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IZVLEČEK
Ekstremni kapitalizem in materializem, nakupovalna odvisnost, hiter življenjski tempo in
prehitro trošenje surovin ustvarjajo slabe razmere za današnje in prihodnje generacije.
Nastalo globalno težavo poskuša rešiti trajnostni razvoj z že ponujenimi praksami. Namen
diplomskega dela z naslovom Oblikovanje kolekcije oblačil 365+ je proučiti aktualne
smernice na področju trajnostnega oblikovanja v modi in na tej podlagi začrtati trajno
uporabno kolekcijo oblačil. Ta naj bi človeku nudila možnost, da je z majhnim številom
oblačil vse leto modno kreativen in zanimiv. Pri snovanju sem uporabila metodologijo
multifunkcijskega minimalističnega oblikovanja, ki izhaja iz principa kapsulne garderobe
(ang. »capsule wardrobe«), s katerim modo upočasnjujemo in izboljšujemo okoljske,
ekonomske in socialne razmere. Plašč iz kolekcije 365+ služi kot primer takšnega načina
oblikovanja, saj omogoča šest likovno-oblikovnih oblačilnih transformacij in zadovoljuje
osnovne človekove potrebe po ustvarjanju ter vzdrževanju mode.
Ključne besede: počasna moda, kapsulna garderobna kolekcija, trajnostno oblikovanje,
multifunkcijsko oblikovanje.
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ABSTRACT
Extreme capitalism and materialism, shopping addiction, fast lifestyle and a faster than
normal consumption of raw materials create a bad environment for current and future
generations. Sustainable development with its offered practices is attempting to resolve the
resulting global problem. The purpose of this thesis with its tittle Design of clothing
collection 365+ is to examine present guidelines in sustainable design areas and by doing
so creating an outline for a sustainable clothing collection which allows an individual to
reduce the number of clothes he or she wears throughout the year, yet still lets them be
fashionably creative and interesting. The end product was enabled by using multifunctional
minimalist designs methodology, which is the result of the principle of clothing called
capsule wardrobe. The principle goal is to slow down fashion and thereby making a better
environmental, economic and social situation. A coat from the collection 365+, which was
realized, is an example of such a method, because it is designed in such a way that an
individual can wear in 6 different ways and styles and thus satisfying people’s basic needs,
which are to maintain and create fashion.
Key words: slow fashion, capsule wardrobe collection, sustainable design, multifunctional
design.
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UVOD

V današnjem času se veliko ukvarjamo s trajnostno filozofijo. To nam narekujejo vse večja
onesnaženost okolja, izrabljanje virov in družbene težave. Med nujne in osnovne življenjske
potrebščine spadajo tudi oblačila. Pri današnjem številu prebivalstva lahko nesmotrna
potrošnja oblačil predstavlja precejšnjo grožnjo ekosistemu. Ker je moda tesno povezana z
oblačenjem in danes predstavlja gonilno silo modnega cikla, ki je dosegel svojo skrajno
hitrost, menim, da bi upočasnitev na tem področju imela pozitiven vpliv na trajnostni razvoj.
Pričela sem razmišljati, s kakšnimi prijemi bi lahko to uresničila. Potrošniki bi lahko
pripomogli k varovanju okolja s smiselnim izborom oblačil. Povprečen človek bi lahko bil
modno oblečen vse leto z bistveno manj oblačili, kot jih ima danes v svoji oblačilni zbirki. Da
bi svojo trditev dokazala, sem pričela z oblikovanjem kolekcije oblačil 365+. Ob ugotavljanju
zanj še zadostnega števila oblačil sem se srečala z načinom oblačenja po načelu kapsulne
garderobe (ang. »capsule wardrobe«).
V teoretičnem delu diplomske naloge sem se želela dokopati do bolj natančnega uvida v
fenomen, ki ga imenujemo moda. Menim, da lahko zgolj s pravilnim razumevanjem mode
vanjo vpeljemo postopke, ki bi izboljšali razmere na ekonomskem, okoljevarstvenem in
socialnem področju (glej poglavje Trajnost). Pozornost sem posvetila tudi modni industriji in
ciklu mode ter predvsem vprašanjem, kako se tempo mode oziroma modne industrije
pospešuje, ali se to resnično dogaja zaradi potrebe po večji količini modnih oblačil in od kod
pravzaprav izvira potreba po vse večji količini oblačil.
Eksperimentalni del naloge obsega oblikovanje trajnostne ženske modne kolekcije z
naslovom 365+, ki je načrtovana po načelu manj je več in tako kljubuje današnjemu
absurdnemu modnemu potrošništvu. Namenjena je ženskam s hitrim življenjskim tempom.
Zgrajena je na temeljih minimalističnih, klasičnih in trajnostnih načinov oblačenja, katerih se
poslužujejo ljudje, ki skoraj vsak dan nosijo ista oblačila (npr. Steve Jobs), zaznamujejo pa jih
tudi

kodeks

oblačenja,

uniformiranost,

minimalizem

in

kapsulna

garderoba

kot

najpomembnejši princip. Končni rezultat raziskave in oblikovanja je multifunkcijski oziroma
»multilook« plašč, ki omogoča kar šest različnih likovno-oblikovnih transformacij. Kroji, ki
spodbujajo spremembe zunanjega izgleda brez dopolnjevanja, so ena izmed poti do
upočasnitve cikla mode. Življenjska doba takšnega oblačila bi bila namreč omejena le z
njegovo obrabo.
1

2

TEORETIČNI DEL

2.1 MODA
»Poskus, da bi videli modo prek več različnih parov naočnikov hkrati – prek estetskih,
družbeno teoretičnih ali političnih – bo morda povzročil vidne motnje, celo astigmatizem ali
kvečjemu zamegljen pogled, vendar smo, kakor kaže, prisiljeni poskusiti.« (1, str. 30)
Kaj je moda?
Sandy Black, profesorica na londonski fakulteti za modo (University of the arts London,
London college of fashion), ki poučuje modno in tekstilno oblikovanje ter tehnologijo, pravi:
»Ali vemo, kaj poganja modo? Moda je polna nasprotij. Je 'enodnevna muha', a hkrati
ciklična. Obrača se na preteklost, vendar pa tudi prinaša novosti. Predstavlja in izraža
osebno identiteto in drugačnost posameznika, hkrati pa tudi pripadnost neki skupini. Tako je
lahko individualno izražanje samega sebe ali pa podrejena kolektivni miselnosti. Nekaterim,
redkim, je dostopna kot 'couture'  visoka moda ali pa po naročilu vrhunsko izdelan kos.
Večini pa kot kos masovne produkcije.« (2, str. 17)
Etimološka razlaga (3, str. 3)
Slovenska beseda moda izhaja iz francoske besede »mode«. Francoska beseda pa je nastala iz
latinske besede »modus«, kar se v angleščino prevaja kot »manner«, v francoščino kot
»manière« in po slovensko pomeni manira. Slovenske sopomenke za maniro so: način
vedenja, navada, olika, bonton – lepo vedenje (4). Francoski in angleški pomen se bistveno ne
oddaljujeta od slovenskega. Če beseda moda prvotno izhaja iz besede manira, bi lahko rekli,
da je na začetku opredeljevala predvsem pisana in nepisana pravila dostojnega vedenja v neki
skupnosti. Besedo so v smislu pravil primernega oblačenja prvič uporabili leta 1482.
Etimološko razlago lahko razumemo kot bolj ali manj obvezujoč kodeks oblačenja določene
skupnosti v nekem trenutku.
V angleško govorečem svetu za besedo moda uporabljajo izraz »fashion«, katerega današnji
pomen bistveno ne odstopa od prvotnega. Izvira iz latinske besede »facio« ali »factio«, kar
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prevajamo z besedama početi, delati. Od leta 1489 besedo uporabljajo v smislu trenutnega
načina oblačenja in življenjskega stila elite.

2.1.1 POMEN MODE ZA ČLOVEKA
Kakšen je pomen mode za človeka? Znanost za to vprašanje še ne ponuja povsem jasnega
odgovora. Modo lahko in jo moramo obravnavati z različnih vidikov, npr. antropološkega,
kulturološkega, psihološkega, ekonomskega, etičnega, umetniškega in še bi lahko naštevali.
Vsako področje ponuja svoj vidik, svojo definicijo mode. Nihče pa še ni pripravil celovitega
pregleda, ki bi dovolj dobro povzel dosedanje modno dognanje z eno samo splošno definicijo.
Ko govorimo o modi najpogosteje razmišljamo o slogu oblačenja, vendar lahko širše pojem
razumemo kot najbolj priljubljen življenjski slog določenega prostora, trenutka in časa. Moda
torej deluje kot neke vrste neobvezujoč kodeks, ki se s časom hitro spreminja. Narekuje, o
čem bo tekla beseda, kaj je v ospredju zanimanja in, predvsem, kako naj bi bili oblečeni.
Modni kodeks opredeljujeta še dva kodeksa, ki sta po hierarhični lestvici nad njim in se
znatno počasneje spreminjata. Prvi pred njim temelji na geografskih in kulturoloških
lastnostih določene regije, funkcijskih lastnostih oblačil in bioloških značilnostih uporabnika.
Nad obema pa je etični kodeks, ki je v znatni meri zakonsko-pravno predpisan. Ena izmed
etičnih vrednot je tudi trajnostni princip, ki pa se na področju oblikovanja oblačil in mode šele
vzpostavlja.

Slika 1: Primeri kodeksov oblačenja
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Modo lahko razumemo tudi kot svojevrsten medij z veliko sporočilno vrednostjo. Z oblačili
neverbalno sporočamo, kdo smo in kaj počnemo. Je del tako imenovane četrte sile1, kar
pomeni, da predstavljajo mediji močan element pri oblikovanju družbenih ureditev. Moda je
mogoče najbolj neopazno medijsko sredstvo in zato v znatni meri deluje na podzavest, mimo
razuma, sugestivno.
Najbolj splošno bi lahko modo opredelili z definicijo, da gre za del kulturnega prostora, v
katerem se izražamo, upodabljamo svoja hrepenenja, zorimo, iščemo svojo identiteto in
samega sebe. V osnovi z njo nekaj olepšujemo, preoblikujemo, spreminjamo, kultiviramo,
zakrivamo, razkrivamo, ločujemo ali združujemo ter izražamo svojo pripadnost. Po definiciji
Manfreda Maxa Neefa so naše materialne in nematerialne potrebe sledeče: eksistenca, zaščita,
naklonjenost, razumevanje, sodelovanje, prosti čas, ustvarjanje, identiteta in svoboda (5). Pri
vseh moda najde svoje mesto.

