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IZVLEČEK
Namen diplomskega dela je raziskati lokalno in spletno okolje, v katerem modni
oblikovalci poleg izdelka uporabljajo še druge pristope pri posredovanju dizajna.
Naloga raziskuje prostor in obliko posredovanja oblikovalčevega izdelka. Teoretični
del predstavlja prostore ali storitve, kjer ustvarjajo oblikovalci (sewing café ali javna
delavnica) in oblike posredovanja oblikovalčevega znanja uporabniku (tečaj,
priročnik, knjiga), spletna orodja za promocijo oblikovalca (spletni dnevniki,
videovsebine, spletne trgovine) in se sklene s kratko predstavitvijo male črne obleke
skozi desetletja.
Eksperimentalni del se začne z razvojem oblikovalčeve ideje v obliki t. i. kanvasa
poslovnih modelov in vodi do videozgodbe o izdelavi male črne obleke za objavo na
spletu. V videu modni oblikovalec nagovarja uporabnico k sodelovanju. Malo črno
obleko je mogoče kupiti na različne načine: obisk tečaja izdelave obleke, nakup kroja
za samostojno izdelavo, stilsko svetovanje pri izbiri male črne obleke. Vloga
oblikovalca je posredovanje kreativnih rešitev za potrebe ciljne skupine v lokalnem in
spletnem okolju.
Ključne besede: modni oblikovalec, lokalno okolje, spletno okolje, posredovanje
dizajna, kanvas poslovnih modelov, mala črna obleka, videopredstavitev, obleka,
tečaj, kroj.
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ABSTRACT
Collaboration between designer and customer with the little black dress

The purpose of the thesis is to research local and web environment where fashion
designers, apart from their products, use other approaches in communicating a
design. The thesis examines venues and forms of communication of a designer’s
product. The theoretical part presents venues or services where designers create
(the so called sewing café or a public workshop), the forms of communicating a
designer’s know-how to users (a course, a manual, or a book), and web tools for a
designer’s promotion (blogs, video spots, online shops), concluding with a short
presentation of the little black dress through decades.
The experimental part begins with the development of a designer’s idea as a
business model canvas and evolves into a video spot on making a little black dress
to post online. In the video, the fashion designer invites a user to collaboration. There
are different ways to purchase a little black dress: a customer can attend a course of
sewing a dress, purchase a cut to sew it at home, or use style advice with choosing a
little black dress. The designer’s role is to communicate creative solutions to a target
group in the local and web environment.
Key words: fashion designer, local environment, web environment, communication of
design, business model canvas, the little black dress, video presentation, dress,
course, cut.
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POVZETEK
V diplomskem delu je bila opravljena raziskava različnih pristopov, s katerimi modni
oblikovalci nagovarjajo kupce in uporabnike. Jedro naloge je iskanje učinkovitega
pristopa oblikovalca do kupca v slovenskem okolju in na spletu. Preučevanje
informacij o modnih oblikovalcih prinaša podatke o tem, kako samostojno po spletu
nagovarjajo kupce svojih izdelkov in ponujajo svoje storitve, in kako z izdajanjem
knjig in vodenjem tečajev pristopajo h kupcem.
Opravila sem intervjuja z dvema aktivnima oblikovalkama v slovenskem okolju, ki
delujeta v javni delavnici z vodenjem tečajev. Preučevala sem različne spletne strani,
na katerih avtorji vsebin s spletnimi dnevniki, navodili, fotografijami in videi
nagovarjajo uporabnike k samostojni izdelavi oblačil in nakupu.
Pregled kaže na vse pomembnejše prepletanje delovnega procesa oblikovalca s
spletnimi vsebinami, bodisi za širjenje ciljne skupine uporabnikov in kupcev bodisi za
iskanje poslovnih partnerjev. Modni oblikovalec na spletu pogosto postane sam
blagovna znamka, ki trži svoje izdelke in je zanimiv tudi za trženje izdelkov
potencialnih partnerjev.
Poslanstvo modnega oblikovalca na spletu se je razširilo iz oblikovanja izdelkov na
inovativne metode posredovanja svojih izdelkov, na različne oblike posredovanja
svojega znanja, na promocijo skozi osebno življenje in na trženje izdelkov drugih
skozi svoje spletne kanale.
V eksperimentalnem delu je predstavljen razvoj poslovne ideje z oblikovanjem
kanvasov poslovnih modelov. Rezultat je videopromocija kreacije male črne obleke,
ki se je razvila v procesu pisanja naloge. Obleka je črne barve in klasične dolžine do
kolen, seveda obvezne enostavne izdelave ter primerna za dnevne in večerne
dogodke.
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UVOD

