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IZVLEČEK
V magistrski nalogi je raziskan pojem spolnih identitet in kako se ta manifestira v
oblačilih posameznikov. Skozi zgodovino in v različnih kulturah se je pojem spolne
identitete močno spreminjal. Kar je bilo nekoč izključno moško oblačilo, se je skozi
čas preselilo v žensko garderobo in obratno. Pojma ženstvenosti in moškosti sta se
spreminjala do danes. Za razvoj vzdušja in identitete kolekcije sem se osredotočil
na spolne identitete drugih kultur, kjer poleg binarnega heteronormativnega
ločevanja spolov poznajo še število drugih spolnih identitet. Identitete kot so Baklâ
v filipinski kulturi ali posameznikov znanih kot »two-spirited« v kulturah
severnoameriških Indijancev, kjer je biološki spol posameznika nasproten
njegovemu psihološkemu spolu. V teoretičnem delu je raziskana tudi razlika med
moškimi, ženskimi ter androgenimi identitetami v oblačilih in med pojmom
»crossdressinga« ter sodobno različico, znano kot drag.
Raziskava je služila oblikovanju kolekcije Bloom, pri kateri sem s pomočjo ilustracij
raziskal ciljno skupino in preko dekonstrukcije oblačil zgradil kolekcijo. Kolekcija
združuje tipično moške in tipično ženske elemente med seboj v sodobno kolekcijo,
ki je primerna za vse spolne identitete. V zaključnem delu je prikazana modna
fotozgodba posneta v LGBT klubu Tifanny kot referenca na klubska prizorišča, kjer
so se začela mnoga sodobna gibanja za svobodo izražanja.
Ključne besede: moda, zgodovina oblačenja, transspolnost, spolne identitete, drag,
modna fotografija
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ABSTRACT
The master thesis is centred around the research of gender identities and how the
gender identities are shown with the use of clothing. Through history and in
different cultures gender identites were strongly interchangable between genders
and certain clothing items deemed as female were actually male and vice versa.
For the development of the collectiion an important factor was the research of
different culutres around the world and how they concieved gender, from the Baklâ
people of the philiphines to the two spirited people of the Native Americans where
the sex was different from their gender. The theoretical part also disscuses the
difference between the culural perception of male, women and androgynous people
and how that is expressed in their clothing, as well themes about crossdressing
and drag.
The whole research was a conceptual basis for the development of the collection
Bloom. The collection was developed by research of important pop culutre figures,
a series of illustrations which displayed the different gender expressions of people
and with the idea of the deconstruction of genders a deconstruction of clothing was
used to develop the silluetes of the collection. The result is a collection, that isn't
gender specific because it encorporates elements of menswear and womenswear
intertwined into a fluid collection. The collection was shoot in our LGBT Tiffany as a
reference to the begingings of the movements that started the fight for the
expression of freedom.
Key words: fashion, history of fashion, transgender, gender identities, drag, fashion
photography, crossdressing,
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POVZETEK
Danes mnogokrat slišimo ljudi, ki so mnenja, da so nehetronormativne spolne
usmerjenosti in identitete nove radikalne ideje, vendar zgodovine različnih kultur po
svetu dokazujejo, da to ne drži. Od antične Kitajske do predkolonialne Evrope in
povsod vmes so bile nebinarne spolne identitete pogost pojav, a so ob širjenju
zahodnega mišljenja te tradicije zapadle v pozabo.
Nebinarnost spola je biološko podprta, saj poleg kromosomske ureditve XX za
ženski spol ter XY za moški spol, poznamo tudi kombinacije kot so XXX, XXY,
XYY, in XO za interspolne posameznike, poznamo tudi ženske, ki imajo XY, ter
moške z XX kromosomi. Razvidno je, da je nemogoče ločiti ljudi le na moške in
ženske in da je spekter mnogo večji. Telesa so kategorizirana v kontekstu
pričakovanja okolice in družbe. Moškost in ženskost sta izenačena z določenimi
fizičnimi atributi in nas kategorizirata kot bolj ali manj moške ali ženske glede na
prisotnost pričakovanih lastnosti. Ta fizična podoba našega telesa vpliva na to,
kako dojemamo sami sebe in kako nas dojemajo drugi, ter tudi kako vzpostavijo
interakcijo z nami.
Spolna identiteta je osebno občutje lastnega spola, kjer se oseba lahko počuti kot
moški, ženska, oboje ali nič od naštetega in se lahko ujema z biološkim spolom ob
rojstvu, ni pa nujno. Vse družbe imajo kategorije spolov, ki služijo temu, da se
lahko posamezniki v družbi uvrstijo v neko skupino z ostalimi. Identiteta spolov je
samoidentificirana kot posledica kombinacije bioloških dejavnikov (to so pred- in
po-porodne hormonske ravni) in zunanjih dejavnikov (vzgoja, kulturni vpliv družbe,
sovrstniki), medtem ko je spolna vloga manifestirana s stvarmi, ki jih lahko
opazujemo, to sta izgled in način obnašanja.
V zahodnem svetu so v sodobnejši zgodovini moška oblačila vedno drugačna od
ženskih, kar se morda sliši samoumevno, ampak je potrebno poudariti, da je vloga
oblačil poudariti razliko med spoloma. Skozi zgodovino se je to vse bolj poudarjalo
z razvojem kompleksnosti krojev, ki so dodatno prispevali k rigidnosti v pravilih
oblačenja. Če to primerjamo s prehistoričnim in antičnim časom, ter tudi z
sodobnostjo v nekaterih azijskih in afriških kulturah in etničnih skupinah, so tu
pravila manj stroga, saj vsi nosijo podobne tunike in ogrinjala, ki pridobijo identiteto
šele na telesu ob dodatkih. Razlikovanje med spoli je bilo v krogih aristokracije
iv

vedno minimalno in se je zares začelo v 19. stoletju. V dobi do 19. stoletja so v
aristokratskih krogih moški in ženske nosili podobne materiale in detajle, vendar v
različnih silhuetah. Podobno je tudi z barvami oblačil: v preteklosti so bile močne
žive barve namenjene predvsem moškim, kot simbol moči, medtem ko so za
ženske prevladovale bolj umirjene barve, ker je veljalo pravilo, da morajo biti
podložne moškim. Pri prehodu evropske in ameriške družbe iz aristokracije v
demokracijo so moški začeli nositi bolj resne (temne in zemeljske tone oblačil z
minimalnimi dekorativnimi elementi), medtem ko so ženska oblačila postala bolj
igriva (v pastelnih tonih z veliko čipk in drugih dekorativnih elementov). Ženske so v
zahodni družbi vedno nosile variacijo obleke ali krila z različicami plaščev in
ogrinjal. Ženske v hlačah, brez tunike ali krila, ki bi hlače prekrivala, so sodobnejši
fenomen, ki je bil zares sprejet šele v dvajsetem stoletju. To se je razvilo zgolj
zato, ker so med vojnami mnoge začele opravljati »moška« dela.

Razlog za

segregacijo moških hlač ter ženskih kril je najti v vlogi pri reprodukciji: krila ponujajo
lažji dostop v primeru rojevanja, medtem ko moški kot delavci in športniki nosijo
hlače, ker jim le te olajšajo aktivnosti. Moški so na evropskih tleh vedno nosili
različice vrhnjih oblačil, kot so suknjiči in plašči, srajce ter neko različico hlač. Nosili
so, in nekateri še vedno nosijo, tunike in halje, vendar so redkeje nosili obleke in
krila. Primer so kilti, ki pa, razen iz ceremonialnih razlogov ali kot nacionalno
oblačilo, niso bili nikoli mišljeni kot modni kos.
Ker je kolekcija namenjena moškim in ženskam, sem moral raziskati način, da
bodo te kose lahko nosili posamezniki z različnimi postavami. Klasičnega
zapenjanja z gumbi sem se močno izogibal, saj imamo v pravilih konfekcije smeri,
ki so tradicionalno moške ali ženske. Zato sem se odločil za sistemi pasov, pri
katerem se kosi lahko po želji prilagodijo na različne obsege pasov Vse silhuete so
speljane iz moških krojev, na moških so oblačila pol oprijeta in elegantna, kot
referenca na dandije, medtem ko so na ženskah »oversized« kot referenca na
powerdressing 80ih let. Glede na postavo oblačila pri moških poudarijo moško
trikotno silhueto telesa, pri ženskah pa zaradi zapenjanja v pasu ustvarijo tipično
ženstveno X silhueto.
Rezultat magistrske naloge je kolekcija Bloom, ki združuje energijo moških in
ženskih elementov v fluidno celoto. Cilj oblikovanja kolekcije, ki je primerna za
različne spolne identitete, je bil uspešno dosežen, kar se je pokazalo na modnih
revijah in fotozgodbah, kjer so kolekcijo nosile osebe različnih spolnih identitet.
v
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1. UVOD
Za nalogo Spolne identitete v kolekciji sem se odločil, ker trenutno živimo v res
zanimivem času, v katerem imamo na eni strani popolno možnost svobodnega
izražanja, vendar se, zaradi določenih političnih premikov, hkrati na nek način
vračamo k uniformiranosti oblačil. V zadnjih letih lahko znotraj družbe opazimo vse
manj subkultur, vendar se po drugi strani pravila oblačenja sproščajo, predvsem v
moški modi. Vse več oblikovalskih hiš namreč ustvarja kose, ki se ne držijo pravil
»moške mode«, ampak pustijo prostor za izraz lastne osebnosti.
V začetku oblikovanja kolekcije sem imel namen oblikovati kolekcijo, ki bi
konstrukcijsko zajemala moške in ženske kose, modeli na revijah bi bili moški in
ženski. Vendar sem skozi preučevanje literature prišel do ugotovitve, da niso
oblačila tista, ki določijo spol posameznika, ampak družbeni pogled na to, kaj
določen kos pomeni za osebo. Z inspiracijo v kraljih androgenosti kot so Bowie,
Mercury ter Božo Vrečo sem se odločil za konstrukcijsko moške silhuete, ki
ustrezajo različnim tipom postav.S tem hkrati vzpostavim referenco na ženske, ki
so se skozi zgodovino oblačile v moške kose, da bi pridobile veljavo.
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2. TEORETIČNI DEL
2.1 Biološki spol
Spol (sex) je biološko razlikovanje organizmov med moškim in ženskim spolom.
Večina družb vidi spol kot zgolj binarni koncept, ki je dodeljen glede na zunanje
genitalije osebe ob rojstvu. Vendar je binarni pogled na spol nezadovoljiv zaradi
biološkega konstrukta, ki povzema anatomske, genetske in hormonske variacije, ki
obstajajo pri določeni vrsti. Družba določa spol glede na zunanje genitalije, ki so
rezultat določene kombinacije kromosomov. Načeloma ima vsak posameznik 23
parov kromosomov, vendar le en par določa spol posameznika, ki ga zato
dojemamo kot moškega ali žensko. Pravilo je, da dokler je prisoten vsaj en
kromosom Y, se fetus razvije v moškega. Naše razumevanje spola se je močno
spremenilo s tem, ko smo začeli odkrivati raznolikost med družbami. Na začetku je
veljalo, da obstajata le kromosomska ureditev XX za ženski spol ter XY za moški
spol, vendar sedaj poznamo tudi kombinacije kot so XXX, XXY, XYY, in XO za
interspolne posameznike, kot tudi ženske, ki imajo XY ter moške z XX kromosomi.

