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IZVLEČEK
Namen diplomskega dela je bil razviti kolekcijo športnih oblačil za prosti čas. Športna
oblačila so se skozi zgodovino močno spreminjala in razvijala. V današnjih časih
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Teoretični del diplomskega dela je usmerjen v zgodovino in razvoj športa na splošno,
zgodovino in razvoj športnih oblačil in opreme v 20. stoletju ter sodobnih športnih
oblačil 21. stoletja.
Predstavljene so nekatere izmed večjih in vodilnih športnih blagovnih znamk ter
njihova sodelovanja z različnimi modnimi oblikovalci ali drugimi znanimi osebnostmi.
Omenjene so tudi nekatere tehnične in oblikovalske značilnosti sodobnih športnih
oblačil in mode.
Praktični del diplomskega dela prikazuje razvoj kolekcije športnih oblačil za prosti čas
od izhodišča do realizacije kolekcije. Prikazana je inspiracija, ki sem jo našla v
maroški arhitekturi. Prikazan je tudi razvoj vzorcev, ki so bili realizirani v tehniki
laserskega reza ter digitalnega tiska. Zadnji del praktičnega dela prikazuje line-up
kolekcije, ki je sestavljena iz osmih modelov. Prikazane so skice, tehnične skice ter
fotografije petih realiziranih modelov.
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ABSTRACT
The purpuse of diploma thesis was to develope a leisure sportswear collection.
Sportswear changed and developed a lot through the history. Nowdays, it represents
a very popular style of dressing. Probably there is no one whose wardrobe does not
contain at least one piece of sportswear and one pair of sports shoes.
The theoretical part of diploma thesis is focused into the history and development of
sport in general, history and development of sportswear and sport equipment of 20th
century and contemporary sportswear of 21st century.
Some of the largest and leading sport brands are presented as well as their
collaborations with different fashion designers and other celebrities. Some technical
and design characteristics of contemporary sportswear and fashion are mentioned as
well.
The practical part of diploma thesis is showing the development of leisure sportswear
collection from the basis untill the realization of the collection. It shows the inspiration
obtained from the Moroccan architecture. It also shows the development of the
patterns which have been realized in the laser cutting and digital print techniques.
The last part of diploma thesis shows the line-up of the collection which consists of
eight models. It shows the sketches, technical drawings and photographies of five
realized models.
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1. UVOD
Šport je del človekovega življenja že vse od antične Grčije (8. stoletje pred
Kristusom), ko so prvič organizirali olimpijske igre. Sprva so športniki nastopali nagi,
z začetkom modernih olimpijskih iger leta 1896 pa so se začela razvijati tudi športna
oblačila. Sprva so bila to zgolj bolj udobna oblačila za prosti čas, ki so dopuščala
svobodno gibanje športnikov. Kasneje, v 20. stoletju, pa so se začela razvijati športna
oblačila, kakršna poznamo danes (1).
Šport je svetoven pojav, ki ga ni mogoče povezovati zgolj z modo, temveč z vsemi
ostalimi socialnimi in kulturnimi pojavi. Pomemben je tako za politiko, ekonomijo,
kulturo, religijo, turizem, kot tudi za televizijsko in filmsko industrijo. Šport pritegne
veliko medijske pozornosti, kar še poveča zanimanje za šport ter njegovo
globalizacijo. Šport spremlja mnoge nacionalne predstave in prireditve, spodbuja
nacionalno zavest, prav tako pa tudi internacionalizacijo, saj je dan danes težko
določen šport pripisati le eni narodnosti ali državi. Šport izobražuje, zdravi, ponuja
zaposlitve, preprečuje kriminal,... Z njim se identificirajo tako revni kot bogati sloji
prebivalstva celega sveta. Šport ustvarja subkulture, skupino ljudi, ki si med seboj
delijo verovanje, vrednote ter norme. Ti spodbujajo mnoge športe iz socialnih,
kulturnih ter političnih razlogov (2).
Skozi zgodovino se je spreminjal tudi pogled na človeško telo. V različnih
zgodovinskih časovnih obdobjih so bili priljubljeni tudi različni telesni ideali. Zdravo
življenje, šport, rekreacija, fitnes, fit,... to so besede, ki jih danes pogosto uporabljamo
v vsakdanjem življenju. Biti fit oziroma biti v formi še nikoli ni bilo tako modno kot
zadnja leta.
V današnjih časih ima šport močan vpliv na življenjski slog ljudi po vsem svetu. Velja,
da sta aktivni duh in telo koristna za naše zdravje in lepoto. S popularizacijo športa
med ljudmi se je popularizirala tudi tako imenovana športna moda. Ohlapna,
raztegljiva, oprijeta ter udobna oblačila se nosijo tako za športne aktivnosti kot tudi v
vsakdanjem življenju in poudarjajo aktivno življenje ter mladosten in športen videz
posameznika. Izgled oblačil, ki so namenjena športnim aktivnostim, danes igra enako
veliko vlogo kot funkcija le-teh. Šport, športna oblačila in dodatki, materiali in
sodobna tehnologija, imajo močan vpliv na sodobno modo. Kombiniranje,
združevanje in sinteza starega in novega, tradicionalnega in sodobnega, preteklosti,
sodobnosti in prihodnosti, igrajo ključno vlogo v sodobnem oblikovanju. Tako visoka
kot nosljiva ulična moda vedno več uporabljata nove tehnološko napredne materiale.
Trendi nakazujejo, da bo uporaba le-teh skozi leta zgolj naraščala. Zaradi aktivnega
in hitrega življenja se bo športno navdihnjeno oblikovanje ter povezava med športom
in modo še stopnjevala (1).
Vpliv športa je možno zaslediti tudi na ulicah. Različni športi, vse od nogometa,
košarke, bejzbola in drugih, so pustili močan vpliv na ulični modi. V zadnjih mesecih
se je močno povečal vpliv teniških oblačil iz 70. let. Majice polo, krilca za tenis,
klasični pleteni puloverji ter drugi kosi oblačil vzeti s tenis igrišč so danes močno
priljubljeni med modnimi ozaveščenci na ulicah (3). Zaradi hitrega načina življenja
smo si ljudje življenje in vse kar nas obdaja prilagodili in naredili bolj udobno.
Kombiniranje športnih obuval z elegantnimi oblačilnimi kosi kot so krila, obleke, drage
dizajnerske torbice danes ne predstavlja nič spornega. Športna obuvala kombiniramo
1