Ideja raziskovanja v sklopu te diplomske naloge so sodelovalni odnosi med
oblikovalci in interakcija med oblikovalcem in kupcem, ki postaja uporabnik. Sodobni
trendi individualnih zaposlitev in večja informiranost od oblikovalcev prinašajo
potrebo po povezovanju in sodelovanju. Odnos med oblikovalcem in uporabnikom v
diplomski nalogi je razdeljen na sklope: oblikovalec in prostor, oblikovalec in
priročnik, oblikovalec in knjiga, oblikovalec in tečaj, oblikovalec in splet, oblikovalec in
mala črna obleka.
Trendi samozaposlovanja ustvarjalcev z vseh področij so ustvarili t. i. prostore za
coworking, ki so poleg delovnega okolja uporabni tudi za druženje in izobraževanje.
Poglavje Oblikovalec in prostor predstavlja takšno lokalno okolje: javno delavnico
Anselma. Ta združuje ustvarjalce z različnih področij kreativnosti: umetnosti,
modnega oblikovanja, glasbe, domače obrti, uprizoritvenih umetnosti, založništva,
filma.
Poglavje Oblikovalec in priročnik vsebuje izvleček intervjuja z modno oblikovalko Ano
Malalan,

ustanoviteljico

javne

delavnice

Anselma

in

avtorico

priročnika

Superkrojenje. Prvi natis v slovenščini in hrvaščini je bil razprodan. Intervju daje
vpogled v tečajnike krojenja in šivanja v Anselmi in je informacija za oblikovalca, ki
želi posredovati svoje dizajne v obliki krojev.
Poglavje Oblikovalec in knjiga razloži vsebino knjig. Trenutni trend izdajanja knjig
japonskih avtorjev je spodbudil nastanek elektronskega priročnika za razumevanje
japonskih knjig in krojev brez znanja japonščine. Na YouTubu pa si je mogoče tudi
ogledati vsebine knjig pred nakupom. Knjiga in splet sta danes zelo povezana.
Za poglavje Oblikovalec in tečaj sem opravila intervju z modno oblikovalko Tanjo
Pađan, vodjo različnih tečajev v Anselmi. Vprašanja so povezana z nedeljskim
tečajem oblikovanja oblačil in zanimanjem tečajnic, ki se ga udeležijo.
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Preglednica 1: Razdelitev naslova diplomske naloge na področja raziskovanja
SODELOVANJE

OBLIKOVALCA

IN UPORABNIKA

Prostor

Spletna predstavitev

Tečaj

Dialog

Kroj

Priročnik

Izdelek

Knjiga

PRI MALI ČRNI OBLEKI
Vodena izdelava

Samostojna izdelava

Poglavje Oblikovalec in splet se nanaša na zelo široko področje. Tukaj je odnos med
oblikovalcem in uporabnikom zelo pomemben, saj usmerja oblikovalca. Ta mora biti
zelo pozoren na nove trende posredovanja izdelkov na spletu, razvijati mora
inovativne predstavitve sebe in svojih izdelkov ter vseskozi motivirati uporabnika za
spremljanje in samostojno ustvarjanje skozi videovsebine, s fotografijami in odgovori
na komentarje pod objavami. Predstavljene so različne spletne strani, kjer vsak
ustvarjalec s svojim »receptom« in ponudbo nagovarja uporabnike.
Poglavje Oblikovalec in mala črna obleka razloži pojem in ponudi kratek pregled
zgodovinskega razvoja obleke, ki je bil sočasen z osamosvajanjem žensk.
Predstavljen je razvoj ženske silhuete z različnimi fotografijami ikoničnih malih črnih
oblek. Vsebina je namenjena razvoju inspiracije v eksperimentalnem delu naloge.
Dizajn kot mišljenje je začetek eksperimentalnega dela naloge. Raziskava v
teoretičnem delu diplome razčleni oblikovalčevo delo na podskupine področij
delovanja. Vendar se vsa področja med sabo prepletajo in sodelujejo. Razvoj idej s
pomočjo kanvasa poslovnih modelov se ustavi pri videopredstavitvi zgodbe o mali
črni obleki od skice do izdelka. Razvila sem svojo idejo o mali črni obleki s
poudarkom na enostavni izdelavi in uporabnosti za različne priložnosti.
Moja vizija je z videovsebino nagovarjati uporabnico spletnih vsebin k dialogu z
oblikovalcem v komentiranju vsebin, spodbuditi željo po znanju šivanja, motivirati za
izdelavo obleke po navodilih oblikovalca, motivirati za nakup kroja in udeležbo na
tečaju, navdušiti gledalko za nakup obleke.
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2
2.1