Plodovi brez kromosoma Y prejmejo manj androgenov in se razvijejo v ženski spol,
vendar je v nekaterih primerih ženski fetus izpostavljen preveliki količini
progesterona, kar lahko vodi v razvoj netipičnih ženskih spolnih organov. Če moški
fetus v začetni fazi razvoja ne dobi dovolj progesterona, obstaja možnost, da se
njegove genitalije ne razvijejo in je zunanji videz le teh ženski. Ker smo grajeni po
skupnem vzorcu, imata oba spola v sebi genetsko informacijo, da z razvojem
postanemo moški ali ženska. V redkih primerih hermafroditov, oziroma interseks
oseb, se lahko razvijeta oba spolna organa. Interseks opisuje obširno možnost
kombinacij ženskih in moških bioloških variacij. To se zgodi zaradi netipičnih ravni
hormonov ali netipične kombinacije spolnih kromosomov, ki vplivajo na razvoj
notranjih in zunanjih genitalij. Vpliv hormonov se ne konča pri rojstvu. Ti vplivajo
na razvoj mišičnega tkiva, na nabiranje maščobe na določenih mestih, določajo čas
in moč menstruacije, vplivajo na poraščenost telesa in na globino glasu.
Razvidno je, da je nemogoče ločiti ljudi le na moške in ženske in da je spektrum
mnogo večji. Odnos med posameznikovim biološkim spolom in spolno identiteto
obsega mnogo več kot le reproduktivni sistem te osebe. Raziskave v nevrologiji in
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celični biologiji kažejo na mnogo širši biološki spektrum za posameznikovo
dojemanje spola, poleg tega se vse bolj izkazuje, da možgani najbolj vplivajo na
našo percepcijo lastnega spola. Telesa so v bistvu kategorizirana glede na
pričakovanja okolice in družbe. Moškost in ženskost sta izenačena z določenimi
fizičnimi atributi in nas kategorizirata kot bolj ali manj moške ali ženske glede na
prisotnost pričakovanih lastnosti. Ta fizična podoba našega telesa vpliva na to,
kako se počutimo glede samih sebe in kako nas dojemajo drugi in kako drugi
vzpostavijo interakcijo z nami. [1,2]

2.2 Spolne identitete
2.2.1 Družbeni spol

V sociološkem vidiku je velika razlika med biološkim spolom (sex) in družbenim
spolom (gender). Pri biološkem spolu gre za rigidno biološko delitev na moške in
ženske in gre za najbolj primarno delitev. V smislu družbenega spola (gender) je
veliko več fluidnosti. S pojmom družbenega spola opisujemo kako družbe
kategorizirajo spol (sex) in kulturne pomene, ki so bodisi dodeljeni moškim ali
ženskam, kot tudi transpolnim, interspolnim in genderqueer osebam. Družbeni spol
vključuje tudi družbene norme, odnose in dejavnosti, ki naj bi bili primernejši za
določen biološki spol. Pisci kot so Candace West in Don Zimmerman sta v knjigi
»Doing Gender« napisala, da družbeni spol ni osebnostna lastnos, ampak da gre
za »novo značilnost družbenih situacij kot utemeljitev različnih družbenih ureditev
in kot sredstvo za legimitizacijo najbolj osnovne družbene delitve – med moškim in
žensko. S tem dobimo delitev in razlikovanje med moškostjo (kaj družba dojame
kot sprejemljivo za moške) in ženstvenostjo (kaj je sprejemljivo za ženske). Knjiga,
ki to opisuje, je bila izdana v poznih 80ih letih, sam pojem družbenega spola pa se
je prvič pojavil v dobi industrijske revolucije.
Družbeni spol (gender) je kot ostale družbene identitete del družbenega konstrukta.
Socialni konstrukcionizem je ena izmed ključnih teorij, s katero sociologi postavljajo
družbeni spol v zgodovinski in kulturni prostor. Gre za druženo teorijo, ki govori o
tem kako se spol manifestira skozi družbeno interakcijo preko tega kaj počnemo in
govorimo med ljudmi. Ta teorija kaže na to, da družbeni spol ni fiksen ali prirojen,
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ampak se skozi različne čase, prostore in kulture razlikuje in konstantno razvija.
Norme družbenega spola (ki so družbeno sprejemljivi vzorci obnašanja za določen
spol) so priučeni od rojstva skozi življenja skozi socializacijo z družbo. Skozi
odraščanje se naučimo kaj je družbeno sprejemljivo za naš spol preko staršev,
vrstnikov, verskih in družbenih konstitucij ter skozi medije. Izkušnja spolne
identitete se skozi čas razvija in je fluidna. Skozi zgodovino in med generacijami
lahko konstantno vidimo spremembe, ki vplivajo na družinsko, družbeno in
zakonodajno dojemanje spolnih identitet. Do teh pride zaradi razvoja medicine,
tehnologije ter psihologije, ki vedno vplivajo na naše vrednote in dojemanje
identitet. Avstralisjki sociolog profesor Raewyn Connel opisuje spol kot socialno
strukturo, ki je kot organizacijsko sredstvo, kjer ljudi kategoriziramo glede na
reproduktivne kompatibilnosti. Kot ostale družbene identitete je tudi spolna
identiteta dialektična, saj vključuje dva akterja, ki si nasprotujeta – »mi« proti
»njim«. V zahodni kulturi to pomeni moškost proti ženstvenosti. Tako je tudi
družbena spolna identiteta konstruirana okoli pojmov drugačnosti. Moškost je v
patriarhalnem sistemu dojeta kot privzeta človeška izkušnja in je bolj spoštovana
kot ženstvenost. [3]
2.2.2 Osebni spol

Spolna identiteta je osebno občutje lastnega spola. Oseba se lahko počuti kot
moški, ženska, oboje ali nič od naštetega in se lahko ujema z biološkim spolom ob
rojstvu, ni pa nujno. To je po navadi striktno povezano s konceptom spolne vloge v
družbi, ki je opredeljena kot zunanja manifestacija osebnosti in odraža spolno
identiteto.

Vse družbe imajo kategorije spolov, ki služijo temu, da se lahko

posamezniki v družbi uvrstijo v neko skupino z ostalimi. Identiteta spolov je
samoidentificirana kot posledica kombinacije bioloških dejavnikov (to so pred- in
po- porodne hormonske ravni) in zunanjih dejavnikov (vzgoja, kulturni vpliv družbe,
sovrstniki), medtem ko je spolna vloga manifestirana z dejavniki, ki jih lahko
opazujemo, to sta izgled in način obnašanja. Pri večini posameznikov sta spolna
identiteta in spolna vloga skladni. Ocenitev in pridobitev te skladnosti pa je pri
otroku izjemno pomembna v dobi razvoja. Dojemanje lastnega spola pri večini
poteka zgodaj v otroštvu, do četrtega leta naj bi imela večina otrok stabilno
razumevanje lastne identitete, saj vedno izhajamo iz nas samih in je spolna
identiteta neločljiv vidik naše osebnosti. Prav zato oseba pravzaprav ne more
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izbrati niti spremeniti lastne identitete, ker lahko zanikanje notranjih občutkov
povzroča hude psihološke posledice. Dejstvo je tudi, da smo v mladosti izredno
omejeni z znanjem in ne znamo ubesediti določenih aspektov naših občutij, vendar
se s časom naše dojemanje nas samih razvija in se naučimo artikulirati našo
identiteto. To ne pomeni, da se je spol osebe spremenil, ampak se spremenijo
besede, s katerimi se oseba opiše. Mladi danes niso več tako močno omejeni na
binarnost spolov, vendar širijo besedišče za spolne identitete in spol. Bolj kot le
zbirka novih besed, to pomeni poglobljeno razumevanje spolnih identitet in same
izkušnje spolnih identitet, predvsem v smislu nebinarnih posameznikov. Spolna
identiteta je fraza, ki se jo uporablja za spol kot tudi krovni izraz za nebinarne
identitete, kot opis osebe, ki ni izključno moška, niti ženska. Ta razvoj jezika lahko
smatramo kot izjemno zanimivega in razburljivega, vendar je za mnoge tudi precej
zabrisan, ker nenehno nastajajo nova poimenovanja, kar pomeni, da ima lahko ista
identiteta mnogo različnih poimenovanj v različnih družbah. [4, 5, 6, 7, 8]
2.2.3 Cisspolne identitete (cisgendered)

Cisgendered opisuje osebe, katerih spolna identiteta se ujema z biološkim spolom.
Če je oseba rojena kot moški z moškimi spolnimi organi in se tako tudi identificira,
je cisgendered moški. Beseda izhaja iz latinske predpone cis-, kar pomeni na tej
strani, in je popolno nasprotje trans- kar pomeni na drugi strani ali čez. [7, 8, 9]
2.2.4 Transspolne identitete (transgender)

Oseba, katere spolna identitete se razlikuje od biološkega spola, se lahko
identificira kot transspolna oseba. Nekatere osebe, ki se smatrajo za transspolne,
se odločijo za spremembo spola s pomočjo operacij in hormonskih terapij. Termin
je krovni izraz za nekaj identitet, od trans moških, trans žensk ter tudi nebinarnih
oseb, queergender, bigendered, genderfluid ali agender oseb. Druga definicija
transspolne osebe je lahko tudi tretji spol.
Biti transspolna oseba je ločeno od spolne usmerjenosti, saj se lahko te osebe
identificirajo kot heteroseksualne, biseksualne, aseksualne ali pa sploh ne želijo
sprejeti nobenih oznake. Transspolnost se ne sme zamešati s interspolnostjo, to je
termin, ki opisuje osebe, ki so rojene z biološkim spolom, ki ni striktno v skladu z
binarnostjo spolov.