tudi k poslovni obleki, tako moški kot tudi ženski. Široke in raztrgane hlače iz jeansa,
široki in preveliki puloverji, jakne bomber in drugi bolj športni kosi se nosijo tudi na
visoke pete. V modi ni več pravil, vsak posameznik se lahko po svoje izraža skozi
svoj stil.
S porastom zanimanja za šport in športne aktivnosti se je povečalo tudi zanimanje za
športna oblačila. Tudi ženske so se začele bolj vključevati v športne aktivnosti, kar je
povečalo tudi trg ženskih športnih oblačil. Trg športnih oblačil se veča po celem
svetu, največji delež pa predstavlja ameriški trg. Športna oblačila so leta 2013
pokrivala 15.3% delež ameriškega trga oblačilne industrije. V Ameriki se je iz leta
2012 v leto 2013 prodaja športnih oblačil zvišala za 6.9%. Svetovni trg športnih
oblačil naj bi po izračunu skupne letne stopnje rasti (CAGR) med leti 2013 in 2017
porasel za 7.5%. Največji delež trga predstavljata Nike in Adidas, sledijo jima V. F.
Corporation (Nautica, Vans, Timberland,...), Puma ter druge športne blagovne
znamke (4). Športni velikani se še kako zavedajo, kako pomembno vlogo igra stil in
eleganca v športnih oblačilih, še posebej pri ženskah. Trg ženskih športnih oblačil
znamke Nike je velik 5 milijard dolarjev (približno 4,6 milijard evrov) in predvidevajo,
da se bo do leta 2017 zvišal na 7 milijard dolarjev (približno 6,4 milijard evrov). Trg
športnih oblačil se je povečal tudi v hitrosti dodajanja novih izdelkov na trg. Športni
velikan Adidas se zaveda, kako hiter je tempo v današnjem življenju in kako hitro se
stvari spreminjajo. Svojim strankam stalno ponujajo nove izdelke, kar je s pomočjo
interneta v današnjih dneh tudi mnogo lažje (5).
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2. TEORETIČNI DEL

2.1.

RAZVOJ ŠPORTNE MODE V 20. STOLETJU

Na razvoj oblačil so močno vplivale spremembe socialnih, političnih in kulturnih
okoliščin. S prvo industrijsko revolucijo in preseljevanjem ljudi iz podeželja v mesto,
se je začela tudi potreba po gibanju. Ljudje, ki so bili včasih v neprestanem gibanju
med delom na prostem, so se tako znašli v zaprtih pisarnah in tovarnah. Tako se je
pojavila potreba po gibanju in druženju, začele so se razvijati različne športne, tako
individualne kot timske, dejavnosti. Vzporedno z razvojem športnih dejavnosti so se
razvijala tudi športna oblačila (slika 1), vendar pa je proizvodnja športnih oblačil
postala cvetoča industrija šele stoletje kasneje (1).

Slika 1: Športno oblačilo iz leta 1896
3

Šport in socialne spremembe so močno vplivali tudi na oblačenje ljudi, predvsem
žensk. Leta 1849 je Amelia Jenks Bloomer prva oblekla do gležnjev segajoče hlače,
tako imenovane pumparice (angl. knickerbockers). Za tisti čas je bilo to zelo sporno,
tako da se ta trend ni uveljavil vse do leta 1880, ko so ženske začele sodelovati v
zunanjih športih in kolesarjenju. Šele v obdobju prve svetovne vojne, okoli leta 1914,
pa so ženske pričele nositi hlače tudi vsak dan kot delovno oblačilo (1).
Tudi v oblikovanju oblikovalke Coco Chanel je bilo mogoče zaslediti vpliv športa.
Njen slog je bil udoben in sproščen a vseeno eleganten. Bila je ena izmed tistih
revolucionark, ki je v svetu mode zabrisala linije med športnimi in vsakdanjimi oblačili.
Bila je prva, ki je leta 1914 izdelala ženske športne kopalke (1, 6).
V 20. letih 20. stoletja so ženske tudi na teniških igriščih opustile dolga krila.
Francozinja Suzzane Lenglen in američanka Helen Wills sta postavljali nove trende
na teniških igriščih. Uniforme Suzzane Lenglen so bile kreacije oblikovalca Jean
Patou-a (slika 2). Uniforma je bila sestavljena iz naglavnega traku, brezrokavnika ter
do kolen segajočega krila. Imela je bele nogavice, saj je bilo v tistih letih sporno
kazati gole noge izven kopalnih letovišč. Helen Wills je bila znana, da je na igrišču
vedno nosila senčnik za oči (6).