TEORETIČNI DEL
OBLIKOVALEC IN UPORABNIK

Dandanes modni oblikovalci kupcem posredujejo svoj dizajn ne samo z izdelkom,
temveč se lotevajo novih oblik posredovanja dizajna v krojih, navodilih za izdelavo
kreacij, na tečajih za izdelavo dizajnerskega izdelka. S tem modni oblikovalci
pristopajo do kupcev z novimi oblikami sodelovanja in razmerje oblikovalec-kupec bi
lahko poimenovali oblikovalec-uporabnik. Kupec namreč od oblikovalca kupi idejo,
orodje (kroj) in pripomočke (tekstil) ter s svojo aktivnostjo (šivanje) sam izdela
produkt (oblačilo, modni dodatek).
Oblikovalci posredujejo dizajn v knjižnih oblikah z navodili za modelacijo osnovnega
kroja, s postopkom šivanja, nekaterim knjigam pa so tudi priloženi kroji. Vsebine knjig
modnih oblikovalcev se delijo na knjige, ki posredujejo informacije za izdelavo brez
predhodnega znanja (priročniki), in na knjige, pri katerih sta nujna predznanje in
praksa izdelave oblačil.
Svetovni splet je omogočil oblikovalcem, da delujejo tudi globalno, bodisi s spletno
prodajo izdelkov na lastnih spletnih straneh ali komercialnih spletnih trgovinah, kot so
Etsy, eBay in podobne. Na splet modni oblikovalci posredujejo svojo blagovno
znamko oblačil ali sebe in gradijo osebnostno znamko. Zadnja oblika je vse
pogostejša in vse bolj priljubljena. Z osebnostno znamko na spletu oblikovalec poleg
izdelka lahko uporabniku posreduje tudi zgodbo o razvoju izdelka, kroj, tekstil in drug
pomožni material, navodila za izdelavo v sliki in besedilu, videopredstavitev izdelave
izdelkov, videotečaj.
2.1.1 Oblikovalec in prostor
Coworking je sodoben način dela, ki samozaposlenim in drugim profesionalcem
omogoča, da si občasno ali za stalno delijo »sodelavni« prostor z drugimi ustvarjalci
iz svoje ali sorodnih panog. Tako se profesionalci glede na trenutne želje in potrebe
povezujejo na projektih, si izmenjujejo izkušnje, si med seboj pomagajo in skupaj
ustvarjajo. Takšno okolje spodbuja razvoj inovacij in pomeni obetavno rešitev za
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ponoven zagon gospodarstva in ustvarjanje boljše družbe. Tudi v Sloveniji je vse več
profesionalcev samozaposlenih ali dela v manjših (lastnih) podjetjih. Projekcije
kažejo, da se bo delež takšne delovno aktivne populacije še povečeval. Coworking je
obetaven pristop k povezovanju razpršenih samostojnih izvedencev, ki bodo tako
učinkoviteje izkoristili svoje možnosti (1).
Coworking se v tekstilni panogi pojavlja v obliki sewing caféja (šivalna kavarna, op.
p.), kjer delujejo modni oblikovalci. Prostor uporabljajo kot delovno okolje za svoje
ustvarjanje ali ponujajo obiskovalcem raznovrstne tečaje in srečanja. Takšni prostori
vsebujejo različne šivalne stroje, likalne postaje, mize za krojenje in pogosto tudi
kotiček za druženje in pult ali kuhinjo za pripravo kave in drugih napitkov. Uporabni
so za delovni studio samostojnih oblikovalcev, za uporabnike z znanjem šivanja in
brez šivalnih strojev doma ter za udeležence tečajev v organizaciji oblikovalcev.