5

Če oseba sprejme svoj spol in svojo identiteto, imenujemo to transspolno
skladnost. Vendar veliko transspolnih oseb doživlja spolno disforijo, zaradi katere
se odločijo za medicinske posege, kot so hormonske terapije, sprememba spola ali
psihoterapije. Teh posegov si večina ne more privoščiti, ker gre za izredno drage
terapije in operacije, ki niso krite z zdravstvenim zavarovanjem. [7, 8, 9]
2.2.5 Androgena identiteta

Androgenost, izvirno androgyny, izhaja iz grških besed andro (moški) ter gyne
(ženska). To je kombinacija moških in ženskih karakteristik in se lahko izraža v
smislu biološkega spola, spolne identitete in spolnega izražanja . V biološkem
smislu je beseda sinonim z besedo hermafrodit, ki opisuje posameznike, ki imajo
spolne organe obeh spolov, vendar za take posameznike danes najpogosteje
uporabljamo izraz interspolni posamezniki. Kot androgene opisujemo tudi osebe,
katerih biološki spol je težko prepoznaven na prvi pogled, saj so linije telesa in
obraza kombinacija obeh spolov. Tako se identificirajo kot moški, ženske, gender
neutral, genderqueer ali nebinarne osebnosti.
Posameznikova spolna identiteta je lahko opisana kot androgena, če se počutijo,
kot da imajo v sebi moške in ženske aspekte obnašanj. Opisuje osebe, ki niso niti
tipično moški, niti tipično ženske, kar se odraža v njihovi interakciji z okolico. To je
lahko prednost na delovnem mestu, kjer se lahko osebe lotijo različnih nalog, so pri
tem izredno fleksibilne in se ne omejujejo na spolni konstrukt družbe. [7, 8, 9, 10]
2.2.6 Nebinarne identitete

Pod poimenovanjem nebinarne osebe, tudi genderqueer osebe, razumemo
spektrum identitet, ki niso striktno moške ali ženske, vendar gre za identitete, ki so
izven binarnih in cisnormativnih identitet. Nebinarne osebe imajo v svojem spolnem
izražanju karakteristike možatosti, feminilnosti, obojega ali ničesar. Za njih je
značilna fluidnost izražanja. V vsakodnevnem življenju se glede na okolico
postavijo v različne družbene in spolne vloge v interakciji z osebami okoli sebe.
Podobno kot pri transspolnih osebah, tudi nebinarnost ni striktno povezana s
spolno usmerjenostjo.
S pojavom nebinarnih oseb se je začelo gibanje spolne nevtralnosti, s ciljem
prenehanja diskriminacije povezane s spolom. S tem gibanjem si želijo doseči
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spolno nevtralnost, ter se znebili socialne strukture in pravilnikov, ki določajo,
katera dela morajo določeni spoli opravljati, kako se morajo obnašati in oblačiti. V
jeziku si želijo odpraviti termine za določene spole. [7, 8, 9]
2.2.7 Tretji spol (third gender)

Tretji spol je koncept, pri katerem posamezniki niso kategorizirani niti kot moški niti
kot ženske. Izraz je uporabljen v družbah, ki tradicionalno sprejemajo idejo, da je
spolov več kot dva. Izraz tretji spol je mnogokrat nadomeščen z »drugi/o«, ker
nekateri antropologi in sociologi dodajo tudi četrti, peti in nekateri spol.
Biologija določa ali bo človekov kromosomski ali anatomski spol moški, ženski ali
pa katera od drugih redkih variacij v smislu spolne dismorfije. Ta ustvari
zamegljeno spolno identiteto, ki jo poznamo kot interseks. Dejstvo, ali bo oseba z
vidika družbe identificirana kot moški ali kot ženska, je največkrat odvisno od
osebne identitete in od družbenih norm, ki določajo, kakšna je spolna vloga
posameznika v družbi. Pri tem je potrebno upoštevati, da nimajo vse družbe enako
definiranih spolnih vlog. [7, 8, 9]

2.3 Spolne identitete v različnih kulturah
V zahodnem svetu velja ideja le dveh spolnih identitet, kar poimenujemo binarnost
spolov in narekuje napačno percepcijo, da smo lahko le eno ali drugo – le moški ali
le ženska. Vendar so mnoge kulture skozi zgodovino in v različnih delih sveta
videle spolno identiteto bolj kot spektrum, ki ni omejen na le dve identiteti. Besede,
kot so transspolnost in homoseksualnost, so novi konstrukti, ki gradijo na binarnosti
spolov. Vendar je skozi zgodovino na stotine družb po celem svetu že poznalo tretji
in četrti spol in več spolnih identitet. [7, 8, 9]
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2.3.1 Two spirited people severnoameriških staroselcev
Pojem two spirited opisuje posameznike, ki se identificirajo kot osebe, ki imajo v
sebi moški in ženski duh in s tem tudi osebnostne lastnosti obeh spolov. Je izraz, ki
pod svojim okriljem zajema istospolno usmerjenost, širok spekter spolnih identitet
vključujoč posameznike, ki jih zahodni svet smatra kot geje, lezbijke, transspolne,
transvestite in osebe, ki so nebinarne identitete. Najenostavnejši način definiranja
two spirited oseb je, da biološki moški ali ženska prevzame družbene lastnosti
nasprotnega spola. Družba severnoameriških staroselcev jih je videla kot izredno
pomembne člane skupnosti, saj so vse aspekte svojega življenja povezali s tem, da
vse prihaja iz duhovnega sveta. Zato so videli možate ženske, ženstvene moške,
transspolne in androgene osebe kot še posebno blagoslovljene, ker so v sebi nosili
dve duši. Spoštovani so bili tudi zato, ker so opravljali delo obeh spolov in so bili
smatrani kot izredno delavni in kreativni posamezniki. Prav zato so bili le ti
velikokrat šamani, zdravniki, vizionarji in preroki. Ker so imeli v sebi duši moškega
in ženske, so staroselci verjeli, da imajo močnejši čut za onostranstvo in stik s
stvariteljem. Two spirited osebe so se poročile z osebo istega biološkega spola, s
katero so ustvarili istospolno partnersko skupnost. Ker niso mogli imeti bioloških
otrok, so pogosto pod okrilje vzeli sirote ali otroke, ki so prihajali iz družin, ki zanje
niso mogle skrbeti. Pogosto so skrbeli tudi za starejše občane, za katere njihovi
družinski člani niso mogli skrbeti. Te osebe se niso nikoli videle kot
homoseksualne, saj spola niso več dojemale le kot fizično telo, ampak so videle
zvezo kot povezavo med dušama. [11, 12, 13]

Slika 1 "Two Spirited" osebi, ženstveni moški in možata ženska [30]
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2.3.2 Baklâ
Na Filipinih osebe, ki so rojene kot moški, vendar skozi odraščanje prevzamejo
žensko obnašanje in način oblačenja, imenujejo baklâ. Sprejeti so kot tretji spol.
Vse do vdora evropejskih kolonialistov so bili integrirani v socialno in ekonomsko
skupnost Filipincev, kjer so bili čaščeni in so bili mnogokrat v vlogi spiritualnih vodij,
znanih kot babaylan. S prihodom zahodnih kolonialistov, ki so s seboj prinesli
krščanstvo, so zaradi homoseksualne narave baklâ posameznikov, ti izgubili svoj
položaj v družbi. Danes baklâ posameznike vidijo kot vpadljive, izumetničene in
poženščene delavce v frizerskih in kozmetičnih salonih. Zaradi negativnega
pogleda na te posameznike, je med mladimi v današnjem času visok delež
samomorov, depresije ter zlorabe prepovedanih substanc. [14]

Slika 2 Baklâ v filipinski družbi [31]
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2.3.3 Virdžina / Albanian sworn virgins

Virdžina je kulturni običaj na področju severne Črne gore, Kosova in severne
Albanije, kjer dekleta v primeru, da v družini umrejo vsi pripadniki moškega spola,
prevzamejo vlogo moškega. To načeloma ni odločitev posameznice, ampak
skupnosti in odraslih v družini. Oseba lahko postane virdžina kadarkoli z
nepreklicljivo zaprisego, s katero postane v očeh celotne družbe moški. Družba jo
začne nazivati z moškimi zaimki. Osebe, ki sprejmejo to vlogo, se morajo oblačiti v
tradicionalno moška oblačila in živeti v doživljenjskem celibatu. Vloga se je razvila
zaradi patriarhata, družina mora namreč vedno imeti moško vodilno osebo, saj
ženske po zakonu nimajo skoraj nič pravic. Pomembno je omeniti, da je virdžina
edina tradicionalno odobrena transspolna identiteta v Evropi, podobna tradicija
obstaja le v že omenjenih družbah severnoameriških staroselcev. [15, 16]

Slika 3 Virđina [32]
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2.3.4 Femminiello

Femminiello opisuje populacijo homoseksualnih moških z izredno ženskim spolnim
izražanjem

v

tradicionalni

napolitanski

kulturi.