Slika 2: Suzzane Lenglen v teniški opremi oblikovalca Jean Patou-a
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V 30. in 40. letih 20. stoletja se je z modnimi ikonami kot so Marlene Dietrich, Greta
Garbo in Katharine Hepburn začela popularizacija nošenja hlač kot vsakdanji kos
oblačila. Hlače so bile za ženske bolj praktično in udobno delovno oblačilo tudi med
drugo svetovno vojno. Takrat je prišlo tudi do ogromnih sprememb v športnih
oblačilih in materialih. Kot nadomestilo naravnih materialov so se začeli uporabljati
sintetični materiali kot so najlon in poliester. Njihove prednosti so bile nižja cena, lažja
vzdržljivost in odpornost, njihova pomanjkljivost pa neprijetnost na dotik in zračna
neprepustnost. Ti materiali so se po drugi svetovni vojni uporabljali tudi za
komercialne namene. Postali so zelo popularni v masovni proizvodnji nizko cenovnih,
funkcionalnih oblačil (1).

Slika 3: Bonnie Cashin, Kombinezon, 1967 (levo), Fred Picard in Bobbie Yeoman,
Oblačilo za golf, 1947 (sredina), Claire McCardell, Kopalke, 1944 (desno)

Ta leta v Ameriki zaznamujejo začetek konfekcije in dostopne mode. Z modnimi
oblikovalkami kot so Claire McCardell, Clare Potter, Bonnie Cashin, Elizabeth Hawes
(slika 3) ter drugimi se je v obdobju 1930 do 1970 začela razvijati ameriška moda,
oziroma kot jo imenujemo danes, športna moda (7). Modna zgodovinarka Jennifer
Craik je dejala, da je športna moda ameriški pojav, pa čeprav se je ta kasneje
globalizirala ter bila prevzeta tudi v Evropi. K globalizaciji je pripomogla enostavnost
oblačil, prilagojena za masovno proizvodnjo ter potreba po nosljivi ter dosegljivi modi
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(8). Postavljala so se nova pravila sodobne mode, ki so se oddaljevala od
tradicionalne pariške visoke mode. Namesto vsiljevanja modnih trendov so začeli
ustvarjati modo, kakršno so američanke želele nositi. V ospredje so postavili
praktičnost ter začeli oblikovati sodobna ter vsakdanja oblačila. Enodelne
kombinezone, hlače ter druge oblačilne kose, prej namenjene za športne aktivnosti,
so vpeljali v neformalno, vsakdanjo modo. Oblikovali so oblačila, ki niso zahtevala
zahtevnega vzdrževanja ali pomoči ob oblačenju ter so poudarjala neodvisnost žensk
v Ameriki. Lepota ni bila več primarnega pomena, oblačila so bila funkcionalna in
narejena za širšo množico ter dopuščala svobodo izražanja. Začeli so uvajati nove
tehnike oblikovanja ter zapenjanja oblačil. Tudi na ženskih oblačilih so se začeli
pojavljati žepi. Žepi na športnih oblačilih so služili za shranjevanje športnih
pripomočkov, kot na primer žogice za tenis in golf (7).
V 50. letih se je v Hollywoodu začelo poveličevanje športa in s tem tudi razvoj novih
materialov za športna oblačila, ki so bili bolj dekorativno dodelani. Pojavil se je nov
elastičen material, imenovan lajkra. Pojavljati so se začele nove športne blagovne
znamke, ki so jih ustanovili športniki sami, saj so bili nezadovoljni s ponudbo na
tržišču. Tako sta bili ustanovljeni dve vodilni surferski blagovni znamki OP (Ocean
Pacific) in O'Neill. Jack O'Neill je z željo po razvoju toplega oblačila za surfanje prišel
do rešitve in iz prvotno industrijskega materiala neoprena izumil potapljaške in
surferske obleke. S konstantnim izboljševanjem se le-te uporabljajo še danes (1).
V 60. letih so se športna oblačila začela pojavljati tudi v ulični modi. Subkulturno
gibanje MOD je v ulično modo vpeljalo majice s polo ovratnikom blagovne znamke
Fred Perry (8). MOD je bila subkultura, prvotno sestavljena iz mladih fantov, katerih
primarni interes sta bila moda in glasba (9). Desetletje kasneje je skupina imenitno
oblečenih študentov iz Združenih držav Amerike v svojo uniformo vpeljala oblačila
blagovne znamke Lacoste. Blagovna znamka Lacoste je bila primarno usmerjena v
izdelovanje teniških uniform (8).
Z izumom barvne televizije v 1970. letih se je začela množična promocija športa,
zdravega življenja in s tem povezan življenjski stil. Vzpostavljati so se začela
sodelovanja med filmskimi in športnimi zvezdami, kot sta fitneser Arnold
Schwarzenegger in mojster borilnih veščin Bruce Lee. Odpirati so se začeli mnogi
centri za fitnes ter telovadnice. Vse to je vplivalo na povečanje zanimanja za športne
aktivnosti, športno oblačilno industrijo ter modo na splošno (1).
S kombiniranjem športne in visoke mode je v 80. letih modni hit postal oblikovalec
Azzedine Alaia. Njegove kreacije so bile oprijete, poudarjale so ženske oblike in
njihovo privlačnost. V njih so ženske delovale športno, a vseeno elegantno. Ljudje v
formi so nosili oprijeta oblačila iz lajkre ali lateksa (10).
90. leta prejšnjega stoletja zaznamuje začetek recesije in popularizacija plesne
glasbe. Mnogo ljudi si ni več moglo privoščiti dragih oblačil velikih modnih imen. Tako
se v teh letih meja med športno in visoko modo močno stanjša. Nositi so se pričela
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oblačila za prosti čas, namenjena za vsako priložnost. Med najbolj nošene oblačilne
kose tega obdobja spadajo pajkice, kavbojke, majice s kratkimi rokavi, kratki topi,
trenirke ter elastični oprijeti kombinezoni. Prav tako je na ulično modo v teh letih
vplivala tudi reparska glasba. Mnogi so nosili prevelike majice športnih klubov ter
bejzbol kape s šiltom. Moderni so bili športno navdihnjeni enodelni denim
kombinezoni, tako imenovane jakne ''bomber'', obleke s kapuco,... ki so se nosili s
supergami (slika 4). Močno se je začela razvijati tudi konfekcija za močnejše ljudi,
tako na športnem kot modnem področju. Ponovno so zaživeli trendi 60. in 70., kjer je
lajkra prevzela prej prevladujoča materiala najlon in poliester. Ta je omogočala
svobodno gibanje tako v vsakdanji nošnji kot tudi na plesišču v diskoteki. Lajkro so
kombinirali tudi z drugimi materiali, na primer bombaž in svila s potiski z navdihom
Indije in Afrike. Tako v športni kot tudi v modni oblačilni industriji so se začeli
uporabljati tudi novi mikrovlakneni materiali kot sta ''Thinsulate'' in ''Polartec''.
Zagotavljali so toploto, a so bili vseeno lahkotni in tanki (11).