2.1.2 ŽIVLJENJSKI CIKEL MODE IN MODNA INDUSTRIJA
Modne spremembe so sorazmerne z družbenimi spremembami na področjih potreb ljudi,
kulture, umetnosti, tehnologije, znanosti, načina življenja in stanja duha (6, str. 13). Danes je
napredek tako hiter, da so določeni izdelki tehnološko preseženi že v trenutku, ko so na
prodajnih policah. Eni izboljšavi že sledi druga. Tej naglici sledi tudi moda oblačenja. Na
srečo opažamo, da moda tudi za potrošnike postaja prehitra. Hitrost spreminjanja je dosegla
svojo mejo. V današnjem tempu modne smernice zaradi pluralizacije mode niso več tako
jasno prepoznavne kot nekdaj. Kupec se mora zato bolj potruditi, da bi prepoznal modni trend
na določenem področju. To dogajanje ima tudi pozitivne posledice, saj kupci postajajo vse
bolj ozaveščeni in zahtevni. Na ta način se odpira prostor blagovnim znamkam, ki več
pozornosti namenjajo kakovosti pri vsakem koraku nastajanja končnega izdelka (5, str.
161164).
Po besedah Mateje Krašovec Pogorelčnik v knjigi Estetika oblačenja so modni cikli eden od
mehanizmov, s katerimi tekstilni centri usmerjajo in profitno obvladujejo tržišče. Naj
naštejem najbolj značilne oblike. Modno leto je bilo še pred kratkim razdeljeno na dve sezoni,
pomlad–poletje in jesen–zima. Sedaj pa so jima dodali zaradi tako imenovanih »potreb«

1

V pravni državi se oblast deli na zakonodajno, izvršilno in sodno. Četrta sila je neformalen izraz za medije.
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maloprodajnih trgovcev, ki bi radi zapolnili luknjo med obema, še dve manjši, vmesni
kolekciji z angleškima imenoma »resort« in »pre-fall«. Tako naj bi spodbudili potrošništvo v
krogih bogatih modnih navdušencev. Klasičen modni cikel lahko ponazorimo s
tradicionalnimi ekonomskimi fazami zanimanja potrošnikov za nek modni produkt ali pojav:
uvod, rast, zrelost, zasičenost ali upad in zavrnitev ali zastarelost (7, 8).

Slika 2: Modni cikel

Na dolžino cikla vplivajo ekonomski in socialni dejavniki, inovacije na področju tekstilij ter
oglaševanje izdelkov (7). Kako dolg bo modni cikel, ne moremo natančno predvideti, lahko
pa ločimo med dolgoročnim in kratkoročnim.
Dolgoročni cikel je povezan z izdelki, ki obtičijo v fazi rasti in nikoli prav zares ne zamrejo
(7). Vedno so vključeni v kontinuiteto modnih sprememb. Najpogosteje dolgoročni cikel ne
označuje samo produkta, ampak slog, ta pa je močno povezan z načinom bivanja večine ter
njeno kulturno govorico. To so izdelki, kot so jeans hlače, bela klasična srajca, teliran suknjič,
burberry trenčkot, Chanelova jakna oziroma blazer, krilo ali obleka iz tvida in podobno.
Dober primer je tudi blagovna znamka G-star, ki po tem principu trži slog iz sezone v sezono.
Kratkoročni cikel ali modna muha pa zadrži potrošnika za zelo kratek čas. Potrošniška
skupina je majhna, izdelki so poceni in preplavijo trg v zelo kratkem času. Potrošnik se
naveliča izdelka zaradi nasičenosti trga in ga zato hitro zavrne (7).
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Najnovejši modni cikel, ki ima najhitrejši tempo menjave produktov, imenujemo kupi zdaj,
nosi zdaj (ang. »buy now, wear now«). Ta zanemarja tradicionalni modni cikel (uvod, rast,
zrelost, zasičenost, zavrnitev) predvsem zaradi želje po konstantnem zaslužku. Ne osredotoča
se več na štiri sezone, ki so bile ponavadi oblikovane že kar leto ali dve vnaprej, ampak na
večje število kolekcij, ki so posredovane trgu na dva do pet tednov in ne na šest mesecev kot
prej. Tak pristop omogoča boljše prilagajanje potrebam trga. Če je po določenem produktu
povpraševanje, ga lahko nemudoma proizvedejo v večji količini in obratno. Prav tako lahko
hitro odreagirajo na trende v zreli fazi in takoj ponudijo nove trendne produkte. Tako večje
število izdelkov dobi svojega lastnika, posledično nastane manj odpadka, podjetja so zaradi
rednih prihodkov stabilnejša, cikel spodbuja lokalno proizvodnjo, ker mora biti dobava
modnih produktov hitrejša. To so pozitivne lastnosti tega cikla. Blagovna znamka Zara je
največji zastopnik takšnega tržnega kroga. Podoben pristop ima tudi H&M, ki pa še vedno
delno vztraja pri tradicionalnih dveh sezonah letno, v času katerih ponudi še nekaj manjših
kolekcij (9).
Če si želimo gospodarsko rast, potem so po vsej verjetnosti prihodnost modne industrije
nizkocenovni, ekološki, samorazgradljivi materiali ali materiali, ki jih lahko recikliramo in z
malo energije ponovno uporabimo kot surovino za nova oblačila ali v kakšni drugi panogi
industrije. Ti materiali bi bili morda najboljša rešitev za trajnostni razvoj. Ohranjali bi
povpraševanje, okolje, delovna mesta, gospodarsko rast in dobiček. Ker pa se večina
današnjih tekstilij počasi razgrajuje in pri njihovi izdelavi porabljamo veliko energije ter
okoljsko obremenjujoče kemikalije, moramo razmišljati o drugačnih rešitvah. Vračamo se k
naravnim materialom in barvam ter okoljevarstveni predelavi. Oblikovalci lahko s primernim
oblikovanjem znatno pripomoremo k uveljavljanju vrednot trajnostnega načina življenja.

2.2 TRAJNOST
Pomen besede trajnost lahko za začetek orišemo z razlago pomena angleške besede
»sustainability«, ki je sestavljena iz besed »sustain [səstéin] transitive verb vzdrževati,
oskrbovati, hraniti, preživljati; podpirati; podkrepiti; braniti; prenašati, nositi, prenesti,
vzdržati, vztrajati, ne popuščati, ne prenehati; (pre)trpeti, utrpeti, prenesti (izgubo)« in
»ability [əbíliti] noun zmožnost, sposobnost, spretnost; commerce plačilna zmožnost,
solventnost; abilities plural nadarjenost, talent; to the best of my ~ kolikor zmorem« (10).
Poleg tega uporabljamo tudi izraz trajnostni razvoj, angleško »sustainable development«.
6

Svetovna komisija za okolje in razvoj ga opredeljuje tako: »Trajnostni razvoj je razvoj, ki
zadovoljuje potrebe sedanjih generacij, ne da bi pri tem ogrozil možnosti prihodnjih
generacij, da zadovoljijo svoje potrebe.« (11) Definicije trajnostnega razvoja so pogosto
prikazane z Vennovim diagramom, ki ga deli na okoljevarstveno, ekonomično in socialno
trajnost.

Slika 3: Prikaz razčlenitve trajnosti na skupine in podskupine

Okoljevarstvena trajnost. Kot že samo ime pove, temelji na vzdrževanju okoljske varnosti,
najpogosteje v odnosu med človekom in naravnim okoljem. Razrešuje dva ključna problema:
gospodarjenje z okoljem (atmosfera, sveža voda in oceani, uporaba kopnega) in upravljanje z
viri za zadovoljevanje človeških potreb (uporaba energetskih virov, vodnih virov, upravljanje
s prehransko verigo, upravljanje z različnimi materiali, njihovo toksičnostjo in odpadkom).
(12)
Socialna trajnost je pomemben sestavni del trajnostnega razvoja, ki še nima globalno
sprejete definicije. Lahko rečemo, da socialna trajnost ohranja in razvija pozitivne interakcije
med ljudmi znotraj določene skupnosti, kulture in zunaj nje ter skrbi za uravnoteženo
zadovoljitev osnovnih človekovih potreb, kakor jih definira Max Neef. Vlaga v trajnostni
družbeni razvoj na način, da ne ogroža človekovih pravic in enakih možnosti, korporativnega
upravljanja, izobraževanja, dobrega življenjskega standarda in podobno. V povezavi z
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ekonomsko trajnostjo si prizadeva, da ne bi prihajalo do kršenj poslovne etike, pravične
trgovine in pravic delavcev. (13) Vzhodnoavstralski svet za socialno službo (WACOSS) to
vrsto trajnosti definira tako: »Socialna trajnost nastopi, ko formalni in neformalni procesi,
sistemi, strukture ter odnosi aktivno podpirajo sposobnost sedanjih in prihodnjih generacij,
da ustvarijo zdravo skupnost, znotraj katere je prijetno živeti. Socialne trajnostne skupnosti so
pravične, omogočajo raznolikost kultur, so povezovalne in demokratične ter zagotavljajo
dobro kakovost življenja.« (14)
Ekonomska trajnost. Privzeta splošna definicija pravi, da je ekonomska trajnost sposobnost
gospodarstva, da vzdržuje določeno raven gospodarske proizvodnje (dobiček, prihranki,
gospodarska rast, raziskave in razvoj) za nedoločen čas (15). Velik del je namenjen
razmišljanju o pozitivni in negativni ekonomiji, pri čemer je pozitivna močno povezana z
miselnostjo trajnega razvoja (primerjaj 16).

2.2.1 POMEN TRAJNOSTI ZA ČLOVEKA
Želimo si daljšega in srečnega življenja, da bi bile lepe in dobre stvari neminljive. A žal ni
tako. Kljub temu pa je pomembno, da vzdržujemo stabilnost s pomočjo znanja s trajnostnega
področja in ustreznimi etičnimi vrednotami ter se na ta način obvarujemo pred morebitno
katastrofo. V teoriji je trajnostni razvoj ideal, h kateremu bi morali stremeti. V praksi pa se
soočamo tudi z nepredvidljivimi situacijami in napakami, ki so hkrati del učenja. A vseeno je
trajnostna filozofija vodilo k boljšemu počutju vsega živečega danes in jutri. Je pozitivna
miselnost, ki prekinja egoistični individualizem zavoljo boljše prihodnosti. Poleg nazora, ki
zelo poudarja pomen in interese posameznika, ne oziraje se na skupno dobro, želi koncept
trajnosti prekiniti tudi z nepremišljeno potrošnjo in hiperprodukcijo.
Phillip Sutton je na spletni strani »green-innovations« zapisal, da koncept trajnosti razumemo
šele takrat, ko ugotovimo, kaj bi radi ohranili, vzdrževali in oskrbovali, oziroma takrat, ko
prepoznamo, kaj nas skrbi. Potem se lahko osredotočimo na konkretno težavo. Da bi dosegli
želene učinke, moramo upoštevati vse tri trajnostne kategorije sočasno. Pogosto strokovnjaki
pretiravajo, ko govorijo o trajnostni učinkovitosti. Veliko lažje razumemo pojem, če o njem
govorimo kot o načinu preživetja, saj je tako omejen na osnovne potrebe in ne zaide v
idealistične smeri (17). In pravzaprav to tudi je namen trajnosti, da uspemo ustrezno vrednotiti
okoljske, socialne in gospodarske cilje za izpolnjevanje osnovnih potreb današnjih in
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prihodnjih generacij. Trajnost predstavlja sožitje, ki omogoča vsem bitjem kakovosten obstoj
v minljivih okvirjih.