Slika 1: Javna delavnica Anselma v Ljubljani (2)
Pomembno je upoštevati, da pri kreativni ekonomiji ne gre samo za umetnost in
kulturo, gre bolj za prostore, kjer se srečujejo kreativni posamezniki, menedžerji in
tehnologi/inženirji. Ekonomijo kreativnih industrij po definiciji britanskega DCMS iz
leta 1998 sestavljajo: oglaševanje, arhitektura, umetnost in trgovanje s starinami,
domača obrt, oblikovanje, modno oblikovanje, interaktivna prostočasna programska
oprema, glasba, uprizoritvene umetnosti, založništvo, programska oprema, film,
televizija in radio. Ne glede na to, da so definicijo oblikovali še pred neslutenim
4

razvojem interneta, še vedno v precejšnji meri vzdrži preizkus časa (3).
Javna delavnica Anselma v Ljubljani je zgled sodelovanja med uporabnikom in
različnimi oblikovalci. V njej delujejo občasni in stalni oblikovalci, ki imajo najet svoj
prostor za ustvarjanje in vodijo različne tečaje in delavnice s področja šivanja,
modnega

oblikovanja,

modnih

dodatkov,

sitotiska,

videodelavnice,

frizerske

delavnice, izdelava keramike in lestenca.

Slika 2: Ekonomija kreativnih industrij po definiciji iz Velike Britanije (3)
2.1.2 Oblikovalec in priročnik
Priročnik je publikacija, ki vsebuje pregledna navodila za izdelavo kroja, namenjena
posamezniku. Priročnik služi kot delovno gradivo uporabniku, ki nima predhodnega
znanja o oblikovanju izdelka.
Ana

Malalan

je

modna

oblikovalka,

avtorica

priročnika

Superkrojenje

in

ustanoviteljica javne delavnice Anselma. Njene dolgoletne izkušnje na področju
izdelave oblačil so privedle do vodenja tečajev izdelave oblačil in kasneje do izdaje
priročnika. Prvi natis v slovenščini in hrvaščini je bil razprodan v enem letu, trenutno
je naprodaj drugi natis.
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Slika 3: Priročnik Superkrojenje (4)

Intervju z Ano Malalan (Priloga A) kaže na veliko zanimanje uporabnikov za
samostojno izdelavo oblačil. Intervju ponuja vpogled v ciljno skupino uporabnic, ki
iščejo znanje izdelave oblačil. Uporabniki priročnika in udeleženci tečajev želijo sami
izdelati oblačila in biti kreativni, želijo po meri izdelana oblačila, iščejo dodano
vrednost izdelka z inovativnim pristopom samostojne izdelave oblačil, ne zanimajo jih
zgolj najnovejša moda in trendi. Priročnik kupujejo večinoma začetnice brez znanja
šivanja in posamezniki, ki se izobražujejo na teh področjih (dijaki, študentje).
Vsebina priročnika je jasno predstavljena, tako da je pregleden in enostaven za
uporabo. Začetniku predstavi potrebščine za risanje krojev, razloži pojem krojenja,
pojasni pridobivanje mer za izris kroja. Osrednji del uči risanje osnovnih krojev in
modelacije. Zadnji del knjige pa prikazuje polaganje kroja na blago in predstavi
vsebino tečaja krojenja.