Slika 4: Modni trend 1990. let
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2.2.

ŠPORTNA MODA V 21. STOLETJU

Medtem ko ima šport močan vpliv na modo že skozi celotno zgodovino, pa je dokaj
nov vpliv mode na šport. Šport in moda sta se v zadnjih dvajsetih letih močno
povezala ter vzajemno delujeta eden na drugega. V modni industriji ni zgolj
pomemben le videz, temveč tudi udobje in praktičnost. Inovacije s področja športnih
oblačil postajajo del modnega oblikovanja. Medtem pa je pri športni modi ravno
obratno, poleg udobja, praktičnosti in sposobnosti izdelkov je vedno bolj pomemben
tudi videz (slika 5). Tako so se ustvarila tudi mnoga sodelovanja med športniki,
športnimi blagovnimi znamkami, modnimi oblikovalci ter modnimi blagovnimi
znamkami. Ta sodelovanja so močno doprinesla tako na področju oblikovanja
izdelkov kot tudi marketinga (8).

Slika 5: Kolaž športne mode 21. stoletja
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Mnogi športniki so nastopili v oglaševalskih kampanjah modnih blagovnih znamk, kot
na primer David Beckham za Police, David James za Armani, Christiano Ronaldo za
Pepe, Thierry Henry za Tommy Hilfiger. Ustvarila so se sodelovanja med modnimi
oblikovalci in športnimi blagovnimi znamkami: Yohji Yamamoto in Adidas (Y-3),
Yasuhiro Mihara ter Puma, Kim Jones in Umbro ter drugi (8). Modne blagovne
znamke so začele ustvarjati svoje linije športnih izdelkov. Chanel od leta 2010
izdeluje luksuzne športne izdelke: kolesa, smuči, žogice za tenis, nogomet ter druge
športe, ribiško opremo,... Ralp Lauren ter Tommy Hilfiger sta le dva primera modnih
znamk, ki imata mnogo linij, med drugim tudi linijo oblačil za golf. Modni oblikovalci
oblikujejo tudi za znane športnike, nogometne klube, olimpijske športnike: Stella
McCartney za britanske olimpijske športnike, Dolce & Gabbana za nogometaše
Milana, Ralf Lauren za pobiralce žogic ter sodnike na teniških turnirjih ter oblačila za
ameriške olimpijske športnike. Povezava je tako močna, da so nekateri modni
oblikovalci začeli prirejati tudi modne revije na športnih terenih, kot na primer Dirk
Bikkembergs na nogometnem igrišču (12). Med blagovnimi znamkami, ki so zaradi
naraščajočega trenda športne mode razvile posebno linijo športnih oblačil, je tudi
H&M. Leta 2014 je njihovo športno kolekcijo oblikoval oblikovalec Alexander Wang
(13). Modni oblikovalci pa ne oblikujejo zgolj oblačil ampak tudi športno obutev.
Huddein Chalayan, Alexander McQueen in Mihara Yasuhiro so le nekatera imena, ki
so že oblikovala športno obutev znamke Puma (14).