2.2.2 TRAJNOSTNI PRISTOPI V MODI
Na podlagi opisa modne industrije in njenega cikla lahko sklepamo, da je moda neke vrste
reklama za izdelke. Vzpostavljanje osebne identitete v odnosu do družbe in vključevanje
vanjo nas zaradi prehitrih modnih ciklov sili h kompulzivnemu odločanju in pretirani
potrošnji, kar je v čistem nasprotju s trajnostno filozofijo (2, str. 8, 14, 17). Željo
posameznika, da bi bil sprejet in s tem pripadal neki skupnosti, s pridom izkorišča
dobičkonosna modna industrija.
Izrabljanju virov in obrabi materialov se ne moremo izogniti, lahko pa se izognemo
nepremišljeni, hitri modni potrošnji, ki povzroča izredno slabe okoljske, socialne in
ekonomske razmere (18). Modna industrija predstavlja pomemben delež celotne industrije,
ker je obleka ena izmed treh najnujnejših osnovnih potreb2. Zato lahko znatno prispeva k
izboljšanju trajnostnega razvoja.
V knjigi »Sustainable fashion & Textiles« avtorica Kate Flatcher obravnava odnos med
trajnostnim razvojem ter modnim in tekstilnim oblikovanjem z dveh vidikov. Prvi
diagnosticira življenjski cikel tekstilnega produkta, drugi pa proizvodni cikel modne in
tekstilne industrije (19, str. XIII). Pri življenjskemu ciklu tekstilnega produkta v povezavi s
trajnostjo posvečamo pozornost materialu (ekološki in organski materiali, uporaba
enovrstnega materiala, zmanjšanje onesnaževanja), izdelavi (etična izdelava, upoštevanje
sodobnih tehnologij, barvanje, beljenje, apreture, tisk, pravice delavcev, standardi, trajnostni
industrijski sistem, dostopnost trajnostnih materialov), uporabi izdelka (vzdrževanje oblačil,
pranje in vpliv na okolje) in izdelku kot odpadku (»reuse« oziroma ponovna uporaba,
»recycle« ali recikliranje, »zero waste« ali brez odpadkov, popravilo oblačila, »second-hand«
ali rabljeno, ekologija v industriji, filozofija »cradle-to-cradle« ali od zibke do zibke) (19, str.
3–114).

2

Tri neposredne osnovne potrebe so: hrana, zavetje in obleka.
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Trajnostne pristope v ciklu modne in tekstilne industrije obravnavamo v segmentih: odnos
med modo in potrošništvom ter s tem povezano vrednotenje osnovnih človekovih potreb
(kvantiteta ali kakovost, biti ali imeti), lokalna proizvodnja in produkti (boljše socialne
razmere), počasna moda, ki nasprotuje hitri netrajnostni modi (oblikovanje za dolgo časovno
obdobje, izražanje mode z manjšo potrošnjo, kapsulna garderoba), oblikovanje kot sredstvo za
promoviranje trajnosti (DIY – »do it yourself« dizajn, od potrošnje do samostojnega
izdelovanja, odprtokodno, transparentno oblikovanje) (21, str. 75–199).

2.2.3 TRAJNOSTNI PRISTOPI ZA UPOČASNITEV MODNEGA CIKLA
»Brezčasni« predmet z na videz preprostimi, minimalističnimi elementi, pravimi funkcijskimi
lastnostmi in dizajnom, ki ciljnega kupca nagovarja emocionalno (20), nasprotuje diktatu
mode, ki narekuje, da je treba vse zavreči še pred obrabo. Gre za razumevanje odnosov in
človeških vzorcev v povezavi z uporabo nekega predmeta oziroma ločnico, ki razdvaja modni
hit in oblačilo z bolj uporabno, brezčasno vrednostjo. K trajnosti pripomore tudi ustrezno
vzdrževanje oblačila, zato je dobro, da poznamo njegove lastnosti. Do danes še nismo prišli
do točke, ko bi lahko razširjeno uporabljali oblačila za enkratno uporabo, ki se po uporabi
hitro razgradijo in na okolje ne vplivajo slabo (21, str.172). Zato smo pri oblikovanju in modi
začeli razmišljati o počasnem ciklu. Po besedah Sandy Black počasna moda narekuje
oblikovanje za dolgotrajno nošnjo in uporabo s premišljenim ter inovativnim izborom
materialov, minimalnim slabim vplivom in materialnimi odpadki, estetsko, uporabno in
emocionalno vrednostjo ter skrbjo za celotni življenjski cikel izdelka. (2, str. 78) K
upočasnitvi lahko pripomoreta tako oblikovalec kot uporabnik.
OBLIKOVALEC
Oblikovalec lahko upočasni modo z naslednjimi pristopi:


z dlje trajajočo modo – oblikuje iz kakovostnih materialov, nadgradi uporabnost z
dolgotrajno estetiko, ki ustvarja čustveno vez (2, str. 47);



z obliko razveseljevati, navduševati, osrečevati – oblikuje oblačila za dobro počutje
in s tem vzpostavi trajno vez med njimi in nosilci (2, str. 47);



z multifunkcijskim oblikovanjem – gre za dizajne z več kot eno možnostjo uporabe;
nekakšna sopomenka za multifunkcijska oblačila je »transformables«. Francoska
beseda pomeni spremenljiv; ki se da preoblikovati (ASP-slovarji, francosko-slovenski
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slovar). Pri nas taka oblačila imenujemo transformacijska. Z njimi, v primerjavi z
modnimi oblačili, se trendno izražamo v najbolj minimalnem, preprostem smislu.
Čeprav se zdi transformacijski dizajn kompleksen, oplemeniti in v največji meri
nadgradi osnovni nosljivi potencial kolekcije (32, str. 117, 119).
Resnično transformacijsko, tudi v modnem svetu, je najprej in najbolj oblačilo, ki ponuja
pravo udobje. Dizajn transformacijskega oblačila mora vključevati še vsaj eno dodatno
konstrukcijsko možnost, ki je drugačna od prejšnje. Drugo obliko moramo doseči zgolj z
uporabo komponent prve ali pri modularnem oblačilu z moduli osnovne postavitve. Oblačilo
mora po transformaciji omogočati povračljivost nazaj v prvotno obliko (32, str. 117, 119).
Transformacijska oblačila delimo na tri skupine (32, str. 117, 119):


Oblačila, ki se transformirajo izključno z reorganizacijo površine. Obrnljivost
omogočajo obojestransko nosljiv material in od osnove ločljive podloge (se aplicira na
vrhnja zimska oblačila, uporablja tudi v modi trendov).



Oblačilo ima dve ali več oblačilnih funkcij. Najpogosteje je oblikovano iz
obojestranskega, obrnljivega materiala in ponuja inovativno zapenjanje. Npr. jakna, ki
se transformira v nahrbtnik.



Najbolj sofisticirana je transformacija, pri kateri že osnovna forma sama po sebi nudi
oblačilno in neoblačilno uporabo. Oblačilo se lahko preoblikuje v novo oblačilo,
pohištvo, šotor, vzmetnico ali pa s pomočjo modularnega sistema v mnogo drugih
različnih stvari. Modularni sistem mnogodelnega dizajna naj bi nudil vsaj eno nosljivo
oblačilo, ki ga lahko preoblikujemo s preurejanjem njegovih vključujočih sestavnih
delov ali v kombinaciji z drugimi deli. Modularne oblike spreminja nosilec oziroma
uporabnik sam.

UPORABNIK
Uporabnik lahko upočasni modni cikel z ustreznim osebnim načinom oblačenja. V
nadaljevanju navajam nekaj primerov.
Kapsulna garderoba – izraz, za katerega še nimamo ustreznega prevoda (ang. »capsule
wardrobe«), je uvedla Susie Faux v sedemdesetih letih (21). Po njenih besedah je kapsulna
garderoba kolekcija najbolj nujnih oblačil in dodatkov (jakna kot osrednji predmet kolekcije,
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krilo, hlače, ki so lahko del kostima, bluza, pulover, čevlji, pajkice, plašč, obleka, torbica, pas,
nakit, rokavice, večerna obleka /22/), ki so trajna glede na dizajn, uporabo in kombiniranje z
drugimi oblačili, zato predstavljajo obvezne kose naših garderobnih omar (23). Te lahko nato
dopolnjujemo s kratkotrajnimi »modnimi muhami«. Leta 1985 je temu konceptu sledila
Donna Karan in oblikovala kolekcijo sedmih udobnih oblačil: bodi, telirano jakno, krilo,
hlače, pulover iz kašmirja, usnjeno jakno in večerni »outfit« (24). Linija še danes nosi
angleški naslov »essentials« oziroma bistveno in dejansko predstavlja osnovne kose, ki so in
še gradijo garderobo urbanih, zaposlenih žensk, ker se v njih počutijo udobno in
samozavestno ter jih z lahkoto kombinirajo med seboj (25). Oblačila so oblikovana tako, da
so primerna za vsako priložnost, podnevi in ponoči, med tednom in vikendom, vsako sezono
(26).
Koncept bodi več z manj spodbujajo raznorazni blogerji s svojimi projekti sestavljanja
»omarnih« kolekcij (27). V svojih omarah ohranijo manjše število oblačilnih kosov, ki so
primerna za sezono, ustrezajo njihovi postavi in življenjskemu stilu. S takim načinom
oblačenja prekinejo s kompulzivnimi nakupovalnimi odločitvami, prihranijo čas pri izbiri
»outfita« in nakupovanju, zapravijo manj denarja, so lahko kreativni in ustvarijo svoj stil,
pridobijo na samozavesti, ker se počutijo urejeno, imajo manj dela s pospravljanjem omare in
so lahko bolj mobilni. Kapsulno garderobo si lahko premišljeno zasnuje vsakdo.
Kapsulna kolekcija pa je kolekcija oblačil, ki jo lansira modna hiša ali oblikovalec v
sodelovanju s trgovino ali slavno osebo (28). Tudi v tem primeru morajo biti oblačila, tako
kot v kapsulni garderobi, med seboj stilsko povezana. Kolekcija je v tem primeru
pripravljena, da bi bila tržno uspešna (gre za privabljanje potrošnikov). Pri oblikovanju
kapsulne garderobe moramo posebno pozornost posvetiti esencialnim, brezčasnim oblačilom,
ki omogočajo vsakemu posamezniku pripravo oblačilnega nabora za daljše časovno obdobje
(do obrabe), brez da bi pri tem izgubila modno vrednost. Za razumevanje trajnostnega
oblikovanja in trajnostne mode je pomembno, da ta dva izraza med seboj ločujemo.
Ljudje, ki imajo vsak dan oblečena ista ali podobna oblačila (ang. »personal uniform«).
Veliko ljudi ne moti, če so vedno ali pogosto oblečeni v enak tip oblačila ali morda celo isti
»outfit«. Večjo pozornost posvečajo udobju in času, ki ga porabijo za oblačenje. Pomembno
jim je, da ne izgubljajo preveč časa. Ko najdejo idealne izdelke zase, jih kupijo v večji
količini, ker želijo ohranjati izbran izgled, življenjska doba posameznega kosa pa tega ne bi
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dopuščala. Ti ljudje se ne obremenjujejo z modnimi zapovedmi. Kupujejo zgolj tisto, kar jim
je všeč. S takim načinom oblačenja izoblikujejo svoj individualni stil oziroma uniformo, ki
ima največkrat sporočilno vrednost. Za primer naj navedem Steva Jobsa. Ob tem, ko je želel
zaposlene v podjetju Apple uniformirati, je oblikoval svojo »uniformo«, ki ga je nato
spremljala do konca življenja (29). Njegov zaščitni znak so bili črn »turtleneck« puli, ki ga je
oblikoval Issey Miyake, jeans hlače Levi's in superge New Balance.

Slika 4: »Outfit« Steva Jobsa

Naj navedem še nekatere »uniformirance«: Barack Obama, Tom Wolfe, Karl Lagerfeld, Jean
Nouvel, Fran Lebowitz, Mark Zuckerberg, Albert Einstein, Michael Kors, Dean Kamen,
Carolina Herrera ...