2.1.3 Oblikovalec in knjiga
Modni oblikovalci in modelarji v knjigah uporabniku posredujejo svoje oblikovalske
dizajne oblačil. Knjige so opremljene s fotografijami izdelkov, ki kažejo stil
oblikovalčevega ustvarjanja. Za samostojno izdelavo oblačila v knjigi so dodani in
natančno predstavljeni kroji in postopki izdelave s preglednimi skicami. Vsebina knjig
obsega tudi osnovne predstavitve materialov ter pripomočkov in strojev za šivanje.
Takšne knjige so namenjene uporabnikom z znanjem šivanja.
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Slika 4: Predstavitev male črne obleke za samostojno izdelavo,
knjiga Famous Frocks – The Little Black Dress (5)
Avtorji knjig so običajno oblikovalci z večletnim znanjem in izkušnjami na področju
izdelave oblačil. V zadnjih letih so med avtorji knjig predvsem pogosti japonski modni
oblikovalci. Njihove knjige izhajajo v angleščini in japonščini. So tako priljubljene, da
obstaja tudi spletna stran, kjer je mogoče kupiti elektronski priročnik z nasveti in
navodili za izdelavo oblačil iz japonskih knjig. Ista spletna stran uporablja tudi kanal
na YouTubu, kjer lahko delno vidimo tudi vsebine knjig.

Slika 5: Na kanalu Sew in Love na YouTubu si lahko ogledamo
predstavitve knjig s kroji japonskih avtorjev (6).
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2.1.4 Oblikovalec in tečaj
Tečaj je proces, v katerem oblikovalec kot mentor na uporabnika individualno
prenese svoje znanje. V našem primeru gre za znanje o izdelavi oblačil, krojih,
pripomočkih (sito za tisk), risanju modnih skic in kolekcij.
Tanja Pađan je kreativna modna oblikovalka, ki ustvarja znamko KISS THE
FUTURE. Njeno ustvarjanje je aktivno povezano z javno delavnico Anselma, kjer
ustvarja in vodi tečaj modnega oblikovanja NOO! nedeljsko oblikovanje oblačil. Tečaj
obsega 5 srečanj, na katerih se tečajniki spoznajo in preizkusijo v oblikovanju: razvoj
inspiracije in modne skice, študija barve in materialov, prezentacija kolekcije (7).
Oblikovalka v intervjuju (Priloga B) pravi, da je program za tečaj nastal na pobudo
ustanoviteljice Anselme in radovednih tečajnic. Pogovori o modi in prenosu ideje v
oblačilo so oblikovali sproščen popoldanski nedeljski tečaj. Obiskovalke želijo svoje
znanje nadgraditi s kreativnom procesom risanja modnih in tehničnih skic. Tečajnice
so različnih starosti in zanimanj, povezuje pa jih motivacija po prenosu lastne ideje
na papir in v oblačilo.

8

2.2

OBLIKOVALEC IN SPLET
Preglednica 2: Ponudba modnega oblikovalca na spletu

Oblikovalec in uporabnik na spletu:

Sodelovanje in sooblikovanje vsebin

Blog (spletni dnevnik)

Navdih

REDNE OBJAVE

Motivacija
Objave kupcev v kreacijah
Sponzorski izdelki (npr. šivalni stroj)

YouTube

Prikaz risanja kroja
VIDEOVSEBINE

Postopek šivanja
Komentiranje sešitih izdelkov

Spletna trgovina
PRODAJA

Prodaja kreacij
Prodaja knjig in priročnikov
Prodaja natisnjenih krojnih pol
Prodaja krojev v PDF-formatu
Prodaja tekstila
Prodaja paketov s tekstilom in pripomočki
za izdelavo določenega izdelka
Prodaja spletnega tečaja izdelave

Modni oblikovalci z večletnimi izkušnjami in prakso v modni industriji se odločajo za
samostojno podjetniško pot s prodajo krojev svojih modelov na spletu. Prodaja krojev
je mogoča v dveh oblikah: krojno polo dobi uporabnik po pošti ali pa si natisne kroj v
PDF-formatu na domačem tiskalniku na listih A4 in ga sestavi po navodilih.
Poleg kroja je mogoče kupiti tudi material in druge dodatke za izdelavo modela.
Oblikovalci prodajajo kroje na lastnih spletnih straneh ali prek komercialnih spletnih
trgovin (Etsy, DaWanda). Svetovni splet omogoča modnemu oblikovalcu večji trg
uporabnikov in širšo prepoznavnost, obenem pa tudi nizke stroške vzdrževanja
spletne strani ali trgovine. Takšni prodajni artikli niso vezani na modne smernice,
temveč na filozofijo »naredi sam« in osebni stil.