Z

današnjimi

izrazi

za

homoseksualne moške in transspolne ženske je težko definirat izraz, ker se
transspolnost in femminiello med seboj križata. Femminiello je v napolitanski kulturi
smatran kot tretji spol. To niso transspolni posamezniki, ker gre za družbeno
sprejeto identiteto posameznikov, ki z oblačili prekrijejo in spremenijo svoje pravo
telo v nekaj drugega. Ta identiteta je specifična za ozemlje Neaplja, zato gre za
poseben spolni izraz. Je kulturni fenomen, ki zanika binarni pogled na spolno
identiteto in ima zato legitimen status v družbi. Vendar njihov status ni urejen
uradno z zakonom, kot pri albanskih virdžinah. Izraz feminniniello ni žaljivka in ne
prinaša negativne stigme na skupnost, ker verjamejo, da so pripadniki te skupnosti
prinašalci sreče in so del velikonočne parade v mestu Torre Annuziata. Tekom
festivala femminielli oblečeni v poročne obleke paradirajo po ulicah z svojimi možmi
in potujejo v kočijah. Žal so v zadnjih letih zaradi določenih političnih premikov in
škandalov prišli na slab glas v širši okolici italijanske družbe, vendar so v svoji ožji
okolici še vedno deležni podpore. [16]

Slika 4 Feminelli [33]
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2.3.5 Muxe

V zapoteški kulturi (mehiški staroselci) je muxe/muxhe oseba, ki je rojen moški ali
ženska, vendar se oblači in obnaša kot pripadnica/nik nasprotnega spola in se v
njihovi kulturi šteje kot tretji spol. Beseda izhaja iz španske besede za žensko –
mujer, medtem ko črka x zveni kot sh. V nasprotju z večino prebivalcev v Mehiki, ki
so zaradi kolonizacije prevzeli prepričanja Evropejcev, so Zapoteki manj nastrojeni
proti muxam, ker ne verjamejo v homofobične in seksistične poglede rimokatoliške
doktrine. Poznamo muxe, ki jih imenujejo vestidas, to so posamezniki, ki nosijo
ženska oblačila in pintadas, ki nosijo moška oblačila in ličila. Tradicija muxov je
obstajala že pred kolonizacijo. Takrat je bilo število vestidov in število pintadov
približno enako, vendar so po kolonizaciji ostali skoraj le še vestidos. Znotraj
sodobne zapoteške kulture obstajajo različni pogledi na muxe, saj se jih, zaradi
širjenja katolicizma, smatra kot grešnike in izobčence in so načeloma del nižjih
razredov. Tradicionalno so muxe smatrali kot prinašalce sreče. Pintadas so
načeloma veliko bolj spoštovane kot cisspolne ženske, saj imajo lahko tudi tipično
moške službe. Najbolj so prepoznavni po načinu oblačenja, saj oseba s prirojenim
spolom prevzame oblačilne elemente nasprotnega spola in jo pri tem načeloma ne
skrbi ali bo ustrezala tradicionalno zahodnjaškem pogledu na spolne identitete. [17]

Slika 5 Lukas Avendaño, Muxe performer [34]
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2.3.6 Khanith/Xanith

Khanith je ljudski izraz v okolici Omana in v nekaterih delih Indijskega polotoka, ki
opisuje spolno vlogo moških, ki v družbi živijo vlogo ženske. Beseda je izredno
blizu besedi mukhannath, ki pomeni poženščeno, torej opisuje osebe, ki so po
naravi bolj ženstvene. Zato so ti posamezniki smatrani kot moški z alternativno
spolno vlogo v družbi in so včasih kategorizirani kot transspolni. Kljub temu da se
za njih uporabljajo moški zaimki in so po zakonu obravnavani kot moški, jih v družbi
v neformalnem kontekstu ne obravnavajo kot moško identiteto, ampak kot posebno
kategorijo khanithe. Čeprav se večinoma obnašajo kot ženske, se tako oblačijo in
so v istospolnih zvezah, se marsikateri posameznik te identitete odloči »postati
pravi moški« in se s tem odpove tej identiteti v zameno za tradicionalno partnersko
zvezo z žensko, za družino in otroke. [18]

Slika 6 Khanti med transspolnim festivalom [35]
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2.4 Crossdressing
Crossdressing pomeni nošenje oblačil in drugih dodatkov, ki po družbenem
konstruktu pripadajo pripadnikom nasprotnega spola. Skozi zgodovino je imel
crossdressing različne pomene in tudi namene, bodisi prikrivanje identitet žensk,
da so se lahko ponoči varno sprehajale po mestih in živele bolj svobodno življenje,
bodisi v smislu preoblačenja v gledaliških igrah, kjer so lahko nastopali le moški ali
pa je bil crossdressing namenjen samoizražanju. Skoraj vse kulture in družbe so
imele pravila in vodila glede oblačenja za vsak spol in sloj v smislu oblačil, barv in
dodatkov, vendar je potrebno poudariti, da so se mnogi navedeni elementi skozi
zgodovino in med kulturami menjavali med spoli. [19,20, 21]

Slika 7 Crossdressing v 19. stoletju [36]
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2.4.1 Zgodovina crossdressinga

Glavni razlog za razvoj crossdressinga je bil sistem patriarhije, v katerem so imeli
moški prevlado nad ženskami. V teh časih so lahko imele le ženske iz bogatih
družin z izobrazbo približno podobne pravice kot moški. Najpogosteje so se
preoblačile ženske, ki so izhajale iz nižjih slojev. To so delale z namenom, da bi
lahko pridobile ekonomsko neodvisnost in tudi svobodo, ki je sicer ne bi imele. V
času srednjega veka so se v Franciji mnoge ženske preoblačile z namenom, da bi
pripomogle k vojni proti Angliji, najbolj znan primer je bila Ivana Orleanska. Obratno
so se moški mnogokrat oblekli kot ženske, da jim ne bi bilo potrebno v vojno.
Družba je vedno bolje sprejemala ženske, ki se oblačijo kot moški, kot moške, ki so
se oblekli kot ženske. Ženske so bile razumljene kot bolj progresivne in željne
napredka v družbi. Moški, ki so se preoblačili, načeloma niso bili dobro sprejeti, ker
je družba to videla kot korak nazaj, spraševali so se, zakaj bi moški želel biti kot
nekdo brez pravic.
Crossdressing kot vir zabave se je v večini razvil pri moških. Primeri obstajajo v
grški, hindujski in v skandinavski mitologiji. Obstaja tudi bogata zgodovina
crossdressinga v folklori, literaturi, gledališču in glasbi. Znani primeri so Kabuki na
Japonskem, kitajske opere in balada Mulan. Crossdressing je bil kot element v
britanskih in evropskih gledaliških predstavah precej razširjen, sploh v igrah
Shakespeara in v elizabetinskih teatrih, kjer so vse vloge

igrali le moški. Ta

tradicija je izginila kasneje v času vlade kralja Charlesa, ko so lahko ženske začele
nastopati v predstavah. Kasneje se je v 19. stoletju crossdressing zopet pojavil v
gledališčih v Pamptomime, tokrat se je element crossdressinga uporabil v bolj
komične namene.
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Slika 8 Dan Leno in Herbert Campbell v igri Babes in the Wood, 1897, Drury Lane Theatre [37]

Komična narava crossdressinga se je tako tudi naprej nadaljevala v prvih nemih
filmih, kjer sta se v vlogi ženske nekajkrat preizkusila Charlie Chaplin in Stan
Laurei. Ta tradicija se je nadaljevala vse do cenzure in striktnih prohibicijskih
zakonov v 60ih letih. Do prohibicije je prišlo zaradi povezanosti s
homoseksualnostjo, vendar so se v manjših klubih še naprej razvijali dogodki
imenovani drag balls. To so bili dogodki, kjer so se posamezniki v podzemni klubski
sceni oblačili v oblačila za glamurozne dogodke in lepotna tekmovanja. To se je
razvilo v drag kulturo, iz česar so se razvili drag queeni in drag kingi ter vogueing
scena, razvoj katerih lahko vidimo v dokumentarnem filmu Paris is burning. Ta
skrita družba je bila izredno pomembna za LGBT+ mladino tistih časov, saj so se
zaradi svoje usmerjenosti mnogi starši odrekli svojim otrokom.

Slika 9 Drag ball scena v New Yorku [38]
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Crossdresserji, sedaj bolj znani kot drag queeni ter drag kingi, so skozi čas postali
izredno pomemben del LGBT+ kulture, v svojih krogih so razvijali posebne družine
in klane znane kot drag družine. Bili so eni izmed pomembnih akterjev gibanj za
pravice LGBT skupnosti, ter za razvoj pop kulture kot jo poznamo danes, od
glasbe, nastopov do trendov v oblačenju in ličenju. Fenomen senčenja, po katerem
so sicer najbolj znane sestre Kardashian, izhaja iz tradicije ličenja drag qeenov.
Crossdressing se še vedno mnogokrat pojavi v pop kulturi v mnogih filmih, oddajah
ter v glasbeni sceni. V filmih kot so The Rocky Horror Picture Show,

Mrs.

Doubtfire, White Chicks ter Big Mommas je crossdressing uporabljen v največkrat
komične namene. S svojo komično naravo preoblačenja je Fredie Mercury hkrati
navdušil in zgrozil mnoge oboževalce v videospotu za pesem I want to break free.
Na evropskih tleh v popkulturi crossdressing največkrat srečamo na Evroviziji, kjer
so pretekli tekmovalci Verka Serduchka, Conchita Wurst ter naše Sestre navdušili
publiko po celotni Evropi.

Slika 10 Sestre [39]

Med najbolj znanimi drag osebnostmi je tudi RuPaul, ki je z oddajo RuPauls Drag
race pripomogel k prepoznavnosti tega spolnega izražanja in je mnogim
tekmovalcem omogočil prehod v heteronormativno pop kulturo. Med znanimi
alumni tekmovanja sta Bianca Del Rio ter Jynx Monsoon, ki imata mnogo uspešnih
filmov ter albumov, med izredno uspešnimi glasbeniki so Sharon Needles, Alaska
Thunderfuck5000 ter Trixie Mattel, na modnih brveh znanih oblikovalcev pa so se
sprehodili Violet Chacki, Naomi Smalls in Aquaria. [19,20, 21]
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Slika 11 RuPaul in zmagovalci sezon [40]

2.4.2 Drag queens

Drag queens so moški performerji, ki se oblačijo v ženska oblačila s pogosto
pretiranimi ličili in poudarjenimi ženskimi atributi. Med nastopi prevzamejo vlogo
pretirane ženstvenosti in žensko socialno spolno vlogo z namenom dramatičnosti,
komičnosti ali satire. To počnejo z namenom samoizražanja, socialnega protesta
ali enostavno kot del predstave. Poznamo več zvrsti nastopov: »lip syncing« (kjer
imitirajo petje na obstoječo pesem), petje v živo, plesni nastopi pa so pomemben
del vseh parad, lepotnih tekmovanj ter komičnih nastopov v nočnih klubih.