2.2.1. ADIDAS
Adidas je športna blagovna znamka, ki jo je leta 1924 ustanovil Adi Dassler v
Nemčiji. Podjetje je bilo od začetka usmerjeno v izdelovanje športne obutve. V
Nemčiji imajo tudi številne laboratorije, namenjene raziskavam s področja
visokozmogljivih, naprednih materialov. Poleg obuval danes oblikujejo tudi športna in
ulična oblačila in dodatke (1). Že od vsega začetka sodelujejo z raznoraznimi
športniki ter tako konstantno izboljšujejo svoje izdelke. Od leta 1970, ko so izdelali
prvo uradno nogometno žogo za Klubsko svetovno prvenstvo FIFA, s prvenstvom
redno sodelujejo. V 2000. letih je podjetje začelo izdelovati tudi športno navdihnjeno
ulično modo in ustanovilo blagovne znamke kot so Adidas by Stella McCartney, Y-3
(oblikovalec Yohji Yamamoto) ter Porsche Design Sport. Od leta 2006 se podjetje
imenuje Adidas AG ter vključuje tudi blagovne znamke TaylorMade, Reebok,
Reebok-CCM ter Rockport (15). Poleg sodelovanja s Stello McCartney in Yohji
Yamamotom so za Adidas oblikovali tudi oblikovalci Raf Simons, Rick Owens, Mary
Katrantzou and Jeremy Scott (5).

2.2.1.1.

ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY

Stella McCartney poleg svojih lastnih kolekcij oblikuje tudi za Adidas (slika 6).
Oblikuje visokozmogljive kolekcije športnih oblačil, ki so ženstvene ter sodobne.
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Ženske lahko njena oblačila nosijo tako med tekom, v telovadnici, kot tudi na
smučiščih ali v bazenu (16). Kolekcija za jesen/zimo 2015 je tako modna kot tudi
funkcionalna. Elegantni oprijeti smučarski kosi dopuščajo svobodo gibanja in prav
tako ščitijo telo pred mrazom. Uporaba materialov kot sta na primer volna merino in
neopren daje kolekciji sodoben pridih. Oblačilni kosi so brezšivno sestavljeni, kar
omogoča nemoteno gibanje in udobje (17).

Slika 6: Sodelovanje med Adidasom in Stello McCartney

2.2.1.2.

Y-3

Y-3 je rezultat sodelovanja športne blagovne znamke Adidas ter japonskega
oblikovalca Yohji Yamamota (slika 7). Y v poimenovanju linije športnih oblačil
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predstavlja ime Yohji Yamamoto, 3 pa predstavlja zaščitni znak Adidasa.
Sodelovanje se je začelo leta 2011 ter je po Yohjijevih besedah ustvarilo nekaj
novega kar trg še ni poznal, nekaj, kar je napovedovalo prihodnost. Yohji ustvarja
elegantno športno modo (18).

Slika 7: Sodelovanje med Yohji Yamamotom in Adidasom

2.2.1.3.

REEBOK

Športna blagovna znamka Reebok je hčerinsko podjetje družbe Adidas AG.
Ustanovila sta jo brata Foster leta 1958. Podjetje je delovalo že pred tem, od leta
1895, vendar pod imenom J. W. Foster and Sons. V 1980. letih je bila firma Reebok
ena vodilnih blagovnih znamk v svetu fitnesa. V letu 2011 je podjetje začelo
sodelovati tudi s CrossFit, programom za notranjo moč in kondicijo. Leta 2013 so
ustanovili tudi linije za jogo, ples in aeorobiko (15).

2.2.2. NIKE
Nike je ameriška športna blagovna znamka, ustanovljena leta 1972. Z začetki v
športnih obuvalih so svojo proizvodnjo hitro razširili tudi na druga področja. Danes
izdelujejo vse, od obuval in oblačil za šport do tistih, ki so primerna za vsakdanjo
nošenje in prosti čas (slika 8). Redno razvijajo tudi nove tehnološko napredne
materiale in izdelke (1). Nike se zaveda, kako veliko vlogo igra stil in moda v
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ženskem življenju ter tudi med izvajanjem športnih aktivnosti. Zato svojim strankam
ponujajo zmes tako funkcionalnih, tehničnih kot tudi modnih izdelkov (5).

Slika 8: Kolekcija Nike Pinnacle, 2013

2.2.2.1.

NIKELAB X JFS

NikeLab x JFS je kolekcija, ki je nastala s sodelovanjem med športno blagovno
znamko Nike ter oblikovalko Johanno F. Schneider (slika 9) (5).

Slika 9: Sodelovanje med Nikom in Johanno F. Schneider
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2.2.2.2.

NIKE X PEDRO LOURENÇO

Sodelovanje med Nikom in brazilskim oblikovalcem Pedrom Lourençom je prineslo
kolekcijo, navdihnjeno v združevanju razkošja in športa (slika 10). Ženske spodbuja k
doseganju svojih ciljev ter je primerna tako za športne aktivnosti kot vsakdanjo
nošnjo. Gre za igro proporcev in plastenja več oblačilnih slojev (19).