Slika 5: Kolaž oseb, ki imajo vsak dan isti ali podoben »outfit« (z leve proti desni: Barack Obama, Tom
Wolfe, Karl Lagerfeld, Jean Nouvel, Fran Lebowitz, Mark Zuckerberg, Albert Einstein, Michael Kors,
Dean Kamen, Carolina Herrera).
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V veliki večini so pripadniki tega načina oblačenja moški in le redko ženske. Ponavadi z
oblačili ščitijo svoje lastno ime in ime podjetja, države ali lastnih misli, ki ga, jo oziroma jih
zastopajo. Ti ljudje imajo resnično enostavno kapsulno garderobo. Največkrat se izražajo z
likovno govorico minimalizma.
Kodeks oblačenja. Gre za napisana in nenapisana pravila, izhodiščno točko za oblikovanje in
uporabo oblačil (glej str. 4–5), da se uredimo od glave do pet ter z oblačili in dodatki
primerno opremimo za določeno priložnost (30). Norme oblačenja izhajajo iz socialnih pravil
in pričakovanj. Določajo jih kultura, vera, etika, politika, poklic, spol in zaslužek (30). Zahod
jih deli na: frak (angl. »white tie«), smoking (angl. »black tie«), polformalni (angl.
»informal/semiformal«), poslovno-formalni (angl. »bussines formal«) in sproščen stil
oblačenja (angl. »bussines casual«) (30). Tudi v tem primeru, predvsem kadar gre za
posameznike s poslovnim kodeksom oblačenja, ima vsak možnost, da ne pretirava s potrošnjo
in ustvari sebi primerno kapsulno garderobo.
Uniformiranost. Besedo takoj povežemo s poklicno oziroma delavsko uniformo, vendar bi ji
lahko pripisali kateregakoli od prej opisanih načinov oblačenja, saj gre v vseh primerih za
poenoteno, enolično, standardizirano opremo, ki gradi vizualno podobo osebe ali organizacije
oziroma podjetja.
Skandinavski minimalizem. Skandinavsko oblikovanje je od druge svetovne skladno z
minimalističnimi načeli, ki so skupna tako likovnemu kot oblikovalskemu izražanju in
filozofiji:


Manj je več.



Kakovost izdelkov oziroma življenja je visoka, čeprav izgledajo oziroma izgleda
preprosto.



Preprostost.



Brezčasnost, ni potrebe po spremembi, ne definira sezone ali časa.



Ravnotežje med tradicijo in trendi, med pripadnostjo in individualnostjo.



Uporabnost, bivanjsko udobje.

Svetli, preprosto oblikovani, uporabni prostori in udobna, trajna oblačila, ki danes sestavljajo
klasični »outfit« skoraj vsake ženske, so logična posledica bivanjskih razmer in kulture
Skandinavcev, dolgih zim, kratkega dneva in razvoja industrije v povezavi s kulturo (31).
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Sestavni deli takega načina oblačenja so monokromatična minimalistično oblikovana klasična
oblačila (jeans hlače, bela srajca, tople pletenine, volneni plašči), najpogosteje v črni, sivi,
bež, beli, rjavi in modri barvi. Skandinavski minimalizem je stil oziroma estetika, ki z lahkoto
omogoča preprosto oblikovanje kapsulne garderobne kolekcije z minimalnim številom
oblačil.

Slika 6: Kolaž primerov skandinavskega minimalizma v oblačenju in oblačilih

2.3 TRŽNA USMERITEV PRISTOPOV, KI UPOČASNJUJEJO MODO
Težko je v eni sami točki diplomskega dela analizirati trg in usmeriti kolekcijo brez anketnih
raziskav na pravo pot, zato bodo tukaj opisana le predvidevanja na podlagi statističnih
podatkov. Splošno znano je, da se človeška populacija na Zemlji veča. Sedaj je dosegla že kar
7,3 milijarde ljudi (33). Prostor, v katerem bivamo, ostaja enak, tudi kapacitete nujno
potrebnih elementov za življenje, kot so kisik, voda in hrana, ne morejo preseči meje, ki jo še
dovoljuje prostor. Več kot nas bo, manj bo bivalnega prostora za vsa živa bitja in večja bo
potreba po multifunkcijskem oblikovanju, da bo majhen prostor zares udoben in prostoren.
Tempo, ki smo ga danes dosegli tako v tekstilni industriji kot v načinu življenja, je presegel
vse meje. Posledica so različna gibanja in filozofije, ki želijo upočasniti brezglavo človeško
delovanje in zagotoviti kakovostno bivanje. Vse kaže na to, da bo potrebno upočasniti hitro
trošenje virov tudi s pristopi oblikovanja. Oblikovanje spreminja načine uporabe, zato igra
pomembno vlogo pri upočasnitvi hitrega sistema. Upočasnjen življenjski slog ima vedno več
sledilcev (minimalisti, bolniki, trajnostno usmerjeni ljudje, ljudje, ki živijo v prostorski stiski,
si želijo poenostaviti življenje).
V povprečju je vsak Američan v Združenih državah Amerike (ZDA) v letu 2013 zapravil kar
1141 dolarjev za več kot 64 oblačil (34). Tega leta so kupili 19 bilijonov oblačil (34), kar
pomeni, da bi lahko vsaki osebi na svetu pripadali najmanj dve oblačili. Slovenska statistika
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za leto 2012 kaže, da je za oblačila povprečno gospodinjstvo porabilo 806,20 evra (35), skoraj
toliko kot en sam prebivalec ZDA. Za ženska oblačila je v tem letu povprečno slovensko
gospodinjstvo porabilo 339,87 evra (35). Iz podatkov je razvidno, da Slovenci nimamo velike
potrebe po novih oblačilih v primerjavi z Američani, pa vseeno veliko še uporabnih oblačil
tudi pri nas pristane na smetiščih (36). Obleka in obutev sta za nas predzadnji dobrini, za
kateri trošimo dohodke. Za njima so komunikacijske dobrine in pred njima kultura ter šport
(37).
Največja starostna populacija je skupina ljudi med 25. in 64. letom starosti (33). To so tako na
kariernem kot na družinskem področju delovno aktivni ljudje. Živijo najhitrejši tempo in jim
vedno primanjkuje časa za vse stvari, ki so jih želeli opraviti v enem dnevu. Ker so v taki zelo
dinamični poziciji, nenehno iščejo rešitve, kako bi bolj kakovostno izkoristili svoj čas in si
omogočili udobje v okviru vseh nujnih opravil. Z željo, da bi privarčevali čas za aktivnosti, ki
jih osrečujejo, poenostavljajo tiste, ki jim to preprečujejo, vendar so nujno potrebne. To je
nekakšna usmeritev, ki cilja na pripadnike minimalistične miselnosti ali somisleče, ki te
miselnosti ne poznajo, pa se vendarle z njo poistovetijo. Pri tržni usmeritvi bo potrebno zato v
prihodnje upoštevati tudi delež pripadnikov trajnostnega razvoja. Pomembna bodo vprašanja,
kolikim je pomemben cikel oblačila, ki nam ne škoduje, ampak vzdržuje našo kakovost
življenja, predvsem pa, kakšne so družbeno-etične vrednote in kultura.
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3

EKSPERIMENTALNI DEL

3.1 OBLIKOVANJE OBLAČIL
3.1.1 INSPIRACIJA ZA KOLEKCIJO 365+
Inspiracija za kolekcijo 365+ temelji na treh konceptih: idejnem, stilističnem in trajnostnem.
Idejni koncept med seboj povezuje različne ideologije in teoretično znanje v celoto, ki je
postala pomemben oblikovalski gradnik. Stilistični definira zakonitosti, znotraj katerih sem
lahko oblikovala kolekcijo oblačil, ki se skupinsko skladajo in dopolnjujejo med seboj.
Trajnostni koncept pa je vodilo za odgovorno oblikovanje in povezovalni člen za vse tri
omenjene pristope.
Idejni koncept
Idejo za trajnostno kolekcijo oblačil 365+ sem razvijala postopoma. Rodila se je iz razmisleka
o povesti Plašč, ki jo je napisal ruski pisatelj Nikolaj Vasiljevič Gogolj. Pripoveduje o
preprostem malem človeku, petrograjskem uradniku Akakiju Akakijeviču, ki je živel iz dneva
v dan enako in opravljal delo, ki ga je imel zelo rad, z vso natančnostjo, čeprav si z njim ni
prislužil dovolj za dostojno življenje. Sodelavci so ga zaradi videza zasmehovali in žalili, saj
je vsak dan nosil večkrat zakrpan plašč. Ta mu v mrzli petrograjski zimi ni več služil, zato je
v upanju, da ga bo lahko še malo zakrpal, obiskal krojača. Krojač je plašč, da bi mu izdelal
novega in tako več zaslužil, ocenil kot smet in ga ni želel več popraviti. Akakij je bil varčen
človek in ni zapravljal denarja za stvari, ki jih ni potreboval. Nov plašč mu je zato predstavljal
najpomembnejšo dobrino, ki si jo je s prihranki in veliko truda še lahko privoščil. Odrekel se
je tudi hrani, če je to bilo potrebno. Krojač je izdelal plašč po najnovejši modi in iz najboljših
materialov, ki si jih je Akakij še lahko privoščil. Namesto svile sta izbrala najlepši klot in
namesto kunjega krzna najboljši mačji kožuh. Nov plašč je zbudil zanimanje in pohvale
sodelavcev, Akakiju pa vlil samozavest. Bil je ponosen na svojo novo pridobitev, zato ga je
želel vsem pokazati in se tako odpravil na praznovanje godu višjega uradnika, ki ga je na ta
isti dan rešil pred njegovo pripravo praznovanja za novi plašč, ki si ga ni mogel privoščiti.
Visoki uradnik je živel v gosposkem delu mesta, Akakij pa v revnem, zato ga je pot domov v
nočnih urah stala novega plašča, katerega videz je bil dragocen. Prijavljene kraje Akakijevega
plašča ruski birokratski aparat ni jemal resno, zato mu pri iskanju niso pomagali. Nekateri
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sodelavci so mu želeli pomagati s prispevki za nov nadomestni plašč, a je bilo tega denarja žal
premalo. Zaradi petrograjskega podnebja, se je Akakij Akakijevič v starem zakrpanem plašču
prehladil in kasneje tudi umrl. Njegov duh pa je po smrti vzgojno strašil in vzbujal vest vsem
krivičnikom, poniževalcem in izkoriščevalcem.
Avtor prevoda knjige Ukrajinske povesti Nikolaja Vasiljeviča Gogolja Franc Terseglav
razlaga povest Plašč kot »gon za ničvrednimi in manjvrednimi stvarmi, za katerimi se ženejo
človekove strasti« (38). Po njegovem mnenju je Akakij posegel po nični stvari, ki ga je stala
življenja. Vendar ne moremo reči, da je stvaritev tako črno-bela, saj bi nov plašč slej kot prej
potreboval zaradi hude zime, saj ni nič večno. A če potegnemo vzporednico z našim
življenjem, nas seveda čas, okolje in družba privedejo do impulzivnih nakupovalnih
odločitev, ki jih morda nikoli ali pa vsaj začasno ne bi bilo potrebno sprejeti, pa vseeno hitro
in nepremišljeno reagiramo.
Povest je razdvojila moje misli in mnenja o modi, oblačenju na dobre in slabe. Prav tako je
spodbudila razmišljanje o potrebah, ki jih človek goji do obeh, in o tem, zakaj je prišlo do
večjega nagiba tehtnice na negativno stran mode. Razlogi, kot so prenasičena in prehitra
modna industrija, statusno ocenjevanje, izkoriščanje, zapovedovanje, kaj je prav in kaj ne,
kratkoročno osrečevanje, neodgovorno ravnanje vsakega posameznika ter onesnaževanje
okolja, so utrdili moj pristop k oblikovanju kolekcije s tremi cilji:


Motor, ki poganja in vpliva na modno industrijo, je potrebno upočasniti v taki meri, da
slednja še zadovolji nujno človeško potrebo po kreativnosti, ki daje pestrost življenju.
Zgled:

»Počasnost je revolucija, alternativa naši obsesiji s hitrostjo. Vidimo lahko veliko več,
če se tega lotimo malce počasneje, kot npr. opažanje majhnih detajlov v filmih med
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počasnimi oziroma t. i. 'slow motion' scenami. Počasnost se lahko prikaže v kateremkoli
oblikovanju, predmetu, prostoru ali sliki. To vzpodbudi promocijo lokalnih oblikovalcev
in lokalnih okusov. To je neskončna ideja, saj lahko narediš karkoli na kakršenkoli način
si želiš. Počasno delo ima obraten vpliv na hitri stil življenja ter na izginotje lokalnih
tradicij. V našem glasnem, norem svetu gneče je vedno dobro za dušo, da živimo bolje
tako, da živimo počasneje.«
Slika 7: Upočasnitev



Potrebno je ozaveščati ljudi, da nepremišljena potrošnja onesnažuje okolje in hkrati tudi
naša življenja. Zgled:
»Buy less. Choose well. Make it last. Quality, not quantity. Everybody's buying far too
many clothes. I know I'm lucky, i can just take things and borrow them and I'am ok, but i
hate having too many clothes. I think that poor people should be even more careful.«
»Kupuj manj. Dobro izbiraj. Naj traja. Kakovost, ne kvantiteta. Vsi kupujejo veliko preveč
oblačil. Vem, da imam srečo, saj si lahko veliko stvari sposodim in sem zadovoljna,
vendar sovražim, če si lastim preveč oblek. Menim, da morajo biti na to še posebej
pozorni revni.«
Vivienne Westwood



Če postavimo tezo, da je moda predmet osebne ali družbene kreativnosti ter
ustvarjalnosti in izraz življenjskega stila, bi morala biti dostopna vsakomur in vsak bi bil
lahko njen soustvarjalec. Je kreativna igra, ki jo radi igramo vsak dan, z lastnimi oblačili,
ki jih imamo radi in so del našega življenjskega stila.
»A lot of people have taste but they're not daring enough to be creative.«
»Veliko ljudi ima dober okus, vendar si ne upajo biti kreativni.«
Bill Cunningham

Trajnost nas uči, da moramo najprej priti do izvora težave, da lahko primerno ukrepamo z
ustreznimi prijemi. Pravi tudi, da je osebne in družbene probleme potrebno opazovati z
različnih zornih kotov in v rešitev zajeti vse oziroma bistvo, da jih trajno rešimo. Izvor
mojega problema je moda s stališča »požrešne« ekonomije. Temu trajnostna filozofija
nasprotuje. Modni cikel želi upočasniti v fazi nakupovanja in proizvodnje, zato se obrača k
počasni modi. To dokazuje, da so navedeni trije cilji prav v tem segmentu trajnostni. Trajnost
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nas spodbuja, da ustvarimo nove kulturne vrednote, nov bonton, ki nas bo privedel do bolj
smiselnega življenja tako za današnje kot prihodnje generacije. Principi njenega bontona
oziroma kulture oblačenja so zgled za oblikovanje stilističnega koncepta in kolekcije 365+.
Stilistični koncept
Vsako oblačilo ima svojo stilistično plat. Njegova oblika in likovnost narekujeta, s katerimi
oblačili je skladno. Najpogosteje skladnost določamo na podlagi materialov, barv in vzorcev.
Pri plastenju oblačil je nedvomno pomembna oblika oblačila oziroma kroj, na primer majica s
kimono rokavom je nezdružljiva s teliranim suknjičem, ki ima oprijet rokav, saj je
kombinacija neudobna. Oblačilo s svojo vizualno podobo v povezavi s sorodnimi oblačili
ustvarja celostno podobo oziroma stil, ki ga nato lahko pripišemo določeni skupini ljudi ali
posamezniku. Vse to sem upoštevala, ko sem oblikovala stilistično shemo, ki prikazuje, kako
se lahko oblačila iz kolekcije med seboj kombinira v določenih okvirih, ki jih bom razložila v
nadaljevanju.
Kompleksen stilistični koncept je nastal iz osebnega problema. Po virih sodeč se s tem
problemom sooča kar nekaj ljudi. V omari imam namreč več kot petdeset oblačil, ki se med
seboj ne ujemajo v lastnostih, ki sem jih omenila v prejšnjem odstavku. Ko se moram obleči,
imam zato z njihovim združevanjem pogosto težave. Težave imam tudi, ko moram pripraviti
oblačila za več dni, tako da sestavljajo smiselne »outfite« za prihajajoče dejavnosti, brez da bi
s seboj nosila velike kovčke. Nisem strastna nakupovalka in modna navdušenka, vendar imam
rada raznolika oblačila, ki vključujejo zanimive oblikovalske rešitve. Svoje stilske uniforme
(ang. »personal style« ali »personal uniform«) še nisem definirala, saj nisem našla pravega
načina, ki bi mi to omogočal. Moda v meni nenehno vzbuja kontradiktorna čustva, na primer:
ne želim biti pristaš hitre in prav tako ne njej nasprotne statične mode. Tudi zato sem se
začela spraševati, kako bi lahko vsak človek ostal moden v okviru svojih zmožnosti in potreb,
brez da bi nepremišljeno sledil potrošniškim modnim trendom in z njimi pretiraval ali pa čisto
nasprotoval kakršnimkoli modnim spremembam. Se pravi, da bi reduciral modo do takega
obsega, da bi rešil svoje probleme z oblačenjem, hkrati pa tudi trajnostne. S tem vprašanjem
takoj ovržemo vsakršno definicijo mode, ki je povezana z ekonomskim stališčem
kratkotrajnega užitka uporabnika in morda dolgotrajnega užitka gigantskih prodajalcev.
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Stilistična konstrukcija je osnova za oblikovanje vsakega oblačila v kolekciji 365+, katere
ime pove, da je oblikovana za leto ali več in ne po sezonskem ali tedenskem kopitu hitre
mode. Brez osnovne zamisli, in če bi bila ta slabo zastavljena, bi bilo nemogoče oblikovati
kolekcijo, ki bi ponudila rešitve za vse navedene probleme in utemeljila zastavljene teze.
Poleg idejnega koncepta je stilistična konstrukcija pomemben korak na poti do oblačilne
kolekcije. Njena, po številu kosov majhna sestava oblačil omogoča vsakodnevno drugačnost
in kreativno modno izražanje celo leto. Kolekcija ponuja več kot 365 različnih »outfitov«, za
vsak dan drugega. Sestavljena je iz tistih oblačil, ki določajo naš vidni stil oziroma zunanji
videz in ne tistih, ki so skrita pod njimi (spodnje perilo), namenjena specifični dejavnosti
(poklicne uniforme, športna, spalna, kopalna oblačila) ali pa so samo dodatek (nogavice).
Pri pisanju teoretičnega dela diplomske naloge sem spoznala, da je na tem področju že veliko
narejenega. Rešitve, kot je način oblačenja po principu kapsulne garderobe (glej poglavje
Trajnostni pristopi za upočasnitev modnega cikla), nam omogočajo dnevno raznolikost
znotraj pravil stilističnega koncepta (eno leto – jesenzima /A/W/ in pomladpoletje /S/S/,
ena kolekcija, najmanjše možno število oblačil, ena oseba, več kot 365 kombinacij, omogoča
kroženje oblačil). Koncept imenujem stilističen zato, ker skupek oblačil kolekcije oblikuje
stil, ki omogoča breztežavno oblačenje celo leto. Takšen koncept nima lastnosti hitre ali
statične mode, ampak  kot sem že omenila  upočasnjuje modo v smislu potrošnje, vendar
ohranja njene lastnosti, ki omogočajo kreativno izražanje vsakemu posamezniku v (stilu)
skupnosti, v katero je vpet. Način oblačenja statusno ne definira človeka, zato se lahko v
okviru njegovih zakonitosti modno izraža kdorkoli. Žal pa ne moremo mimo dejstva, da cena
končnega izdelka z etiketo določa prav statusno razvrščanje v družbi. Tukaj nastopi
posameznik ali družba s svojimi moralnimi, etičnimi vrednotami, ki so lahko pozitivno
trajnostne ali grabežljivo egoistične, pohlepne. Nisem želela konceptualnega modela, ki bi v
kakršnemkoli smislu pretiraval, saj prav to privede do neželenih učinkov. Oblačila so zato
zasnovana predvsem z dodano uporabno vrednostjo in ne ekonomsko-psihološko
manipulacijo za kupca, s katero prodajalci pridobijo dobičkonosni dodatek k realni ceni
izdelka (strošek dela, materiala), ki v resnici nima vrednosti in predstavlja 100-odstotni
zaslužek.
Da bi dosegla drugačno stilsko kombinacijo oblačil za vsak dan v letu in s tem ohranila
modno dinamiko, ne da bi pri tem potrebovala veliko oblačil, sem se laično lotila naloge z
matematično disciplino, kombinatoriko brez ponavljanj. Za izračun sem morala oblačila
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razdeliti glede na splošno razširjene navade oblačenja v podnebju s štirimi letnimi časi.
Najpogosteje se oblačimo tri- ali štirislojno, zato sem izbrala štiri sloje, ki v izračunu
predstavljajo faktorje zmnožka, večjega ali enakega številu 365:

vrhnje oblačilo (jakne, plašči),
zgornje oblačilo 1 (puloverji, jopice, brezrokavniki),
zgornje oblačilo 2 (majice, bluze, topi, srajce, obleke),
spodnje oblačilo (hlače, krila, pajaci, hlačna krila, kratke hlače).
Tudi pri nadaljnjem delu sem upoštevala štiri letne čase, vendar se oblačenje nanje odziva le v
treh in ne štirih sklopih, kot bi pričakovali, saj imata pomlad in jesen podobne podnebne
lastnosti, zaradi česar se takrat oblačimo v ista ali podobna, tako imenovana prehodna
oblačila. Letni časi so na izračun vplivali posredno, z različnimi oblikovalskimi pristopi.
Definirane štiri sloje oziroma oblikovana oblačila sem tako glede na njihove funkcijske
lastnosti razporedila na tri dele (zima – 125 kombinacij, pomlad oziroma jesen – 125
kombinacij, poletje – 125 kombinacij). To mi je omogočil že graf, ki prikazuje, v kakšnih
hierarhičnih odnosih so med seboj vsi štirje sloji in kako se eden z drugim kombinirajo.
Glavno vlogo imajo vrhnja oblačila, ki so vir novih kombinacij, saj bi se sicer v enem letu
trikrat ponovile. Poleg tega vzpostavijo lepo sezonsko razporeditev v treh sezonskih sklopih.