9

Slika 6: Spletna trgovina, ki prodaja kroje in pakete s tekstilom in dodatki,
potrebnimi za izdelavo dizajna (8).
Pri prodaji na lastni spletni strani oblikovalca so poleg prodajne ponudbe dodane še
različne vsebine: brezplačna navodila za izdelavo, fotografije izdelanih oblačil kupcev
in raznovrstne vsebine za motiviranje ciljne publike za šivanje. Takšne vsebine so
zelo pomembne za pridobivanje kupcev. Obenem pa je modni oblikovalec obvezan,
da redno objavlja zapise na blogu, posodablja izdelke in širi ponudbo. Skratka,
spletno mesto oblikovalca mora »živeti« oziroma biti ves čas aktivno, da se
uporabniki vedno znova vračajo. Objave oblikovalcev pa je mogoče komentirati in s
tem oblikovalec ter uporabnik ustvarjata dialog. Zelo pogosto pa oblikovalci tudi delijo
brezplačne kroje v zameno za pošiljanje novic po elektronski pošti. S tem si
zagotovijo rednega bralca spletnih vsebin in bodočega kupca izdelkov, ki jih
oblikovalec ponuja. Različne objave ljubiteljskih šivilj z objavami izdelanih kreacij
oblikovalca po vsem svetu so odlična promocija in eden najboljših načinov mreženja
na spletu.
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Slika 7: Primer spletne strani z rednimi objavami
z namenom, da bi bila deležna vsakodnevnega obiska (9).
Modni oblikovalec z graditvijo osebnostne blagovne znamke sebe predstavlja kot
blagovno znamko. Nosi lastne izdelke in jih promovira s svojim življenjskim slogom.
Redno spremlja dogajanje, komentira in priporoča bloge (spletne dnevnike, op. p.)
drugih ustvarjalcev v modno-šiviljski skupnosti. Z ustvarjanjem uspešnega imena
oblikovalca lahko ime in njegova spletna stran postaneta promocija za uspešno
trženje izdelkov z njihovo uporabo. Eden takšnih primerov je viden v blogerskih
objavah na spletni strani http://www.madalynne.com, kjer avtorica spletne strani
uspešno trži svoje tečaje za izdelavo spodnjega perila in prek njih šivalne stroje
Spiegel. Z marcem 2016 pa dopolnjuje samopromocijo trženja tudi na YouTube
kanalu, poleg že obstoječih promocijskih kanalov Pinterest, Twitter, Instagram,
Bloglovin in Facebook. Bloggerka Maddie Flanigan je študirala modno trženje in
svoje znanje uspešno trži prek sebe in svojega dela.
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Slika 8: Na spletni strani Madalynne je viden prikaz sodelovanja med oblikovalcem, ki
predstavlja osebno blagovno znamko, in podjetjem, ki se ukvarja s prodajo šivalnih
strojev (10).
2.2.1 Uporabnik in video
Portal YouTube uporabnikom omogoča brezplačno nalaganje in objavljanje (neštetih)
videoposnetkov na spletu, občinstvu pa omogoča gledanje in komentiranje teh
vsebin. Uporabnik je lahko vsakdo, ne glede na raso, vero ali spol. YouTube je
dinamičen kulturni sistem, saj ga sestavljajo veliki oglaševalci, umetniki, aktivisti,
kulturne institucije, amaterji, televizijske postaje, različna podjetja in drugi (11).
Spletno skupnost druži veselje do objavljanja svojih posnetkov in njihovega širjenja.
Posameznik lahko postane zvezda, pevec, strokovnjak za določeno področje na
YouTubu, če objavi posnetek, za katerega veliko ljudi meni, da gre za verižno
reakcijo, ki pripelje do tega, da oseba postane znana. Posledično ima več ogledov in
komentarjev (11).
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Slika 9: Slovenka Sara Mozetič ima na omrežju YouTube kanal z 1,3 milijona
naročnikov, njeni najbolj gledani videi pa imajo vsebine »naredi sam« (12).
Na YouTubu je velika ponudba kanalov, ki kažejo postopke izdelave oblačil,
natančen videoopis določenih šiviljskih tehnik in motivacijski videi, ki nagovarjajo
uporabnika k obisku spletnih strani. Posameznik lahko s svojo osebno videozgodbo
trži produkte, svoje ali reklamne. Predstavi zgodbo nastanka izdelka od ideje do
končne izdelave in s tem motivira uporabnike YouTuba za izdelavo. Videoposnetki so
lahko tudi del navodil za izdelavo izdelka poleg besedila in fotografij. Spletna orodja
omogočajo