Slika 10: Sodelovanje med Nikom in Pedrom Lourençom

2.2.3. PUMA
Puma je športna blagovna znamka, ki deluje že več kot 65 let. Skozi svojo zgodovino
so vzpostavili mnoga sodelovanja z različnimi oblikovalci. Oblikujejo oblačila za
različne športe, vse od golfa (blagovna znamka Cobra Golf), nogometa, teka,
fitnesa,... (20). Bila je ena prvih, ki se je zavedala, kako pomembno vlogo igra moda
v športnih izdelkih. V letu 2005 je odprla svojo prvo prodajno trgovino v New Yorku,
kjer so predstavili le svojo športno modo, ki je bila oblikovana skozi sodelovanja z
modnimi oblikovalci in modnimi blagovnimi znamkami. Dve izmed prvih sodelovanj
sta bili z modnim oblikovalcem Neilom Barrettom, ki je zasnoval kolekcijo ''96 Hours''
ter z italijanskim podjetjem, ki izdeluje usnjene izdelke, Schedoni (8).
Kljub novim trendom v športni modi pa še vedno bije boj med tradicijo in inovacijo.
Določeni športi, kot na primer nogomet, imajo posebno določena pravila oblačenja
med izvajanjem igre. Leta 2004, ko je Puma oblikovala športne drese za nogometaše
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nacionalnega moštva afriške Republike Kamerun, so bili ti zaradi neprimernih uniform
izključeni iz afriškega nacionalnega pokala v nogometu. Oblačila so bila tehnološko
dodelana in napredna, kar je igralcem omogočalo lažje gibanje in jim dalo prednost
pred sotekmovalci (8).

2.2.3.1.

PUMA IN RIHANNA

Marketinška poteza, sodelovanje z znano pevko Rihanno, je vsekakor uspela (slika
11). Pevka je leta 2015 zasnovala novo kolekcijo za športno blagovno znamko, ki
vsebuje vse od oblačilnih kosov do športnih obuval. Določeni kosi so se prodali
rekordno hitro (21).

Slika 11: Sodelovanje med Pumo in pevko Rihanno

2.2.4. UMBRO
Angleška športna blagovna znamka Umbro izdeluje predvsem nogometno opremo.
Njena tradicija sega do leta 1924, leta 1934 pa so izdelali tudi celotno opremo za
nogometni klub Manchester City. Skozi leta je blagovna znamka postajala vedno bolj
prepoznavna tudi izven nogometnih igrišč, tako v drugih športih kot tudi na ulicah
(22). Medtem, ko v Evropi ni tako priljubljena, na Japonskem trgu zavzema tretje
mesto med najbolj prodajanimi blagovnimi znamkami športnih oblačil. Leta 2004 je v
Londonu odprla vrata svoje modne trgovine, kjer je predstavila kolekcijo oblikovalca
Kima Jonesa skupaj s serijo fotografij, ki so bile posnete za modno revijo Fantastic
Man (8).
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2.3.

ZNAČILNOSTI SODOBNE ŠPORTNE MODE

2.3.1. MATERIALI
Skozi čas so se razvili mnogi visokozmogljivi materiali, ki se uporabljajo za športna
oblačila in tudi v modi. Mikrovlakneni poliestrski materiali so lahkotni, zračnoprepustni in vodoodbojni. Flis je pleten in brušen poliester, ki je lahkoten, mehek,
zračen in topel. Material Gore-tex je vodoodbojen, zračen in lahkoten, narejen iz
lepljene membrane (23). Polartec Neoshell in Mountain Hardwear Dry.Q sta vodo in
vetrovno odbojna materiala, kljub temu pa sta zračno prepustna in dopuščata
odvajanje znoja od telesa. Zero-Loft Aerogels je tanek, na gelu baziran material, ki
ohranja svoje termične lastnosti v vseh pogojih (24).
Prednost novih, visokozmogljivih materialov je njihova praktičnost. Sprva so se
uporabljali za izdelovanje športnih oblačil in opreme, v zadnjih letih pa se pojavljajo
tudi v modni industriji. Ti materiali so prijetni na otip, zagotavljajo toploto, so lahki ter
preprosti za vzdrževanje. Usnje se pojavlja tudi kot raztegljiv material. Neopren je
možno zaslediti na modnih pistah, saj je prijeten na otip, topel in zaščiten. S
kombinacijami materialov dobimo še več novih. Neopren se kombinira s plišem ali s
svilo, tako dobimo nov videz in strukture materialov, ki so tako udobni kot tudi
elegantni. Majice, kratke hlače, krila, tunike in drugi oblačilni kosi so lahko narejeni
tudi iz materialov iz mikrovlaken, antibakterijskih in kloroodpornih materialov, ki so se
prvotno uporabljajo za plavalna oblačila (1).
Velik vpliv na modo so pustili tudi prešiti in podloženi materiali s polnilom. Ti se
uporabljajo tako za športna kot za modna oblačila, saj so zaradi svoje tankosti,
lahkotnosti in mehkobe izjemno uporabni in nudijo dobro zaščito pred mrazom.
Uporabljajo se vsepovsod, včasih tudi zgolj le na določenih, dodatno zaščitenih delih
telesa, na primer kolena, komolci, hrbet, ramena,... (1).