Slika 12 Politično naravnan nastop Bob The Drag Queen [41]

Poznamo več tipov drag queenov, od fishy queens, za katere je marsikdo
prepričan, da gre za biološke ženske, comedy queens, ki s pretiranimi potezami ne
dajo iluzije feminilnosti do tistih, ki oponašajo določene znane osebnosti. Proces
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preobrazbe je izredno dolg in lahko traja več ur. Preobrazba se začne z ličili, kjer s
tehniko imenovano contouring (senčenje obraza), dosežejo videz bolj ženstvenih
potez. Da dosežejo določen videz se poslužijo tudi tehnik, pri katerih z lepilnim
trakom in elastiko napnejo kožo, da so obrvi bolj ženstvene in ličnice bolj
poudarjene. Svoje naravne obrvi bodisi pobrijejo ali pa s pomočjo različnih lepil
obrvi zgladijo na kožo in jih na novo narišejo.

Slika 13 Preobrazba RuPaula iz moške v "Drag" identiteto [42]

Sprememba cisspolnega moškega telesa se začne s tehniko, ki se imenuje
»tucking«, s katero skrijejo ud s pomočjo lepilnega traku in posebnega perila. Za
videz bokov najpogosteje uporabijo kombinacijo pen, nekaj parov najlonskih
nogavic ter korzet. Za videz prsi so skozi zgodovino uporabljali modrce, ki so jih
napolnili z različnimi polnili, danes pa uporabljajo silikonske prsi, ki se kot
predpasnik pritrdijo okoli vratu in prsi. Pomembne so tudi lasulje, ki so sestavljene
iz večjih lasulj. S pretirano velikostjo lasulj ustvarijo iluzijo manjšega obraza. [19,20,
21]

Slika 14 Transformacija moškega telesa v žensko [43]
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2.4.3 Drag kings

Drag kings so ženske performerke, ki se oblačijo v moška oblačila. Med nastopom
v nasprotju z drag queeni prevzamejo pretirano moško spolno izražanje kot del
komičnih plesnih predstav, kjer tudi oni_e nastopajo na pred-posneto glasbo.
Medtem ko drag queeni v večini primerov nastopajo sami_e, so drag king nastopi
skoraj vedno skupinski nastopi, kjer skupaj s faux queeni ustvarijo celovito zgodbo.
Medijsko so mnogo manj izpostavljeni kot drag queeni, saj za platformo nimajo
oddaje kot je RuPaul's Drag Race. Kljub temu so znotraj gibanj prav tako močno
politično naravnani in veliko prispevajo k napredku skupnosti.

Slika 15 Drag kingi [44]

Tudi drag kingi se poslužujejo različnih tehnik, s katerimi se preobrazijo v svojo
moško identiteto. Podobno kot pri drag queenih s pomočjo tehnike senčenja
ustvarijo iluzijo bolj moškega obraza. Ker je za odrasle biološke moške tipična
brada, si jo z različnimi tehnikami ustvarijo. Glavni način je tak, da si si posebnimi
lepili na obraz prilepijo dlačice in s pomočjo senčil ustvarijo videz močne brade.
Danes so se marsikateri izdelovalci lasulj specializirali v izdelavi umetnih brad, ki
so drag kingom močno olajšale delo. Podobno naredijo tudi z obrvmi in z dlakami
na prsih, kjer so načeloma moški bolj poraščeni.
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Slika 16 Sodobno zavezovanje prsi [45]

Za preobrazbo telesa je najbolj pomembna tehnika zavezovanja, pri kateri
najpogosteje uporabijo povoje ali lepilne trakove z namenom, da prekrijejo prsa.
Nad tem nosijo še kompresijske majčke ali najlonke kot korzet čez prsa, da
zagotovijo ploska prsa za nastop. Za dodaten moški videz oblečejo tudi moške
spodnjice, v katere vstavijo bodisi peno, nogavico ali silikonski penis, da dosežejo
moško anatomsko pravilnost. [19,20, 21]

2.5 Socialni konstrukt oblačenja
Človeško telo je kulturni fenomen in biološka stvarnost obenem, ki ima določene
značilnosti, kretnje, načine izražanja in svoj govor, ki ga z oblačili lahko še bolj
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poudarimo. Ker se telesa med seboj močno razlikujejo v svojih naravnih funkcijah,
so pri različnih spolih poudarjeni različni deli telesa in ti so skozi zgodovino
predstavljali različne simbole. Zgodovina oblačenja pripoveduje o tem, kako je
obleka v preteklosti na različne načine poskušala preoblikovati telo in ga
nadomestiti z namišljenimi predstavami o lepotnem idealu, ki je posledica spleta
političnih, socialnih in kulturnih razmer določenega obdobja. Zgodovina ne
prikazuje le spremembe oblik in načinov oblačenja, ampak tudi razvijanje notranjih
odnosov med telesom in oblačilnimi elementi. [22]
V zahodnem svetu so v sodobnejši zgodovini moška oblačila vedno drugačna od
ženskih oblačil, ker je vloga oblačil poudariti razliko med spoli. Skozi zgodovino se
je to vse bolj poudarjalo z razvojem kompleksnosti krojev, ki so dodatno prispevali
k rigidnosti pravil oblačenja. Če to primerjamo s prehistoričnim in antičnim časom,
ter s sedanjostjo v azijskih in afriških kulturah, kot tudi z etničnimi skupinami, so tu
pravila manj stroga. V antičnih časih so vsi nosili podobne tunike in ogrinjala, ki so
zares dobila identiteto šele na telesu ob dodatkih. Oblačila sama so bila dokaj
unisex, ne zaradi kulturnih ali filozofskih standardov, ampak zgolj iz praktičnih
vidikov. Oba biološka spola sta nosila iste živalske kože, ne zaradi estetike, ampak
kot zaščito pred mrazom. Oblačila so bila konstrukcijsko zelo podobna, primer je
sarong, ki je kos dolgega blaga, značilen za Jugovzhodno Azijo ali toga, ki je bila
značilen oblačilni element Rimskega cesarstva, ki so ga nosili moški in ženske.
V srednjem veku je večina Evropejcev nosilo tunike, katere sta nosila oba spola. Moške
tunike so bile sicer malo krajše, manj dekorirane in bolj ravne kot ženske tunike, vendar je
bil osnovni kroj popolnoma identičen. S časom so se moške tunike skrajšale zaradi razvoja
pajkic in hlač, ženske tunike pa so se daljšale in se razvile v krila. Zanimivost kril je tudi v
tem, da so predvsem v antiki predstavljala velik del moške garderobe. Krilu podobna
oblačila so bila pomemben del gladiatorske in vojaške oprave in veljalo je, da le pravi
moški nosijo krila, barbari pa hlačam podobne kose, ki so bili značilni za keltska plemena.

Razlikovanje med spoli je bilo v krogih aristokracije vedno minimalno in se je zares
začelo v 19. stoletju. V dobi do 19. stoletja so v krogih aristokracije moški in ženske
nosili podobne materiale in detajle, vendar v različnih silhuetah. V tej dobi je bilo za
moške povsem sprejemljivo nositi elemente oblačil, ki jih danes dojemamo kot
močno ženstvene (to so žamet, čipke, visoke pete, ličila in lasulje). Podobno je tudi
pri barvah oblačil. V preteklosti so bile močne žive barve večinoma namenjene
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moškim, kot simbol moči, medtem ko so za ženske veljale bolj umirjene barve, ker
je veljalo pravilo, da morajo biti podložne moškim.
Pri prehodu evropske in ameriške družbe iz aristokracije v demokracijo in ob
množični selitvi iz pokrajin v industrijske cone so se pojavili novi pogledi, ki so se
skladali z močnejšimi delovnimi navadami in željo po ekonomskem napredovanju.
S premiki v industrializacijo in modernizacijo bogastvo ni bilo več le v rokah
aristokratov. Moški so tako začeli nositi bolj resne (temne in zemeljske tone oblačil
z minimalnimi dekorativnimi elementi), medtem ko so ženska oblačila ostala bolj
igriva (v pastelnih tonih z veliko čipk in drugih dekorativnih elementov). Oblačila so
prikazovala tudi to, da so moški aktivni in so njihova oblačila udobnejša in bolj
praktična, medtem ko so ženske manj aktivne, saj so njihova oblačila omejevala
gibanje. Hkrati so oblačila poudarjala moško moč in prevlado s poudarjanjem
širokih ramen in prsi s pomočjo ostrih linij in močno definirano trikotno silhueto.
Medtem so bile ženske linije vedno bolj padajoče, nežne in so poudarjale prsa in
boke, s katerimi so prikazali submisivnost in materinsko naravo. Prsa sodijo v
kategorijo erotičnih simbolov, katerih pomen je ženskost, spolna privlačnost in
materinstvo. Zgodovina oblačenja je oprsje skozi čas poudarjala, zakrivala in mu
spreminjala oblike. Prsa in pas sta bila med posameznimi deli ženskega telesa
najbolj podvržena vizualnem in fizičnem prilagajanju z namenom poudariti boke, ki
so bili prav tako pomemben seksualni simbol ženske, saj so predstavljali žensko
plodnost. Stezniki so bili v preteklosti izumljeni z namenom narediti žensko čim bolj
feminilno in privlačno.
V sredini 19. stoletja so se mnogi pisci in takratne feministke začeli boriti za to, da
bi tudi ženska oblačila postala bolj praktična v vsakodnevnem življenju. Z
namenom, da bi bile lahko ženske bolj aktivne so razvili bloomers (kot haremke), ki
so omogočile ženskam bolj prosto gibanje, vendar so jih lahko nosile le pod
daljšimi tunikami ali pod krilom. V tej dobi se je za moške začel popularizirati šport,
moč na položaju v službi in fizična moč sta se začeli enačiti. V tem času so tudi
očetje prevzeli večjo vlogo pri vzgoji sinov, da bi le ti odrasli v prave moške. Ženam
niso več prepustili oblačenja otrok v oblačila, ki so imela poženščeno konotacijo.
Dvajseto stoletje je v ženska oblačila prineslo ogromno hitrih sprememb, medtem
ko so moška oblačila ostala dokaj tradicionalna. Obdobje je prineslo osvoboditev
žensk dolgih kril. Ker so mnoge ženske zaradi Prve svetovne vojne postale
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finančno neodvisne, se je to začelo izražati tudi v razvoju oblačil v praktično smer.
S flapper stilom, ki je prinesel bolj fantovski videz, s krajšimi pričeskami in
povezovanjem prsi, so ženske želele v svojo estetiko vključiti element moškosti.
Vendar se je v 50ih letih povrnil viktorijanski pogled na žensko, ki jo je zopet zaprl v
identiteto matere in gospodinje, hkrati pa tudi moškega zaprl v identiteto delavca in
nekoga, ki je imel spolno, socialno in politično prevlado v zahodnem svetu. Omeniti
je potrebno, da je to na mnoge načine vplivalo na miselnost moških in je ustvarilo
dismorfijo predstave o samih sebi kot tudi velik psihološki velik pritisk družbe, da
mora biti moški uspešen, atletski in delaven. Zaradi tega so se cisspolni moški bali
iti izven meja pravil in so se oblačili, kot je bilo od njih zahtevano, saj so se bali
izključitve iz družbe. Temu primerna so bila moška oblačila tega časa, v katerem ni
bilo prostora za individualizem. Oblačila so predstavljala zgolj uniformo in simbol
delavnega razreda, ki je sledil rutinskemu načinu življenja in s tem spodbujal idejo
tradicionalne moškosti, v kateri ni časa za humor in zabavo. Temu nasproti so se
pojavila gibanja »beat« in »playboy« stila, ki so služila kot pobeg iz striktnih meja
moških oblačil in vsakodnevnosti poslovnega življenja. V tej dobi so se začela tudi
ženska gibanja, s katerimi so se ženske želele zopet osvoboditi statusa gospodinje
in zaživeti življenje poslovne, delovne ženske.