Slika 8: Shematski prikaz kombiniranja oblačil med seboj
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V zimskem obdobju potrebujemo topla oblačila. Nalagamo jih enega vrh drugega, običajno
štirislojno. Poleti bi lahko nosili samo en ali dva sloja, če bi nosili samo obleko, ki hkrati
pokrije tako spodnji kot zgornji del telesa. Vendar se tudi poletne noči ohladijo do te mere, da
posežemo po katerem od vrhnjih ali zgornjih oblačil iz 1. skupine. V tem primeru imamo na
sebi največkrat tri, le redkokdaj štiri sloje obleke. Ker poletne oblačilne navade po številu
slojev ne sovpadajo z zimskimi, je v matematičnem postopku nastal problem, vendar sem
našla rešitev: v poletnem grafu sem izničila vrhnje oblačilo, saj na število kombinacij ne
vpliva. Lahko ga imamo ali pa tudi ne. Pa tudi dodatnih funkcijskih lastnosti ne potrebujemo,
saj jih izračun že predvideva pravšnje število. To pomeni, da eno oblačilo oziroma sloj
zadostuje eni podnebni sezoni. Ostala oblačila morajo biti primerna za vsako sezono, tako za
nočni kot dnevni »outfit«, da karseda zmanjšamo število kosov oblačil. V računu sem pri
vsakem sloju omejila še maksimalno število možnih kosov za eno leto, v tem primeru deset.
Dobila sem več možnih rešitev, vendar sem izbrala sebi najljubšo, ki zajema: tri vrhnja
oblačila (zimski plašč, prehodna jakna in poletno vrhnje oblačilo), pet zgornjih oblačil iz
skupine 1 (tri jopice, dva puloverja), pet zgornjih oblačil iz skupine 2 (majica s kratkimi
rokavi, obleka, majica z dolgimi rokavi, top, srajca oziroma bluza) in pet spodnjih oblačil
(jeans hlače, hlačno krilo, oprijete hlače, krilo, klasične hlače). Seštevek faktorjev zmnožka
nam pove, kolikšno je minimalno število oblačil, ki jih nujno potrebujemo za celo leto: 3 + 5
+ 5 + 5 = 18.

Slika 9: Prikaz izračuna
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Za vsak model lahko uporabimo drugačen oblikovalski pristop, ki zagotovi oblačila, primerna
za jesen, zimo, pomlad in poletje. Sama sem se odločila za multifunkcijski ali bolje rečeno
»multilook« pristop, pri katerem se lahko osnovno oblačilo s pomočjo obrnljivosti in
modularnosti preoblikuje (glej poglavje Trajnostni pristopi za upočasnitev modnega cikla) v
novo, vizualno in oblikovno drugačno oblačilo. S tem sem potencirala raznolikost in
pomnožila uporabno vrednost, ki je izračun ni izkazal. Več o tem je napisanega v poglavju
Oblikovanje kolekcije 365+.
Trajnostni koncept
Vemo, da trajnostni razvoj upošteva ekonomsko, okoljevarstveno in socialno stališče. Če
želimo biti družbeno odgovorni, moramo pri naših ravnanjih in dejanjih zavestno upoštevati
vsa tri. Ideja, na kateri sloni oblikovanje kolekcije oblačil 365+, spodbuja počasno modno
gibanje, zato upošteva vse naštete vidike. Oblačila so oblikovana tako, da jih lahko
uporabljamo dalj časa kot diktira aktualna moda, hkrati pa vseeno dopuščajo modno
raznolikost v okviru določenega stila in ne trenda. S tem manj onesnažujemo okolje in naša
življenja. Posledično tudi manj pogosto nakupujemo in imamo čas, da se izobražujemo o
modni industriji, spoznamo samega sebe in svoj stil oblačenja. Ko zberemo vse potrebne
informacije, se lahko po obrabi določenega oblačila odločimo za odgovornejši nakup v
trgovinah lokalnih oblikovalcev, z rabljenimi oblačili ali pa celo šivanje pri krojaču. Če je
težava to, da nam oblačilo preprosto ni več všeč in se ni obrabilo, ga lahko z nekom, ki prav
tako svojega ne potrebuje več, zamenjamo. Popravimo pa ga lahko pri izbranem obrtniku. Kot
kaže, je znotraj stilističnega koncepta osemnajstih oblačil na leto oziroma metode kapsulne
garderobe možen okoljevarstveni, socialni in ekonomski cikel. Tudi če oblačilo ni iz
razgradljivih materialov, ker ni modno minljivo, ne pristane na smetišču. Poleg tega
oblačilom s pristopom multifunkcijskosti ob klasični minimalistični estetiki povečamo
vrednost. Če bi imela oblačila višjo vrednost, kot jo imajo sedaj, ko je masovna produkcija
drastično znižala cene, bi to vplivalo na boljšo ekonomsko stabilnost. To lahko osmislimo
tam, kjer povpraševanje po trajnih izdelkih obstaja.

3.1.2 OBLIKOVANJE KOLEKCIJE 365+
Različne študije kažejo, da so določeni kosi oblačil podvrženi hitrejši obrabi kot drugi. Zato je
potrebno poskrbeti, da lahko elemente v naslednjem modnem ciklu estetsko in barvno
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umestimo tudi v kolekcijo preteklega modnega cikla. Menim, da je za nadomeščanje hitro
obrabljivih kosov najbolj primeren minimalistični likovni stil. Na ta način ohranjamo vrednost
starih oblačil, ki jih še želimo uporabljati, in dodajamo nova, ki jih s starimi z lahkoto
kombiniramo.
Oblačila, ki sestavljajo kolekcijo 365+, sem zasnovala po klasični metodi dela. Izhodišče je
bila inspiracija, na podlagi katere sem oblikovala »moodboard« ali kolaž vzdušja, določila
likovne elemente in izdelala osrednji kos, ki se nanaša na književno delo, Gogoljev Plašč.
Plašč kot osrednji motiv povesti je tudi osrednji motiv kolekcije in sem ga tudi izdelala.
Zanimalo me je, ali lahko oblikujem kolekcijo, ki bi spodbujala trajnostni razvoj, natančneje
počasno modno gibanje z metodo oblikovanja kapsulne garderobe. Ta pozornost preusmerja v
stil kolekcije, zaradi katerega oblačila med seboj lažje kombiniramo ne samo estetsko, ampak
tudi oblikovno in sezonsko. Med oblačili je metoda ustvarila medsebojne zakonitosti, ki jih
pri oblikovanju nisem smela kršiti. V veliki meri kolekcijo sestavljajo oblačila minimalistične
estetike, ki jih razumemo kot klasična. To so oblačila, ki niso podrejena hitro spremenljivim
modnim trendom, na primer jeans hlače, usnjena jakna, volnen plašč, oprijete hlače, bela
srajca in podobno. Želela sem slediti že vzpostavljenim metodam podjetij s tradicijo, kot so
Chanel, G-star, Burberry, Rick Owens in podobnim, pri katerih se določeni oblačilni kosi
(kostim iz tvida, jeans hlače, trenčkot, usnjena jakna) ponavljajo iz sezone v sezono. V mojem
primeru bi bil to plašč 6 v 1, ki bi ga malenkostno likovno in oblikovno spreminjala vsako
sezono. Sicer pa gre v celoti za oblačila, ki omogočajo modno igro medsebojnega
kombiniranja in imajo neminljivo stilsko vrednost.
Zakonitosti in oblikovalski pristop
V Gogoljevem Plašču so lepo opisane ključne lastnosti dolgo uporabnega oblačila, kot so
praktičnost, estetskost, trajnost in kulturna vsebina, del katere je tudi moda. To so štiri
zakonitosti, ki so me vodile med oblikovanjem kolekcije 365+, in pomembne predhodne
zgodovinske prelomnice v oblikovanju in umetnosti, iz katerih se je izoblikovala umetniška
smer minimalizem. Najbolj pomembno vlogo pri tem je imel Bauhaus s temeljnim načelom
oblika sledi funkciji. Oblika v tem primeru sledi telesu, osnovnemu kroju, ki določa, kakšna
bo multifunkcijska končna oblika oblačila, stilističnemu konceptu, opisanem v prejšnjem
poglavju, in materialu. Po zgledu konstruktivizma je kolekcija tehnično zasnovana z dvema
pomembnima konstrukcijskima elementoma (krojnim, stilističnim) in poudarkom na obliki, ki
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je njun plod. Po tem principu sem uspela oblikovati multiuporabno, praktično oblačilo, ki je
lahko tudi trajni modni trend. Oblikovanje multifunkcijskih oblačil gre najpogosteje z roko v
roki z minimalistično estetiko. V primeru kolekcije 365+ sem z rahlimi vnosi principa De
Stijla, nizanjem geometričnih barvnih blokov, ki so prav tako v službi uporabnosti, sledila
minimalističnim

likovnim

prvinam.

Zaradi

stilističnega

koncepta

in

dodatnih

transformacijskih možnosti ima oblačilo tudi trajnostne lastnosti. Vsako oblačilo kolekcije je
oblikovano z željo, da ga uporabljamo do njegove obrabe, saj naj bi predstavljala osnovne
kose, ki naj bi jih imela vsaka ženska v svoji omari.
Med oblikovanjem se nisem mogla izogniti zakonitosti plastnega oblačenja. V povprečju
vrhnja oblačila oblačimo čez zgornja oblačila (iz obeh skupin, 1 in 2). Zgornja oblačila 1
oblečemo čez zgornja oblačila 2. Spodnja oblačila pa so neodvisna od vseh. Prav tako je bil
pomemben postopek modeliranja oblačil. Najprej sem si zastavila cilj in izoblikovala idejo o
modelaciji že obstoječega osnovnega kroja oziroma oblačila, na primer klasičnega puloverja z
dolgimi rokavi. Cilj je bil, da ta v poletni sezoni postane pulover brez rokavov in z modelacijo
rokavov spremeni tudi obliko, morda celo barvno podobo in pridobi neke vrste dodatno
funkcijo.
Letni časi so glavni razlog za multifunkcijsko modeliranje, saj pozimi nosimo dolge rokave,
poleti pa jih pri istem oblačilu ne potrebujemo več. Tehnologija materialov gre v smer, da
redko ločimo, katero blago je primernejše za poletni in katero za zimski čas. Večina jih je
primernih tako za poletje kot za zimo. To lahko opazimo tudi pri nošenju oblačil. Jeans hlače,
majice, srajce in obleke lahko nosimo tako poleti kot pozimi. Izjema so pleteni puloverji in
jopice, ki jih po debelini pletiva ponavadi ločimo na letne in zimske, in vrhnja oblačila, kot je
volnen plašč. Za dobro multifunkcijsko oblikovanje so pomembna pravila, potreba po dodatni
funkciji in jasno načrtovanje.
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»Moodboard« kolekcije 365+
Vzdušje kolekcije, kot sem že napisala, izhaja iz inspiracije in je izčrpna slika vseh asociacij,
ki se navezujejo na teme teoretičnega dela in izhodiščno povest Plašč.


Bill Cunningham: »Fashion is the armor to survive reality of everyday life.«
»Moda je ščit, da lahko preživimo realnost vsakdanjega življenje.«

Slika 10: Bill Cunningham

Terenski modni fotograf časnika The New York Times se je v središču modne prestolnice vsak
dan oblekel v pariško modro delavsko jakno, ker je bila praktična in se je v njej počutil dobro.
Bila pa je tudi na daleč opazna, zato so ga vsi takoj prepoznali (39).

27



Uniforme, delavska oblačila: kostimska usklajenost spodnjega in vrhnjega oziroma
zgornjega dela, pariško modra, jeans.

Slika 11: »Moodboard« – uniforme in delavska oblačila
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Industrijska revolucija: surovo, urbano, rustikalno, modernizem, minimalizem.

Slika 12: »Moodboard« – industrijska revolucija
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Kapsulna garderoba: samozavest, urejenost, nov začetek, telo je vsako jutro nov
nepopisan list in vsak dan nova zgodba.

Slika 13: »Moodboard« – »capsule wardrobe« oziroma kapsulna garderoba
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Minimalizem: med dvema ekstremoma je normalno, preprosto, nevtralno in klasično,
življenjski stil, multifunkcijski minimalizem, skandinavski minimalizem, praktični
minimalizem.

