus
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Slika 57: Fotografija šestega modela kolekcije exsectus
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Slika 58: Fotografija sedmega modela kolekcije exsectus
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4. RAZPRAVA
Rezultat magistrskega dela je kolekcija ženskih oblači z imenom exsectus. Beseda
exsectus v latinščini pomeni izrez, izrezati oziroma odstraniti. S svojim pomenom
zaokroži srž mojega raziskovanja, le da se pri filozofiji kolekcije, ne ustavi le pri izrezu
in odstranitvi, ampak se zgodba nadaljuje. Kolekcija temelji na ročnem delu kot
izhodišču, ki se je pojavilo pri inspiracijski zgodbi. Pri kolažiranju in skalpelnemu
izrezovanju podob in vzorcev sem našla inspiracijo, da tehniko prenesem na tekstilije
in oblačila. Tekom celostne zasnove sem se nanašala tudi na predhodno diplomsko
delo, pri katerem sem tekstilijam odvzemala niti. Te niti sem hranila in jih pretvorila v
netkane ploske teksitlije. S postopkom recikliranja, ki meji na postopek downcyclinga,
sem našla način, kako uporabiti tudi odpadne kose tekstilij in jim podati novo vsebino.
Iz odpadnih recikliranih tekstilij sem gradila vzorce in delala grafične aplikacije na
druge tekstilije. Odpadna vlakna sem potiskala s transparentno pasto in ukrojila kot
posamezne krojne dele, ki sestavljajo obleko.
Že tekom študija me je začelo zanimati trajnostno oblikovanje, ki je postalo osrednja
smer mojega oblikovalskega procesa. Na podlagi raziskave sem se spraševala,
kakšne so omejitve oziroma paradoksi trajnosti in kakšna je vloga trajnostnega
oblikovalca v današnjem kontekstu mode. Čeprav je Li Edelkoort v svojem manifestu
zapisala, da je moda prišla do proprada, menim, da lahko duh mode še vedno živi
skozi trajnostno oblikovanje. Še veliko je potrebno veliko narediti na tovrstnem
področju, saj smo ujeti v utopijo hitre mode. Trajnostno oblikovanje še ni norma ali
vsesplošna samoumevna praksa. To področje še ni usmerjeno v doseganje lahkega
in hitrega dobička. Popolna trajnost je danes teoretični ideal. Osredotočamo se le na
en del trajnostnega razvoja, pretežno na okoljevarstveno, saj je le to najlažje
implementirati v prakso. Zanemarjamo predvsem socialni vidik, ki zahteva celostno
spremembo družbenoekonomskih odnosov. Oznaka trajnost je postala marketinško
orodje številnih znamk, ki več kot uspešno manipulirajo s potrošnikom. Od trajnostnih
podjetij, ki jih danes poznamo, so številna začela z uvajanjem trajnostnih materialov.
Danes poskušajo v svojo prakso implementirati tudi druga dva vidika trajnosti
(socialnega in gospodarskega). Številni, med njimi tudi podjetji Patagonia in Honest
By, poslujejo transparentno, tako da je potrošnik lahko prepričan v to, kaj podpira z
nakupom njihovega oblačila (60).
78

Prišla sem do vprašanja: kakšen je odnos med oblikovalcem in končnim uporabnikom
njegovega izdelka. In ali se odgovornost lahko prenaša od enega k drugemu. S tem,
ko oblikovalec sam odgovorno ravna in poskrbi za ozaveščenje svoje ciljne skupine,
pokaže, da je tudi sam pobudnik spremembe sistema in da aktivno participira v njej.
Velikokrat govorimo o trajnosti skozi aspekt okoljevarstva. To je tudi ena izmed
najpomembnejših vsebin, saj se letno zavrže tone še uporabnih oblačil, ki pristanejo
na deponijah. Zanimalo me je, ali ima imetnik oblačil alternativne izbire, kaj lahko z
oblačilom naredi, da ga ne bi ob prvi priložnosti zavrgel. V preteklosti se je, predvsem
zaradi ekonomskih in gospodarskih razmer, oblačila predajalo iz generacije v
generacijo. Danes smo lahko zadovoljni, če je oblačilo iz trgovin hitre mode nosljivo
vsaj kakšno leto ali dve. A kljub vsemu se dandanes kaže vse večje zanimanje za
kvalitetnejša oblačila iz naravnih materialov, za oblačila iz druge roke in za vintage
kose. Obstajajo številne rešitve, kaj lahko z oblačilom naredimo, ko si ga ne želimo
več imeti.
Zanimalo me je tudi, kakšno vlogo ima ročno delo in ali lahko doda vrednost oblačilu
in navsezadnje tudi oblikovalcu ter končnemu uporabniku. Ali lahko ročno delo
pripomore k trajnostni ideologiji in kako vpliva na sam odnos do oblačila. Ročne
tehnike in tradicionalne obrti so danes marginalizirane prakse, ki izumirajo, saj jih
zamenjujejo stroji, hitra in poceni produkcija. Obrtniki so danes pristali le v vlogi
inspiracije za blagovne znamke s hitro modo. S pomočjo organizacij, ki pomagajo
svojim lokalnim skupnostim, da zopet najdejo svoj glas in vrednost v svetu, so se
začele nekatere modne hiše in modni oblikovalci povezovati in vzpostavljati
sodelovanja z marginalnimi skupinami tkalcev, pletilcev in proizvajalcev tekstilij. Vsi
čutimo prav poseben ponos ob izdelku, ki izpopolnjuje estetsko vrednost in definira
identiteto lokalnega okolja, kjer je izdelek nastal, oziroma osebe, ki je izdelek naredila.