Slika 17 Klasična moška oblačila [46]

Premik v oblačenju, ki je prekinil tradicijo družbe, se je pojavil v 60ih letih, ko je
prišlo do mnogih gibanj v družbi. Mladi so se borili za spremembe, od boja za
enakopravnost ras, feminističnega boja za enakopravnost spola, začetka borbe za
pravice LGBT posameznikov in tistih, ki so se borili za mir na svetu. To je bila doba
vzpona hipijevske kulture, ki je bila ena izmed najpomembnejših in vplivnih
subkultur tistega časa. V ospredje so pred potrošništvom in nečloveško delovno
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etiko postavili svobodno izražanje, spiritualnost in ljubezen. Hipijevska kultura je v
svoje kroge sprejela ljudi, ki so bili različnih spolnih in seksualnih izrazov, želeli so
zabrisati meje med spoli in razredi in ustvariti enotno družbo. To je prineslo
povratek žameta in barvitih materialov v moško garderobo, bolj natančno v
garderobo mlajših od 40 let. Moški so začeli puščati dolge lase in so za seboj
pustili dolgočasna poslovna oblačila in začeli živeti bolj svobodno življenje. V modo
so prinesli tudi jeans, ki je postal nujen kos v garderobi obeh spolov in različnih
starostnih skupin.
To vse je doprineslo k razvoju ležerne mode, ki je formalno oblačenje prepustila
starejšim konservativcem srednjega delavnega razreda. Gibanje je zopet
spodbudilo k temu, da posamezniki z oblačili prikažejo svojo lastno identiteto in je
hkrati spodbudilo rast modne industrije, nepričakovano pa je sprožilo vpeljevanje
kodeksa oblačenja v poslovnem svetu. S tem so oblačila postala komunikacijsko
sredstvo, s katerim lahko sporočimo kdo smo, kakšni so naši pogledi na življenje in
kako želimo, da drugi k nam pristopajo. Oblačila niso bila več statusni simbol,
ampak so izražala posameznikove politične, socialne, kulturne poglede.
Zaradi nove svobode

oblačenja so se nekatere modne hiše trudile povrniti

določena pravila oblačenja, kjer bi moški izgledal »moško« in ženske »žensko«.
Najbolj so ciljali na žensko populacijo, vendar so se feministke tistega časa proti
temu močno borile, ker niso želele biti več drugorazredne državljanke. Zato, ker so
se želele izogniti tej vlogi, niso želele niti izgledati tej vlogi primerno. Začele so
nositi hlače, postrigle so si lase in se začele manj ličiti. Pomemben del njihovih
garderob so bili kosi, ki so imeli podložena ramena, saj so želele biti del moškega
kolektiva. Na bolj konservativnih delovnih mestih so od njih zahtevali, da se oblačijo
in obnašajo kot moški. To je prineslo spremembo tudi v moški mentaliteti, kjer so
začeli bolj skrbeti za svoj videz in hkrati začeli več prispevati k domu in ne le v
službi. To je sprožilo val skrbi v moških, saj so se začeli spraševati, kako biti
sodoben moški. Do tedaj so poznali le vlogo moškega iz poznega 19. stoletja in v
zahodni kulturi ni bilo znanih alternativ. Kot so se mnoge feministke borile za hlače
v ženski garderobi, so se nekateri zavzeli za krila v moški garderobi. Med glavnimi
pobudniki je bil David Hall, ki je menil, da bi morali, zaradi podnebnih sprememb in
globalnega ogrevanja, moški začeti nositi krilo. Med oblikovalci, ki so krila želeli
vključiti v garderobo, je bil Jean Paul Gaultier leta 1985, kateremu so v kratkem
sledili Armani, Kenzo in mnogi drugi. Tako so uspešno zabrisali, vendar ne izničili,
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meje med spoli. Do 21. stoletja so se meje vse bolj zabrisovale, vendar le v dobro
ženskam, saj je večina sprememb prinesla bolj moški videz kosov v ženski
garderobi in ne obratno. [23, 24, 25, 26, 27]

Slika 18 Prikaz novih moških suknjičev [47]

Po letu 2011 se je to ravnotežje premaknilo tudi na moško stran, saj so se mnogi
začeli spraševati, zakaj je popolnoma sprejemljivo, da se ženska odene v moška
oblačila, moški v ženskih oblačilih pa je vir posmeha. Odgovor je enostavno
patriarhalni sistem. Kot je veljalo skozi zadnjih 300 let, še vedno prevladuje ideja,
da je biti ženska slabše kot biti moški. Če želi biti moški spoštovan član družbe, se
mora oblačiti in obnašati kot »pravi moški«. Ženske so si uspele izboriti svobodo
izražanja in se osvoboditi družbenih konstruktov, kaj je biti ženska in kako se le ta
mora oblačiti in obnašati, vendar istega ne moremo trditi v isti meri za moške.
Mnogi moški še vedno živijo v strahu stigme, da če skrbijo za svoj videz in se
oblačijo po trendih, ne bodo sprejeti kot pravi moški, ali »huje«, da jih bodo drugi
dojemali kot homuseksualce. Mnogi glasbeniki, umetniki in oblikovalci so tako skozi
svoja dela v znak podpore moškim in ženskam začeli gibanja, ki bi prekinila stigmo,
da so ženske manj vredne kot moški. Vse več oblikovalcev oblikuje kolekcije, ki v
moško modo dodajajo elemente feminilnosti in tudi oblikujejo obleke in krila za
moške. To se v zadnjih letih kaže predvsem na rdečih preprogah ter na dogodku
MET Gala, kjer se moški, kot so Billy Porter, Erza Miller, Jared Leto in mnogi drugi,
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trudijo s svojo estetiko premakniti mejo spolov. V medijih se poleg uspešnih
ženskih umetnic ličenja pojavlja vse več moških umetnikov ličenja, kot je Jeffrey
Star. S tem mlajšim generacijam kažejo, da ni vse spolno omejeno in pogojeno in
da si lahko karkoli si želiš brez predsodkov.

Slika 19 Billy Porter in Jeffre Star [48]
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2.6 Androgeno oblačenje
V 19. in 20. stoletju je bilo v zahodnem svetu ogromno strogih pravil oblačenja
glede na prirojeni spol osebe. Hlače so bile striktno moški kos garderobe, vendar
so po njih posegale v izrednih primerih tudi ženske. Sprva so jih v začetku 19.
stoletja nosile ženske vohunke in vivandieres (pomočnice vojakom med vojnami ter
lastnice kantin, kamor so vohuni zahajali), ki so nosile uniforme, ki so imele pod krili
skrite tudi hlače. To, da so hlače prišle v žensko garderobo lahko pripišemo tudi
številnim aktivistkam za pravice žensk tistega časa.

Slika 20 Pierre Cardin [49]

V modnem svetu sta bila pionirja zamegljene meje med moškimi in ženskimi kosi
oblikovalca Paul Poiret ter Coco Chanel, ki sta bila prva oblikovalca, ki sta v žensko
modo vključila tudi hlače. Flapper stil v kombinaciji z krajšo bob pričesko je bil
ključni element, ki je v žensko modo prinesel element androgenosti, po drugi strani
pa je Coco doprinesla k uporabi hlač v športne namene. Popularizacijo hlač hkrati
pripisujemo igralki Marlene Dietrich, ki je bila prva igralka, ki je na podelitvah
nagrad in na nastopih pogosto nosila hlače in je razvila za tisti čas izredno
androgeni stil oblačenja. V 60ih in 70ih letih, ko so bila feministična gibanja na
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vrhuncu, so mnogi oblikovalci začeli oblikovati bolj androgeno modo za ženske.
Pomemben med njimi je bil Yves Saint Laurent, ki je obkikoval »Le smoking suit«
za žensko, kar je bila v tistem času izredno kontroverzna poteza, saj so to
načeloma nosili le moški.
Pri moških so se prvi androgeni momenti pokazali v 50ih letih s prihodom Elvisa
Presleya na sceno. Zaradi lepega obraza in uporabe senčil so ga mnogi imeli za
rahlo poženščenega moškega, vendar je služil kot zgled za vse prihajajoče rock
zvezdnike. Med drugimi je tudi Mick Jagger večkrat izpostavil Elvisa kot inspiracijo
za njegovo androgeno estetiko. Za mnoge druge je bil tudi sam Jagger inspiracija
za androgenost, saj je med 60imi nosil srajco oblikovalca Mr. Fish, ki je spominjala
na žensko obleko, ki je v kombinaciji z njegovo suho postavo in daljšimi lasmi
zabrisala mejo biološkega spola. Ob podobnem času so Jimi Hendrix, David Bowie
in Prince med nastopi nosili visoke pete, izredno ženstvene silhuete in materiale ter
ličila. Predvsem Bowie je s svojo vlogo Ziggy Stardusta postal ikona androgenosti
in nedefiniranega spola.