2.3.2. DETAJLI
Tako kot šport vpliva na modno oblikovanje in modne trende pa tudi moda vpliva na
oblikovanje športnih oblačil. Ta tako postajajo vedno bolj dekorativna, prefinjena ter
ne samo praktična. Na športnih oblačilih je tako možno opaziti naborke, okraske,
dekorativne obrobe in rese, vezenine in čipke, izreznine in mnogo drugih dekorativnih
detajlov. Povezava je opazna tudi v barvah in vzorcih. Žive, močne barve, ki se
uporabljajo za športne drese ali kot opozorilne barve na delovnih oblačilih, se
uporabljajo tudi v modnem oblikovanju. Vzorci krasijo športna oblačila. Logotipi,
etikete ter druge grafike so se sprva pojavljale na športnih oblačilih ter označevale
pripadnost določeni ekipi. Dandanes jih je mogoče zaslediti tudi v modi, kjer
predstavljajo predvsem pripadnost določenemu družbenemu sloju ali določeni
družbeni skupnosti (1).
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Vpliv športne mode na ulično in visoko modo je viden tudi skozi detajle na oblačilih.
Uporaba velikih zadrg je tako vizualni kot tudi praktični dodatek. Zadrge je mogoče
zaslediti na različnih predelih oblačil, na primer na zapestju, od gležnjev do kolen, na
strani,... Olajšajo oblačenje oblačil, prav tako pa omogočajo popolno prilagajanje
oblačila in tako ščitijo telo pred mrazom in vetrom. Dvojno zapenjanje, kjer je druga
zadrga pritrjena na notranjem poklopcu oblačila, včasih tudi diagonalno, omogoča
večjo zaščito pred mrazom in vodoodpornost oblačila. Skrito zapenjanje daje
aerodinamični videz oblačil. Modno in praktično je tudi magnetno zapenjanje,
pritiskači, kvadratni in veliki ježki (1).

2.3.3. DODATKI
Pomembno vlogo v športni in ulični modi imajo tudi dodatki. Ti so mnogokrat kar del
oblačila ali pa se povsem prilagajajo telesu, ter tako omogočajo lažje in nemoteno
gibanje. Primer, kjer moda vpliva na športne dodatke, je v preoblikovanju čelad.
Mnoge čelade nimajo več tradicionalne oblike, ampak je njihova oblika bolj podobna
kapi in prekrita s platnom, ter tako bolj privlačna na pogled. Kapuce je mogoče
zategniti z elastiko ali drugimi tehnikami. S tem dosežemo popolno oprijemanje glavi,
kar olajša pregled na vse strani (1).
Tudi v obutvi je opaziti povezavo med modo in športom. Tehnologije in odkritja pri
izdelovanju športnih copat, kjer sta udobje in varnost ključnega pomena, se tako
dandanes uporabljajo tudi pri oblikovanju modne obutve. Prav tako pa je tudi pri
oblikovanju športnih obuval pomemben videz le-teh. Te tako krasijo mnogi potiski,
teksture in drugi dekorativni dodatki, kot na primer kovina. Zanimivo je kombiniranje
enega z drugim, na primer športni podplat z elegantnim zgornjim delom obutve, ali
obratno, visoke pete in športno navdihnjen zgornji del obutve. Zapenjanje z zankami,
ježki, elastikami se je iz športne obutve preneslo tudi na ulično. Športne copate ni
mogoče zaslediti le v zaprtih telovadnicah in med športnimi aktivnostmi, ampak tudi v
poslovnem svetu in na modnih pistah. Raziskave so pokazale, da je le 10-25%
kupljenih športnih copat uporabljenih za izvajanje športnih aktivnosti. Nekatere
blagovne znamke, nekoč usmerjene zgolj v izdelovanje športne obutve, so ustanovile
tudi moško in žensko linijo športnih obuval za vsakdanjo, mestno nošnjo (1).

2.3.4. TEHNOLOGIJE
Novi materiali so prinesli novosti tudi v krojenju in šivanju oblačil. Z raznovrstnimi
zadrgami, gumbi, ježki in drugimi tehnikami je mogoče krajšati, ožati, širiti, dodajati
oblačila, s čimer je mogoče zamenjati tako namembnost oblačilnega kosa kot tudi
priložnost za katero je namenjen. Multifunkcionalnost gre tudi v ekstreme, oblačilo se
lahko spremeni v spalno vrečo ali šotor (1).
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Ploščati šivi niso tako moteči, varjeni šivi varujejo pred vetrom, dežjem in snegom.
Mnogi sintetični materiali se krojijo z laserskim strojem. Laserski rez zažge robove
oblačil in tako ni potrebe po opletanju robov. Šivom se izognemo tudi s toplotnim,
kemičnim in ultrazvočnim povezovanjem krojnih delov. Prednosti nešivanih oblačil so
v lahkotnosti, neprepustnosti in preprečevanju trganja po šivih (1).
Razvoj tehnologije prinaša mnoge spremembe in napredke tudi v modi in športnih
oblačilih. Razvijajo se posebni skenerji za telo, ki izmerijo človeške mere, kar prinaša
možnost popolnega prilagajanja in individualizacije produktov za kupce (1). Želja po
individualnosti, odstopanju od večine ter osebnemu izražanju je s preplavitvijo
masovne proizvodnje na vseh področjih vedno večja. Mnoge blagovne znamke so
tako razvile posebne linije ter aplikacije za personalizacijo izdelkov ter tako svojim
kupcem omogočile personalizacijo kupljenih izdelkov. Med njimi sta tudi športni
blagovni znamki Adidas in Nike. Nike s svojo storitvijo NIKEiD svojim kupcem
omogoča skoraj popolno prilagoditev izdelkov, vse od športnih copatov pa do
športnih dresov in opreme. Tako kupec postane oblikovalec in NIKE mu ponuja
možnost, da sprosti svojo kreativnost in sam določi barve, vzorce in napise. Prav
tako lahko svojemu paru čevljev spreminja tudi medpodplat ter ploščice ter tako
vpliva na zmogljivost čevlja (25). Enako možnost prilagoditve svojih izdelkov ponuja
tudi športna blagovna znamka Adidas. Razvili so tudi posebno mobilno aplikacijo, s
katero lahko posameznik ustvari svoj vzorec za tisk na čevelj modela ZX Flux (26).
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3. EKSPERIMENTALNI DEL

3.1.