Journal of Marketing je leta 2015 objavil rezultate raziskave, ki kažejo, da končni
uporabnik ročno narejenega oziroma obrtniškega izdelka čuti, da je bil le ta narejen z
ljubeznijo in ima zato dodano vrednost. A ljubezen žal ni dovolj, saj se ročno narejen
izdelek in strojno narejena kopija ne moreta primerjati v ceni, hitrosti izdelave in količini
ponudbe na trgu.
Ročno delo in trajnostne pristope v oblikovanju kolekcije sem definirala kot osebni
podpis in lastno oblikovalsko identiteto.
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5. ZAKLJUČEK
Svoji materi velikokrat rečem, da ona pripada generaciji, ki je odraščala v izobilju in se
ni zavedala posledic. Jaz pripadam generaciji, ki je odraščala na višku izobilja. Cena
viška izobilja so hude posledice, zaradi katerih se je pojavila težnja po spremembi
gospodarstva, družbenih stratifikacij in potreba po zaščiti okolja, ki zaradi skupnih
dejanj ogroža eksistenco bitij. Hitra moda nas je očarala s svojo hitro spremenljivostjo
in nizkimi stroški. Posledice so vidne v gospodarskem sistemu. Hitra moda je uničila
obrtništvo, poenotila stile oblačenja in nas naredila za sužnje potrošnje.
Danes je problematika modne industrije že vsesplošno znana, ni pa povsem
razumljena s strani potrošnikov. Prepogosto slišimo kritiko, da so obrtniki predragi, da
se po oblačilo bolj splača iti v H&M ali v supermarket, kot je Hofer. Kot potrošniki več
pozornosti dajemo končni ceni kot procesu dela – od vlakna do našega nakupa. Ključni
vlogi pri trajnostnemu življenjskemu stilu imata oblikovalec in uporabnik. Oblikovalec
s svojim delom, ki ga opravlja odgovorno, močno doprinese k trajnosti med samo
proizvodnjo. Še dodatno vrednost doda potrošnik, če upošteva še zadnjo fazo –
odgovorno potrošniško ravnanje z oblačilom. Uporabnik bi moral več pozornosti
posvetiti samemu izdelku, ki ga kupuje. Materialne stvari imajo na koncu dneva še
vedno samo materialno vrednost. Problem je, da uničujejo življenja, naravo, okolje in
lokalno-kulturno identiteto. Zagotovitev bolj odgovornega odnosa leži v čustveni
navezanosti do oblačil, ozaveščanju in vzpodbudi lokalnega gospodarstva in
obrtniških praks.
Zasnove magistrskega dela so nastajale že ob procesu pisanja diplomske naloge.
Manifestirale so se mi v mislih in se sproščale tekom različnih predmetov in vsebin.
Ob razmišljanju, kaj naj naredim z vsemi zbranimi nitmi, ki so se nabrale tekom
diplomske naloge, sem našla način, kako iz njih narediti novo tekstilijo. Predmet
Oblačilne in tekstilne tradicije me je popeljal v svet raziskovanja oblačilnih tradicij
šamanov v Afriki (The hyena men). Vodilo me je v digitalno vizualno pripoved in
kasneje v kolažiranje papirnatih izrezkov v skicirke. Med to raziskavo se mi je porodila
želja, da bi to ljubezen do izrezovanja podob in vzorcev iz papirja s skalpelom prenesla
tudi na blago. Časovno bi se mi seveda bolj izplačalo to narediti z laserskim
izrezovalnikom, vendar bi s tem izgubila velik del zgodbe. Spremenjen bi bil tudi sam
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pristop k raziskavi. Kolekcija ženskih oblačil exsectus je končni rezultat mojih
razmišljanj, spoznanj in celotnega procesa. Popeljalo me je preko raziskave tekstilnih
tradicij do vzpostavljanja vrednosti ročnega dela v sodobni družbi. Ročno delo, ki je v
preteklosti veljalo za samoumevno, je danes ekskluzivno in predvsem prepuščeno
selektivni presoji družbe, ki ga povezuje z ljubeznijo, ki jo čuti do izdelka in njegovega
ustvarjalca. Kolekcija oblačil exsectus je osebna personifikacija ljubezni do poklica, ki
jo gojim že leta. V vsak izdelek želim podati del sebe in to, kar sem v procesu izdelave
te kolekcije spoznala, je moja ljubezen do ročnega dela. S tem podam intimni del sebe,
del svojega razmišljanja, časa in pozornosti končnemu uporabniku. Kolekcija daje
vrednost ročnemu delu, izpostavlja unikatnost in vzpodbuja gradnjo čustvene
navezanosti uporabnika na oblačilo. S tem je tudi odnos do samega kosa bolj
odgovoren. Želim si, da bi moja oblačila lahko “živela večno”, da bi vsa moja oblačila
v primeru poškodbe ali naveličanosti iz strani uporabnika našla pot nazaj k meni in z
mojo pomočjo dobila nadgrajeno ali novo podobo in ponovno zaživela.
Raziskovanje trajnostnih pristopov v oblikovanju mi je pomagalo odpreti polje
kreativnosti in mi ponudilo oblikovalsko identiteto. S trajnostno identiteto lahko
samozavestno vstopam na trg in se ne počutim kot del problema, ampak kot del
rešitve. Vizija mojega profesionalnega razvoja vsekakor temelji na trajnostnih praksah
v oblikovanju. To področje želim v prihodnje še naprej raziskovati in svoje delo z
duhom trajnosti še naprej razvijati in nadgrajevati.
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