Slika 21 Jagger v znameniti srajčni obleki oblikovalca Mr. Fish [50]

Androgenost v modi je bila najmočnejša v 80ih letih, glavna akterja sta bila
oblikovalca Yohji Yamamoto ter Rei Kawbuko, ki sta se želela s kombinacijo antimodnega pristopa in dekonstrukcije oblačil izognit takratnim striktnim pravilom
oblačenja zahodnega sveta. To je tudi doprineslo k spremembam zahodnega sveta
v 80ih letih, ki je s tem sprejel bolj spolno nevtralna oblačila v konstrukciji, kot tudi v
29

uporabi. Pomemben je bil tudi oblikovalec Jean Paul Gaultier, ki je z uporabo
nekonvencionalnih modelov ter z vključitvijo kosov kot so krila, korzeti in leotardi v
moških

kolekcijah

sprožil

enako

mero

navdušenja

kot

tudi

zgražanja.

V tej dobi je bila izredno pomembna tudi Grace Jones s svojimi nastopi in editoriali.
Značilen za 80. leta je bil tako imenovan »power dressing« za ženske, ki so se z
namenom, da bi imele enake pravice in bonitete na delovnih mestih kot moški,
začele oblačiti v tipično moška oblačila. To so storile z namenom, da bi pokazale
moškim, da so zmožne navdušiti s svojim umom in ne le s telesom. V tistem času
je bila pomembna tudi Grace Jones, ki je s svojim androgenim fluidnim stilom in
močno osebnostjo navduševala in inspirirala mnoge ljudi in tudi ustvarjalce. Na
začetku je požela val neodobravanja, vendar je sprožila val unisex oblikovalcev v
90ih in kasneje. [23, 24, 25, 26, 27]
Pomembni akterji v današnji dobi so večinoma pop zvezdniki in igralci. Osebnosti
kot sta Jaden Smith in Ezra Miller mnogokrat nastopijo kot modeli v ženskih
kampanjah, med ženskami so opaznejše Tilda Swinton, Ruby Rose, Lilly-Rose
Deep ter Billie Elsih, ki s svojim stilom oblačenja zavračajo tipične poglede na
oblačenje in s tem sprožajo pogovore o nadaljnjem razvoju mode, kjer spolno
specifična oblačila ne bi več obstajala. Tako bi lahko moški brezpogojno nosili
obleke in krila, medtem ko bi ženske lahko nosile moško perilo in oblačila.

Slika 22 Ezra Miller [51]
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3. EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 Delovna hipoteza
V današnjem času je vse pogostejši pojav fluidnosti spolnih identitet, kar se
velikokrat kaže v slogu oblačenja oseb v oblačila, ki po družbenih standardih
pripadajo določenem spolu. Moj cilj je oblikovati kolekcijo

in konstruirati kroje

oblačil, ki bi se lahko pojavili v garderobi moških, žensk ter transspolnih oseb in bi s
tem popolnoma zabrisal meje med garderobami posameznih spolov.

3.2 Inspiracija
Ideja za kolekcijo leži v mnogih gibanjih v modi in pop kulturi, katerih cilj je znebiti
se stereotipov o tem, kaj zares pomeni biti moški ali ženska. Živimo v času, v
katerem se definicija spolov spreminja. Ideja je bila v moške kose vpeljati elemente
ženstvenosti, ki so bili prisotni v času aristokracije in kasneje v času hipijevskih
revolucij. Moški se še danes borijo za enakopravnost v svobodnem izražanju, kjer
bi imeli enako pravico nositi ženske kot moške kose. Inspiracijo za kolekcijo sem
dobil ob besedilu pesmi What it feels like for a girl:
»Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots 'cause it's okay
to be a boy. But for a boy to look like a girl is degrading, 'cause you think that being
a girl is degrading. But secretly you'd love to know what it's like wouldn't you?
What it feels like for a girl.« [28]
Vizualno raziskavo za kolekcijo sem začel z zbiranjem vseh mojih osebnih ikon v
pop kulturi, ki so s svojimi nastopi in oblačili vedno iskali načine, kako podreti
stereotipe spolnih identitet. Izvajalci kot so Madonna, David Bowie, Freddy
Mercury, Božo Vrečo, Troye Sivan, Jared Leto, Olie Alexander ter mnogi drugi, so
me s svojim stilom vedno fascinirali in navduševali, ker so vedno poosebljali moško
in žensko energijo. Namen te raziskave ni bil iskanje silhuet in detajlov, ampak je
bil ugotoviti, kako lahko posameznik z ličili in oblačili spremeni svojo družbeno
spolno vlogo.
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V smislu vzdušja je bila inspiracija za kolekcijo Troy-jeva pesem z naslovom Bloom
ter sam video pesmi, ki je poln referenc velikih queer ustvarjalcev ter momentov v
pop kulturi, ki so s svojim ustvarjanjem rušili meje med spoli. Med njimi so film Jima
Sharamana The Rocky Horror Picture Show, delo fotografa Roberta Mapplethropeja, ki je z upodobitvami BDSM ter homoerotičnih momentov razdvojil kritike v
Ameriki, ter estetika performerja in oblikovalca Leigha Bowerya. Ti elementi so mi
nakazali, da bo kolekcija dokaj zabavna, barvita in campy, ampak tudi malo
spogledljiva v določenih detajlih.
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Inspiracijo sem iskal tudi v zgodovini, kaj definira oblačilo kot moško ali žensko.
Skozi literaturo sem spoznal, da so si bila oblačila med spoli do poznega srednjega
veka v veliki meri zelo podobna. Mnogi detajli, ki jih danes pripisujemo ženskam, so
bili pravzaprav pomemben del moških oblačil. Ličila so bila izključno stvar moških,
ker so v bojih želeli prestrašiti nasprotnika, senčilo okoli oči egipčanskih delavcev
pa je ublažilo odsev sonca. Največje presenečenje mnogim bi verjetno
predstavljale prav visoke pete, ki so jih razvili z namenom, da lokostrelci ne bi padli
iz konja. To so kasneje prevzeli Evropejci kot statusni simbol močnega moškega in
kasneje ženske kot element emancipacije. Prav tako so luksuzne materiale, kot so
žamet, čipka in vezenina nosili moški in ženske.

Slika 23 Moodboard 1 – Možate ženske versus ženstveni moški

33

Slika 24 Androgenost versus klasična možatost Davida Bowie

Slika 25 Klasična možatost versus feminilnost Boža Vreče
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Slika 26 Ženstvena versus moška stran Florence Welch

Slika 27 Prince in Freddie Mercury
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Slika 28 Troye Sivan videospot Bloom + The Rocky Horror Picture Show

Slika 29 Moške v visokih petkah v preteklosti in sedaj
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Slika 30 Krila na moških v preteklosti in sedaj

Slika 31 Ženstveni momenti v moški modi
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3.3 Ciljna skupina
Ob raziskovanju kolekcije in komu bi kolekcija lahko bila namenjena, sem ustvaril
serijo ilustracij, v katerih so bili glavni subjekti osebe od popolnoma ženstvenih
oseb do androgenih likov ter do močnih moških herojev. Ilustracije so mi bile
močno vodilo pri odločanju, komu je kolekcija namenjena. Nisem se želel omejiti na
starost, niti na delovne navade ljudi, ker so danes te stvari močno zabrisane.
Glavno vodilo kolekcije je osebno dojemanje identitet oseb, kolekcija je namenjena
androgenim osebam, ki se ne ozirajo na družbene konstrukte, kaj je moško in kaj je
žensko.

Slika 32 Ilustracije ciljna skupina 1
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3.4 Razvoj kolekcije
3. 4. 1 Dekonstrukcija oblači

Glavno vodilo kolekcije je bila prav dekonstrukcija današnjih družbenih pravil
oblačenja, zato se mi je zdelo primerno, da bi ustvaril nove silhuete tako, da bi na
lutki dekonstruiral določene kose oblačil v nekaj novega. Za izhodišče sem vzel dva
klasično krojena ženska in moška suknjiča. Cilj je bil doseči kontrast med striktno
krojenimi detajli in detajli, ki so nežni in padajoči. Med seboj sem kombiniral tudi
osnovni volnen material ter podlogo in s tem združeval elemente moške in ženske
mode.