NAMEN NALOGE

Namen diplomske naloge je bil oblikovati športno kolekcijo za prosti čas z izhodiščem
v Maroški arhitekturi.

3.2.

INSPIRACIJA

Slika 12: Inspiracijski kolaž
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3.3.

CILJNA SKUPINA

Ciljna skupina izdelane kolekcije je ženska od 20. leta starosti naprej. Njeno življenje
je aktivno, zaveda se pomena gibanja v vsakodnevnem življenju ter se rada oblači
sproščeno in udobno. Zaradi hitrega načina današnjega življenja njen vsakdanji stil
vsebuje oblačilne kose, primerne tako za službene sestanke, kot tudi za obisk
nakupovalnih središč ali športne telovadnice. Je modno ozaveščena in sledi modnim
trendom.
Kot primer sem vzela stil britanske pevke Rite Ora, ki v svojem stilu športne oblačilne
kose kombinira s čevlji z visoko peto, ter bolj elegantna oblačila s športnimi
supergami (slika 13).

Slika 13: Kolaž ciljne skupine
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3.4.

NAČRTOVANJE KOLEKCIJE

3.4.1. BARVE IN MATERIALI

Slika 14: Kolaž materialov
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3.4.2. VZORCI
V kolekcijo sem vključila dva ključna vzorca. Oba sta inspirirana iz maroške
arhitekture. Enega sem izvedla v tehniki laserskega reza (slika 15 in slika 16),
drugega pa v tehniki digitalnega tiska (slika 17).

Slika 15: Vzorec za laserski rez

Slika 16: Ponavljajoči vzorec za laserski rez
21

Slika 17: Vzorec za digitalni tisk
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3.5.

KOLEKCIJA

Kolekcija vsebuje 8 modelov, od katerih je bilo 5 tudi realiziranih. Vsebuje oblačilne
kose kot so pajkice, kratke hlače, krila, majice, športni topi, enodelni kombinezoni ter
vrhnja oblačila, kot so pončo ter puloverji (slike 18 – 33). Namenjena je tako športnim
aktivnostim kot tudi vsakodnevni nošnji.

3.5.1. LINE-UP

Slika 18: Line-up
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3.5.2. MODEL 1

Slika 19: Skica modela 1
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Slika 20: Tehnična skica modela 1
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3.5.3. MODEL 2

Slika 21: Skica modela 2
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Slika 22: Tehnična skica modela 2
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3.5.4. MODEL 3

Slika 23: Skica modela 3
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Slika 24: Tehnična skica modela 3
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3.5.5. MODEL 4

Slika 25: Skica modela 4
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Slika 26: Tehnična skica modela 4
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3.5.6. MODEL 5

Slika 27: Skica modela 5
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Slika 28: Tehnična skica modela 5
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3.5.7. FOTOGRAFIJE KOLEKCIJE

Slika 29: Fotografija modela 1
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Slika 30: Fotografija modela 2
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Slika 31: Fotografija modela 3
36

Slika 32: Fotografija modela 4
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Slika 33: Fotografija modela 5
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4. RAZPRAVA Z ZAKLJUČKI
V diplomskem delu sem želela raziskati povezavo med športom in modo ter
pridobljeno znanje uporabiti za izvedbo avtorske kolekcije športnih oblačil za prosti
čas.
Menim, da je šport vedno bolj prisoten v našem življenju. Ljudje radi dobro izgledamo
in zakaj bi moralo biti kako drugače tudi med izvajanjem športnih aktivnosti. Z
masovno proizvodnjo in lahko dostopnostjo do informacij preko interneta se je
povečalo tudi zanimanje za modo in modno ozaveščanje ljudi. Lahko bi rekli, da
prelomnico v športni modi predstavlja začetek 21. stoletja. V tem stoletju so mnoge
športne blagovne znamke začele sodelovati z modnimi oblikovalci in tako so se
začela razvijati bolj modno usmerjena športna oblačila.
Rezultat opravljene raziskave je sodobno oblikovana kolekcija športnih oblačil za
prosti čas. Razvoj kolekcije mi ni predstavljal težav, prav nasprotno, bilo mi je v
veselje. Tudi moja garderobna omara vsebuje več športnih oz. športno navdihnjenih
kosov kot elegantnih oblačil.
Inspiracijo za praktični del diplomske naloge sem našla v zgodovini in značilnostih
maroške arhitekture, saj me raziskovanje arhitekturnih elementov in njenih značilnosti
vedno navdihne. Kolekciji sem želela dodati tudi sodoben pridih, zato sem za izvedbo
vzorcev uporabila dve sodobni tehnologiji: laserski rez in digitalni tisk. Kolekcija
vsebuje raztegljive materiale, zato je primerna za izvajanje športnih aktivnosti. Hkrati
pa je skozi preplet materialov ter igre prosojnosti in neprosojnosti v materialih čutiti
tudi pridih elegance, zaradi česar se oblačilne kose lahko nosi tudi v vsakdanjem
življenju.
V prihodnje se bo kolekcija razvijala in nadgrajevala z oblikovanjem še večjega
števila oblačilnih kosov. Razširila bom paleto materialov in poglobila sodobne
tehnologije za realizacijo vzorcev. Uporabila bom vso pridobljeno znanje in ga še
razširila.
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