Slika 14: »Moodboard« – minimalizem
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Začrtani likovni elementi in gradniki kolekcije
Oblika – kot sem že napisala, sledi funkciji. Izhodišče so bila osnovna oblačila kapsulne
garderobe, in sicer volnen plašč, prehodna jakna, brezrokavnik, pulover, jopica, srajca,
majica, top, bluza, jeans hlače, klasične hlače, krilo, hlačno krilo in oprijete hlače. Oblika se
spreminja z letnimi časi. Je lastnost multifunkcijskosti. Oblačila, sestavljena v kombinacijo,
»outfit«, oblikujejo klasične ženske silhuete današnjega časa, X, Y, narobe obrnjen Y in I.
Oblikovni gradniki kolekcije so žepi, ki lahko ali pa tudi ne pripomorejo k obliki končnega
oblačila.
Barve in vzorci – pri izbiri barv sem se držala konzervativnosti in že kar klasičnega
tradicionalizma črne, bele, delavske pariško modre, sive (melanž) in različnih modrih
odtenkov (jeans). Lahko bi vključila tudi bež in rjavo, a se za ti dve nisem odločila.
Monotonost razbije sicer klasičen vzorec melanža z različnim vzorčenjem črnih in belih pik,
črt ali ploskev, torej osnovnih likovnih elementov. Poleg melanža med klasične vzorce
spadajo še »gingham«, »check«, »tartan«, »paisley«, ribja kost, točkovni motivi (narodna
noša, rože), pike in črte, ki bi lahko prišli v poštev pri nadaljnjih kolekcijah. Ker lestvico gradi
pet barv in me je barvno navdihnila uniformna oziroma kostimska usklajenost zgornjega in
spodnjega oblačila, sem vsako barvo dodelila enemu izmed petih zgornjih oblačil 1, petih
zgornjih oblačil 2 in petih spodnjih oblačil. Izjema so le vrhnja oblačila, ker so v kolekciji tri.
Dodatni vzorci so po inspiraciji industrijske surovosti in modernizma nastali z različnimi
gradniki kolekcije, kot so zadrge, srebrni kovinski gumbi in zakovice.
Materiali in vzorčenje – po zgledu oblik in barv so prav tako klasični in minimalistični.
Pomembna je predvsem kakovost materiala, saj so oblačila namenjena daljši časovni uporabi
(najmanj eno leto). Nuditi mora tudi udobje, da dosežemo želeno uporabno vrednost. Glede
na sestavo sem raje izbirala naravne materiale, predvsem volno, kašmir, usnje in trpežne
mešanice bombaža (jeans, kompaktne tkanine) s poliamidom, poliestrom in/ali elastanom.
Morda bom v prihodnje razmišljala tudi o ekoloških ali razgradljivih materialih. Pri vzorčenju
me je inspiriralo krpanje Akakijevega plašča (ploskovne razdelitve, opletilni »overlock« in
pokrivni »iberdeck« šivi) in posledično tudi njegovo razpadanje ter obrabljanje (različne
tehnike barvanja, jeans), zakovice in okrasni šivi. Za obojestranska oblačila bi bili primerni
pleteni in tkani žakarji.
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3.1.3 KOLEKCIJA 365+ V SKICAH (glej prilogo)

Slika 15: Legenda kolekcije 365+

vrhnja oblačila

Slika 16: »Line up« vrhnjih oblačil
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zgornja oblačila 1

Slika 17: »Line up« zgornjih oblačil 1

zgornja oblačila 2

Slika 18: »Line up« zgornjih oblačil 2
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spodnja oblačila

Slika 19: »Line up« spodnjih oblačil

SHEME KOMBINIRANJA 18 OBLAČIL KOLEKCIJE 365+

Slika 20: Zimska shema kombiniranja oblačil kolekcije 365+
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Slika 21: Spomladanska in jesenska shema kombiniranja oblačil kolekcije 365+

Slika 22: Poletna shema kombiniranja oblačil kolekcije 365+
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3.1.4 CILJNA SKUPINA
Koncept oblikovanja kolekcije z minimalnim številom oblačil za celo leto je primeren tako za
moške kot ženske, saj se vsi srečujemo z modno-stilističnimi težavami oblačenja. Vsako jutro
iščemo oblačila, ki se po barvi, kroju, tekstilni strukturi harmonično ujemajo in to nam v
današnjem hitrem življenjskem tempu povzroča preglavice. Koncept kolekcije 365+ je zato
namenjen vsem ljudem, ki želijo biti odgovornejši potrošniki. Takim, ki neradi pozabijo na
novo oblačilo v omari, ki ga še nikoli niso oblekli in k modi pristopajo premišljeno, ali pa
preprosto takim, ki ne želijo pustiti šestine svojega življenja v trgovinah z oblačili, da bi si
končno uspeli izpopolniti omaro. Svoj prosti čas raje posvetijo družini in prijateljem,
ustvarjanju novih lepih spominov, potovanjem, izobrazbi ipd., moda pa jim predstavlja neke
vrste bonton oziroma kulturo oblačenja, da se vsak dan počutijo samozavestni in urejeni.
Kolekcija 365+ gre z roko v roki z multifunkcijskimi majhnimi stanovanji, kjer so stanovalci
prisiljeni imeti majhno količino stilistično usklajenih oblačil, saj v omari nimajo veliko
prostora. V času gospodarske krize se vedno pogosteje selimo ali iščemo delo v tujini. Biti
moramo mobilni, da hitreje reagiramo, ko se nam ponudi priložnost. Ni več časa, da se kot
klop držimo ene službe in enega kraja. Seveda to ni nujno pogojeno z gospodarsko krizo,
lahko je tudi s trendom ali preprosto delom, ki ga opravljamo. Veliko je takih, ki zaradi dela
nenehno potujejo in nimajo stalnega bivališča. Prav za te je primerna minimalna kolekcija
oblačil, saj jim omogoča bolj razgiban življenjski stil. Primerna je tudi za ženske, ki zelo rade
načrtujejo vnaprej, imajo stvari urejene in pod nadzorom.
V hitrem življenjskem tempu se radi obračamo k udobju. Sprašujemo se, kaj resnično
potrebujemo. To vprašanje si postavi vsak, ki se v nekem trenutku znajde v utesnjenem
okolju. To je čas, ko se začneš zavedati, da si uporabljal izgovore za vse, kar bi moralo biti na
prvem mestu in najpomembnejše. Tudi ko se dotaknemo, v primeru tega diplomskega dela,
teme oblačenja in mode, si postavimo to vprašanje. Ciljna skupina so vsekakor ljudje, ki se
obračajo k bolj enostavnemu, a hkrati še vedno kreativnemu načinu življenja.
Čeprav želi kolekcija 365+ s svojim konceptom zajeti širšo množico ljudi, je namenjena le
ženski, ki želi biti drugačna, zanimiva, svobodna in obožuje modno kreativnost, a zavrača
njeno sezonsko diktiranje, ki neposredno določa spol, starost in komercialno masovno
produkcijo. Zaradi zadušljivega modnega ozračja in odgovornega ravnanja do okolja ter ljudi
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raje posega po unikatnih oziroma inovativnih kosih, ki so plod umetniškega, pametnega
oblikovanja. Eno od glavnih načel mode pravi, da dve osebi v prostoru ne smeta biti oblečeni
v ista oblačila (oziroma ko se to med ljudmi preveč razširi in uveljavi, obleka izgubi svojo
vrednost). Zaradi tega načela modne navdušenke, ki rade nakupujejo vedno nova oblačila, ker
se bojijo, da bi bile oblečene enako kot druge, verjetno ne bodo posegale po »capsule
wardrobe« oblačilnih paketih, ki jih ponuja ta celoletna kolekcija. Seveda pa bo vedno
obstajala možnost, da si bodo zaželele enega izmed vključenih oblačil.
V Sloveniji je 51,3 odstotka prebivalstva žensk (40). Čeprav jih je več kot moških, je njihova
delovna aktivnost manjša. Ženska dobi tudi nižje plačilo za isto opravljeno delo kot moški, ta
razlika pa se še povečuje s starostjo. Povprečno imajo manj prostega časa, več spijo, manj
potujejo, manj delajo in študirajo, bolj skrbijo za družino in gospodinjstvo ter malenkost manj
časa posvetijo osebni higieni in uživanju obrokov kot moški (41). V letu 2012 je imela
Slovenija v primerjavi s članicami Evropske unije najvišji delež žensk, ki so končale srednjo
šolo (41). Največ delovno aktivnih žensk živi v občinah okrog glavnega mesta Ljubljana in ob
hrvaški ter avstrijski meji (42). V zahodnem delu Slovenije je brezposelnost žensk manjša kot
v vzhodnem (43). V starostni dobi okrog 30. leta se ženske najpogosteje odločajo za rojstvo
prvega otroka (44). Vsi ti podatki orisujejo povprečno kulturo bivanja žensk v Sloveniji.
Če na kratko izluščimo pomembne značilnosti ženske, ki bi nosila kolekcijo oblačil 365+, so
to: starost od 25 do 65 let  čas izpopolnjevanja na kariernem, bivalnem, telesnem,
ljubezenskem in družinskem področju, čas velikih odločitev in naporov; razgledanost,
organiziranost, v nenehnem gibanju, ambicioznost, samostojnost, sočutje do okolja in soljudi,
v nobeni stvari ne pretirava, motivira jo zdrav življenjski slog.

3.2 PLAŠČ 365+
Kot končni izdelek sem izdelala plašč V1 iz kolekcije 365+ z vsemi multifunkcijskimi
lastnostmi, ki so delo zelo otežile. Multifunkcijsko oblikovanje je namreč tehnično zelo
zahtevno, saj moraš upoštevati osnovni namen oblačila, estetiko, trajnostne prvine in kulturne
značilnosti ciljne skupine. Plašč se popolnoma navezuje na inspiracijo in je pomemben
osrednji del kolekcije 365+. Z dolgotrajnim razvojem sem dosegla, da se oblačilo lahko
preoblikuje v plašč, jakno ali športno jakno in nudi šest načinov uporabe. K temu so
pripomogli kakovostni lahki materiali in tehnični detajli zapenjanja. Zaradi toplih materialov
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je primeren za zimske vremenske razmere, delno pa tudi jesenske in spomladanske. Zadovolji
osnovne materialne in nematerialne potrebe človeka.