Slika 33 Dekonstrukcija moškega suknjiča
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3.4.2 Materiali

Slika 34 100% svila + digitalni tisk, 100% poliester, bombaž s kovinskimi nitmi, poliester s kovinskimi nitmi

Slika 35 100% volna, 95%svila 5%elastan, bombažni žakar, 100%viskoza

Slika 36 poliesterski žakar s kovinskimi nitmi, poliester s kovinskimi nitmi, 100% volna, svila s kovinskimi nitmi

Slika 37 poliester s kovinskimi nitmi, 100%volna, 100%poliester, 100% lan
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3.5 Kolekcija

Slika 38 Lineup kolekcije Bloom
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Slika 39 Ilustracija, prototip in lookbook videza 1, Foto: Samantha Kandinsky
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Slika 40 Ilustracija, prototip in lookbook videza 2, Foto: Samantha Kandinsky
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Slika 41 Ilustracija, prototip in lookbook videza 3, Foto: Samantha Kandinsky
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Slika 42 Ilustracija, prototip in lookbook videza 4, Foto: Samantha Kandinsky
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Slika 43 Ilustracija, prototip in lookbook videza 5. Foto: Samantha Kandinsky
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Slika 44 Ilustracija, prototip in lookbook videza 6, Foto: Samantha Kandinsky
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Slika 45 Ilustracija, prototip in lookbook videza 7, Foto: Samantha Kandinsky
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Slika 46 Ilustracija, prototip in lookbook videza 8 Foto: Samantha Kandinsky [105]
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3.6 Modna fotozgodba
Ker kolekcija BLOOM proslavlja svobodno izražanje, sem se jo temu primerno
odločil fotografirati v LGBT klubu Tifanny v Metelkova Mestu, kot referenco na
začetek gibanj, ki so se sprožila v podzemnih LGBT+ klubih ob koncu 60ih let.
Modela sta različna drag performerja, ki s svojimi nastopi vedno zabrisujeta meje
med spoli. Fotozgodba je grajena na principu ujetih momentov njunih interakcij, kjer
je bilo vse popolnoma spontano in nenačrtovano. Ker je bilo vse ujeto v momentih
je nekaj fotografij zamegljenih, kar je še poudarilo blišč materialov. Rezultat je
»trash-out« fotozgodba, ki je polna močnih barv na temnih ozadjih, ki popolnoma
prikazuje »camp« naravo kolekcije.
Fotograf: Samantha Kandinsky / Modeli: Miha Kavčič in Luca Scadi / MUA: Sara
Živič / Frizura: Ian Breznik

Slika 47 Modna fotozgodba 1, foto: Samatha Kandinsky
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Slika 48 Modna fotozgodba 2, foto: Samatha Kandinsky
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Slika 49 Modna fotozgodba 3, foto: Samatha Kandinsky
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Slika 50 Modna fotozgodba 4, foto: Samatha Kandinsky
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Slika 51 Modna fotozgodba 5, foto: Samatha Kandinsky
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Slika 52 Modna fotozgodba 6, foto: Samatha Kandinsky
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Slika 53 Modna fotozgodba 7, foto: Samatha Kandinsky
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Slika 54 Modna fotozgodba 8, foto: Samatha Kandinsky
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Slika 55 Modna fotozgodba 9, foto: Samatha Kandinsky
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Slika 56 Modna fotozgodba 10, foto: Samatha Kandinsky
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Slika 57 Modna fotozgodba 11, foto: Samatha Kandinsky
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Slika 58 Modna fotozgodba 12, foto: Samatha Kandinsky
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Slika 59 Modna fotozgodba 13, foto: Samatha Kandinsky
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4. REZULTATI IN RAZPRAVA
2019 je leto, v katerem je mnogo znamk redefiniralo moško modo z uporabo bolj
»ženstvenih« barv in včasih bolj ženstvenih silhuet. Če primerjamo s preteklimi
kolekcijami, so bile silhuete prej večinoma bolj striktne in temnih barv. To kaže na
spremembo, ki se je začela dogajati v modni industriji, kjer vse več modnih hiš
začenja ponujati kolekcije, katerih namen je poudariti osebni stil posameznikov.
Zaradi tega se je pojem moškosti v moški modi sprostil in je bolj odprt za različne
identitete posameznikov.
Za temo sem se odločil, ker trenutno živimo v res zanimivem času, v katerem
imamo na eni strani popolno možnost svobodnega izražanja, vendar se hkrati
zaradi določenih političnih premikov na nek način vračamo k uniformiranosti oblačil.
V zadnjih letih lahko znotraj družbe opazimo vse manj subkultur, ampak se po
drugi strani pravila oblačenja sproščajo, sploh v moški modi. Vse več oblikovalskih
hiš ustvarja kose, ki se ne držijo pravil moškosti, ampak pustijo prostor za izraz
lastne osebnosti.
Ker je kolekcija namenjena moškim in ženskam, sem moral raziskati način, da
bodo te kose lahko nosili posamezniki z različnimi postavami. Klasičnega
zapenjanja z gumbi sem se močno izogibal, saj imamo v pravilih konfekcije smeri,
ki so tradicionalno moške ali ženske. Zato sem se odločil za sistemi pasov, pri
katerem se kosi lahko po želji prilagodijo na različne obsege pasov.
Vse silhuete so speljane iz moških krojev, na moških so oblačila pol oprijeta in
elegantna, kot referenca na dandije, medtem ko so na ženskah »oversized« kot
referenca na powerdressing 80ih let. Glede na postavo oblačila pri moških
poudarijo moško trikotno silhueto telesa, pri ženskah pa zaradi zapenjanja v pasu
ustvarijo tipično ženstveno X silhueto.
Rezultat magistrske naloge je kolekcija Bloom, ki združuje energijo moških in
ženskih elementov v fluidno celoto. Cilj oblikovanja kolekcije, ki je primerna za
različne spolne identitete je bil dosežen, kar se je pokazalo na modnih revijah in v
fotozgodbah, kjer so osebe različnih spolnih identitet nosile kolekcijo.

63

Del kolekcije je bil predstavljen na Ljubljanskem tednu mode v okviru
FashionScoutSee tekmovanja . Žirijo so sestavljali Martyn Roberts (ustanovitelj
projekta FashionScout in direktor Graduate Fashion Week), Biljana PoposkaRoberts (vodja projekta pri FashionScout), Lewis Robert Cameron (modni stilist in
pisec pri Fucking Young, Pansy Magazine, Kaltblut Magazine, Vogue Italia), Gili
Biegun (glavna urednica revije Joys Magazine) in Giorgia Cantarini (modna
urednica Vogue.it). Kolekcija je dosegla 3. mesto in omembo za najboljšo moško
kolekcijo. Kosi so bili objavljeni v spletnih revijah Vogue Italy, Joys Magazine in v
Kaltblut magazine. Oblačila sta po modni reviji na drugi dan LJFW nosila člana
žirije Lewis R. Cameron ter Gili Biegun, ki je pripravila tudi kratko fotozgodbo v
sodelovanju s fotografom Kristjanom Švabom. Enega izmed modelov kolekcije
Bloom je oblekel tudi slovenski oblikovalec čevljev Milan Gačanovič Gacho.

Slika 60 Modna revija LJFW, foto: Jure Makovec
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Slika 61 Gili Biegun, Milan Gačanović ter Lewis R. Cameron v kosih kolekcije Bloom, foto: Jure
Makovec

Slika 62 Gili Biegun v Bloom kolekciji , foto: Kristjan Švab, Kolekcija med ocenjevanjem tekmovanja
Fashion Scout See, foto: Gili Biegun [28]
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Po Ljubljanskem tednu mode je bila kolekcija objavljena tudi v reviji New Edge
Magazine, za katero je Anže Ermenc v sodelovanju s fotografom Mariom
Zupanovim ustvaril modno fotozgodbo najboljših kosov LJFW, kjer so oblačila
nosile Mateja Gaber ter njene hčerke Hana, Valeska in Elena.

Slika 63 Kolekcija Bloom v New Edge magazine, foto: Mario Zupanov [29]

Kolekcija je bila predstavljena tudi na fakultetni modni reviji KO-LAB ob 100letnici
Univerze v Ljubljani na Fužinskem gradu. Kolekcijo so nosile osebe različnih
spolnih identitet. Modele sem izbral od tradicionalno moških (pevec Dragan
Stevanović, model Belmin Uzejmović, finalist za mistra Slovenije ter igralec Janez
Konda), androgenih modelov (Denis Lukeševič, Hector Alfredo Bejaran Bernandez,
Jan Brovč) do drag performerja in umetnika ličenja (Luca Scadi ter Žiga Jug).

Slika 64 Kolekcija Bloom na reviji KO-LAB, foto: Paulina
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En model kolekcije je bil prikazan v videospotu pevca Dragana Stevanovića: Sexy
Planovi, ki je bil posnet s strani direktorske ekipe Dvided21. Še en model je bil
predstavljen na reviji MODA IN MLADI, v sklopu meseca mode v Pokrajinskem
muzeju Maribor, kjer je kos nosila ženska manekenka.

Slika 65 Dragan Stevanović v videospotu Sexy Planovi, foto: Žiga Maček

Slika 66 Kolekcija Bloom na modni reviji tokom Meseca mode v Pokrajinskem muzeju Maribor
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5. ZAKLJUČEK
Historična povezanost moške identitete z močjo in ženske identitete s
podrejenostjo se še vedno kaže v tem, da v sodobnem času vidimo osebe, ki se
oblačijo v oblačila nasprotnega spola, kot nekaj izredno provokativnega. Zaradi
patriarhalnega vladanja je bilo vedno družbeno bolj sprejeto, da se ženska obleče
v moška oblačila, saj je bila meja med crossdressingom in modo izredno
zamegljena v ženskih oblačilih, medtem ko je bila meja za moške izredno striktna.
Vendar so zagovorniki socialnih sprememb omogočili, da družba
sprejemljiv pogled na oblačenje in drugačne spolne identitete.

dobiva bolj

S tem je bolj

sprejeta transspolnost in tudi pogledi na homoseksualnost, ki je bila v novejši
zgodovini vedno povezana z netradicionalnim načinom oblačenja.
Skozi letošnjo kolekcijo in s sodelovanjem z različnimi ljudmi, ki imajo različno
lastno identiteto in pogled na svet, sem se veliko naučil o kulturi oblačenja in o tem,
kaj določeni oblačilni kosi lahko dajo osebi. Skozi editoriale in revije zlahko
opazimo kaj lahko malo ličil, visoke pete in dober oblačilni kos doprinesejo k
samozavesti in k načinu obnašanja posameznika. Zamislil sem se tudi nad tem,
kaj želim doprinesti k modi, v kateri je skozi leta prišlo do določene uniformiranosti.
Večina mladih kot tudi starejših si ne upa nadeti nečesa, kar si zares želijo zaradi
strahu pred tem, kako jih bo družba kategorizirala. In kar želim doprinesti k tej modi
so oblačila, ki so prijazna za tiste, ki si želijo biti brezkompromisno samosvoji. Od
fantov, ki si brezkompromisno želijo izraziti svoj pravi jaz in si upajo obleči oblačilo
z žensko energijo kot upor patriarhatu, do deklet, ki si želijo biti alfa ženske s kosi,
ki jim dajo to moško energijo, s katero lahko dominirajo svetu.
V današnjem času ne vidim več potrebe po spodbujanju razlikovanj med spoli,
potrebno je spodbuditi svobodo izražanja in izničiti idejo moškosti in ženstvenosti,
ki že stoletja zatira svobodno izražanje ljudi. Na koncu dneva smo vsi rojeni goli in
ostalo je le drag.
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