3.2.1 RAZVOJ
Cilj je bil, da lahko plašč, v kolekciji označen z V1 in dodatnimi oznakami od a do ž,
uporabljamo na različne načine in ga s kreativnimi prijemi vsakič spremenimo v nekaj
popolnoma drugačnega. Izhodišče za zahtevno modelacijo je bil osnovni kroj plašča s
konfekcijsko številko 36, iz katerega sem izpeljala rokav s polovičnim šivom v predelu
rokavne okrogline, kar pomeni, da je speljan samo po sprednjem delu osnovnega modela V1,
po zadnjem pa ne. Šiv je povezan z vratnim izrezom, h kateremu je nato prišit sprednji krojni
del s šal ovratnikom. Ta modelacija je bila nujno potrebna zaradi druge polovice rokavne
okrogline, ki bi bila moteča pri različicah V1b in V1e.
Da je kroj uporaben, sem morala dodati kar štiri zadrge. Eno za delitev plašča, dve za
zapenjanje modelov V1b in V1e ter eno za zapiranje in odpiranje ovratnika. Zadrga, ki
omogoča delitev plašča, bi lahko bila obojestranska, če bi pravočasno našla proizvajalca, prav
tako kot tudi tista, ki omogoča zapiranje in odpiranje ovratnika. Posebne težave sem imela pri
izbiri načina zapenjanja za preklop plašča, saj je bilo težko najti rešitev, ki bi bila hkrati
estetska in (ne samo) praktična. Na koncu sem se odločila za našite pritiskače, morda pa bi
bila boljša rešitev magnet ali preprosto še ena zadrga, všita v dodaten šiv. Likovno sem detajle
izbrala na podlagi vzdušja in tehničnih specifikacij, in sicer kovinske gumbe, zadrge, pariško
moder tkan tekstil za delavske halje in lahek črn velur iz volne in kašmirja. Da sem omehčala
prehod iz črnega velurja v modro tkanino, sem s sitotiskom potiskala črne barvne ploskve. Na
spodnjem delu sem dodala črno črto, ki gre okrog telesa, na zgornjem delu pa črna
pravokotnika, ki sta hkrati del paspuliranih oziroma obšitih žepov.
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Slika 23: Tehnična skica modela V1

Slika 24: Tehnična skica modela V1a

Slika 25: Tehnična skica modela V1b
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Slika 26: Tehnična skica modela V1c

Slika 27: Tehnična skica modela V1d

Slika 28: Tehnična skica modela V1e
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Preden sem izdelala končni plašč, sem sešila tri poskusne. Prvega, da sem preizkusila idejo,
pri čemer se je izkazalo, da je možno izdelati plašč, kot je bil zamišljen.

Slika 29: Prvi poskusni plašč

Drugi poskusni plašč sem izdelala, da sem preizkusila kroj z materialom, ki je bil primerljiv s
tistim, ki sem si ga v idejni zasnovi zamislila za končni plašč. Pri tem sem ugotovila, da
moram uporabljati lahke materiale, zato sem se lotila še zadnjega poskusnega plašča.
Popravila sem podaljšan rokav, ga ponovno preoblikovala v predelu pazduhe za večje udobje
pri nošnji, uporabila lahke materiale in dodala podrobnosti.

Slika 30: Drugi poskusni plašč
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Rezultati tretjega poskusa so pokazali, da so bili popravki uspešni , tako da sem se lotila
izdelave pravega končnega izdelka.

Slika 31: Tretji poskusni plašč

3.2.2 MOŽNE REŠITVE
Nastala rešitev je nekakšen osnovni kroj za plašč 3 v 1 ali 6 v 1. To pomeni, da lahko
izhajamo iz njega v snovanju novih likovnih in funkcijskih rešitev. Zgornji del plašča bi tako
lahko bil v drugem primeru na primer športna jakna oziroma osnova za različici V1b in V1e
in ne zdajšnja klasična jakna z ovratnikom (različici V1a in V1d). Z izbiro pravih materialov
bi lahko iz tega kroja ustvarili trenčkot ali pa dežni plašč. S prilagajanjem primernih tehničnih
podrobnosti je rešitev ogromno. Lahko se odvzema, dodaja, likovno spreminja, guba in tako
dalje. Nove ideje prepuščam domišljiji vsakega posameznika.
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3.2.3 FOTOGRAFIJE PLAŠČA 365+

Slika 32: Realiziran model V1

Slika 33: Realiziran model V1a
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Slika 34: Realiziran model V1b

Slika 35: Realiziran model V1c
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Slika 36: Realiziran model V1d

Slika 37: Realiziran model V1e
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Slika 38: Fotografija modela
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Slika 39: Fotografija modela V1a
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Slika 40: Fotografija modela V1b
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Slika 41: Fotografija modela V1c
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Slika 42: Fotografija modela V1d
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Slika 43: Fotografija modela V1e
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Slika 44: Podrobna fotografija 1
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Slika 45: Podrobna fotografija 2
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4

ZAKLJUČEK

Ob proučevanju trajnostnega koncepta v modi sem menila, tako kot vsi, ki so se ukvarjali s
tem področjem, da se ukvarjam z nečim, kar ni združljivo: trajnost in hiter modni cikel. Bolj
ko sem razmišljala, kako premostiti ta modni oksimoron, bolj se je v meni stopnjeval odpor
do vsiljenih definicij, ki so zatrjevale, da je moda zgolj tisto, kar se hitro spreminja. Občutek,
da je moda postala le dekla ekonomiji, je bil vse močnejši. Tako je v meni rastel tudi odpor do
ustaljenih konceptov mode. Ali naj oblikujemo nekaj prikupnega in novega zgolj zato, da se
bo dobro prodajalo? Menim, da v tem primeru ustvarjanje izgubi ves svoj čar.
Šele prebiranje literature o trajnosti v modi je v meni vzbudilo nekdanje navdušenje. Prav vsi,
ki so razmišljali o trajnosti v modi, so ali poudarjali, da se ne gibljejo v območju ustaljenega
pojmovanja mode, ali pa so poskušali redefinirati pojem mode. Presenečena sem ugotovila, da
v svojih razmišljanjih nisem osamljena. Vse bolj mi je postajalo jasno, da je moda pravzaprav
odmev stanja duha neke družbe; neverbalna komunikacija posameznika in tudi skupnosti. Je
sugeriran kodeks, ki naj bi se ga držali, če želimo biti polnopraven del skupnosti, v kateri
živimo. Prav tega dejstva se dobro zaveda tržna ekonomija, ki deloma tudi zaradi hitrega
tehnološkega razvoja narekuje vedno hitrejše spremembe. Dodatno opravičilo je gospodarska
rast. Vendar ta ni edina dodana vrednost, h kateri stremi človeška družba. Štejejo tudi prosti
čas, čista narava, človeku prijazno delovno okolje, ohranjanje zdravja, dobri medčloveški
odnosi in še bi lahko naštevali.
Modo lahko kot komunikacijski medij izkoristimo tudi za dobre stvari. Vzroki za težave, ki
izhajajo iz modne industrije, torej tičijo v nas samih. Že nekaj časa obstajajo načini oblačenja
in s tem povezane metode oblikovanja, ki ne sledijo slepo kapitalističnim zakonitostim,
temveč se prvenstveno osredotočajo na celovito kakovost življenja, iz katerega ni izvzeto niti
modno oblačenje. S trajnostnimi pristopi lahko oblikovalci brez slabe vesti ponujamo, kar
današnja družba išče in potrebuje, to pa je kakovost tudi na področju modnega oblačenja.
Oblikovalci naj bi začutili modni utrip posamezne skupnosti in ga znali tudi ustrezno ter s
pomočjo trajnostnih principov upodobiti. Bolj spretni pa bi morali znati modo uporabiti tudi
kot nagovor k spoštovanju vrednot, ki vodijo v boljši jutri.
Pri snovanju svoje kolekcije oblačil 365+ sem sledila trajnostnemu pristopu kapsulne
garderobe. Ta se oglašuje od ust do ust in s pomočjo spletnega omrežja prek tako imenovanih
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blogov. Ideja vključuje načine samostojnega oblikovanja DIY (»do it yourself«) ter sistema,
ki ima cilje, podobne odprtokodnemu računalniškemu programiranju, saj se pre-oblikovanje
izdelka deloma prepusti uporabnikovi ustvarjalnosti in mu tako omogoča, da se uči, spreminja
in uporablja predmet po lastnih željah ter v okvirih začrtanih smernic. Z minimalnim številom
oblikovno skladnih oblačil kolekcije 365+ bi si lahko kupec sestavil lastno kolekcijo za
določeno časovno obdobje od enega meseca pa vse tja do dveh let. Že 18 kosov oblačil
omogoča, da bi bil vsak dan v letu oblečen drugače. V izbranem časovnem obdobju bi mu
oblačila nudila vsakodnevno raznolikost in možnost kreativnega izražanja. V primeru, da ga
ne bi zanimala kolekcija, temveč zgolj multifunkcijsko, transformacijsko oblačilo, bi imel
možnost kupiti le osnovni kroj. Multifunkcijskost, modularnost, obrnljivost oziroma
reverzibilnost in preoblikovanje oziroma transformacija so vsekakor rešitve s pečatom
trajnosti, saj omogočajo maksimalni izkoristek surovin v določenem časovnem obdobju.
Oblike pa zagotavljajo ustrezno udobje in upoštevajo modne smernice ciljne skupine.
Kolekcija in izdelan plašč sta bila dober izziv in sta lahko iztočnica za vstop na tržišče.
V večfunkcijski oblačilni pristop zlahka vključimo smernice daljšega modnega cikla in hkrati
ohranimo pestrost zunanje podobe. Daljši modni cikli so prijaznejši ljudem in naravi.
Medsebojno kombiniranje manjšega števila premišljeno izbranih oblikovno skladnih oblačil
pa uporabniku nudi občutek svežine in pestrosti.
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PRILOGA: SKICE KOLEKCIJE 365+

vrhnja oblačila

V1 – zimski plašč, ki omogoča kar šest različnih načinov uporabe; lahko je klasičen
plašč (V1), barven klasičen plašč (V1c), klasična jakna (V1a), barvna klasična jakna (V1d),
športna jakna (V1b), barvna športna jakna (V1e).

V1a

1

V1b

V1c

2

V1d

V1e

3

V2 – obojestranska prehodna jakna za pomlad in jesen ima odstranljive rokave. Zaradi
dodatne funkcije zmanjša izračunano minimalno število oblačilnih kosov kolekcije z 18 na 17.
Iz nje dobimo brezrokavnik (V3), ki je primeren tako za pomlad in jesen kot hladne poletne
večere.

V3

4

zgornja oblačila 1

ZU1 – pulover je lahko obojestranski, kar omogoča žakarsko pletivo, na eni
strani z vzorcem, na drugi brez.

ZU2 – jopico se lahko preoblikuje v pulover (ZU2a). To omogoča zadrga na
zatilniku.

5

ZU2a

ZU3 – klasičen pulover z gumbi na rokavih je lahko tudi brezrokavnik (ZU3a).

6

ZU3a

ZU4 – jopica, ki se prav tako kot prejšnji model preoblikuje v brezrokavnik s
prevezovanjem (ZU4a).

7

ZU4a

ZU5 – klasična jopica omogoča različne načine zavezovanja in zapenjanja z
gumbi.

8

zgornja oblačila 2

ZT1 – majica brez rokavnih šivov.

ZT2 – bluza brez rokavov v dveh delih.

9

ZT3 – srajca z ovratnikom na sprednji in zadnji strani.

ZT4 – majica s kratkimi rokavi in elastičnim naborkom.

10

ZT5 – dolga obleka, ki se lahko loči na top oziroma bluzo (ZT5a) in krilo (SZT5). Krilo
v poletnem času nadomesti hlače, ki niso primerne za tople vremenske razmere.

ZT5a

11

spodnja oblačila

S1 – klasične dolge hlače, ki se jih preoblikuje v kratke (S1a).

S1a

12

S2 – hlačno krilo z žepoma.

S3 – oprijete hlače oziroma pajkice s pošitimi detajli.

13

S4 – dolge ali kratke jeans hlače (S4a). Kovinski vzorec iz zakovic je posledica
tehnične rešitve zapenjanja.

S4a

14

S5 – krilo 3 v 1. Krajši krili (S5a, S5b) lahko v poletnem času nadomestita katero
od predhodno prikazanih spodnjih oblačil.

S5a

15

S5b

SZT5 – nadgradnja oziroma transformacija obleke (ZT5), ki se razdeli na top in krilo.

16