predstavitev

zgodbe

o

nastanku

ideje

z

navodili

v

besedilu,

videopostopkom izdelave, fotografijami izdelka in obenem promovirajo izdelek na
globalni ravni. Vendar je treba poudariti, da je video medij, pri katerem uporabnik
pričakuje motivacijsko blagovno znamko ali osebno zgodbo, s katero se uporabnik
poskuša poistovetiti. Na podlagi videnega raziskuje nadaljnje povezave ali pa
preneha z ogledom.
Lisa Comfort je odprla prvi sewing café Sew Over It v Londonu maja 2011. Kasneje
je začela tudi ustvarjati kanal na YouTubu. Oblikovalka z osebnim pristopom
predstavlja izdelke, prodaja kroje in tekstil na spletni strani svoje znamke. Objavila je
tudi video sebe v poročni obleki in fotografij s poroke; je eden bolj gledanih na kanalu
in kaže uspešnost trženja osebe kot blagovne znamke (13).
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Slika 10: Kanal YouTube z videi motivira za nakup krojev
in tekstila na spletni strani (14).

Slika 11: Članek o izdelavi obleke na spletni strani je sestavljen iz besedilnih navodil,
štirih videoposnetkov risanja kroja ter šivanja na poskusni material in fotografij obleke
v kombinaciji različnih stajlingov (15).
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2.3

OBLIKOVALEC IN MALA ČRNA OBLEKA

Mala črna obleka je obleka enostavnega kroja, pogosto kratka in črne barve.
Vsestransko je uporabna za dnevne in večerne dogodke s kombinacijo primernih
modnih dodatkov. Modni poznavalci menijo, da je mala črna obleka pomemben kos v
garderobi vsake modno ozaveščene ženske (16).
Mala črna obleka, izraz je dobesedno preveden iz francoščine, v kateri označuje
dolžino (ne ravno do tal), odsotnost »bogatih« okrasnih dodatkov in široko
uporabnost, je bila prva modna novost, pred katero je klonila revolucionarna oblast.
Postala je neizbežna na pogrebih, ki jih ni bilo mogoče cenzurirati, in dovoljena na
kulturnih manifestacijah, ki jih je bilo treba »spremljati« (da bi jih lahko cenzurirali),
skratka, mala črna obleka se je prebila. Do nje je vodilo veliko poti. Bila je naknadno
pobarvana na črno, predelana iz drugih, ponošenih oblačil, poslana iz tujine,
podedovana. Tako se je v prostoru minimalne strpnosti obdržalo najbolj simbolično,
najbolj izzivalno, družbeno najbolj subverzivno žensko oblačilo. Pri moških izziva
strah, spoštovanje in poželenje, pri ženskah pa jasno družbeno distinkcijo: privrženka
male črne obleke si ne more ali noče privoščiti kaj več, vendar se ne odreka
izzivalnosti, ampak jo poudarja (17).
Rojstvo male črne obleke najpogosteje pripisujejo modni ilustraciji Coco Chanel,
objavljeni v reviji Vogue maja 1926. Obleko so primerjali s črnim Fordovim
avtomobilom. Oba izdelka sta bila namenjena širokim množicam kupcev. Revija je
označila obleko kot »uniformo za vse ženske okuse«. Risba prikazuje dnevno obleko
z dolgimi rokavi, ravno krojeno, pas je spuščen na boke, dolžina pod koleni in po
celotnem sprednjem delu so diagonalni zagibki (18).
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Slika 12: Modna risba prve male črne

Slika 13: Fotografija prve male črne

obleke Coco Chanel, objavljena v reviji

obleke, rekonstruiral jo je Karl Lagerfeld

Vogue leta 1926 (18).

(18).

2.3.1 Razvoj male črne obleke skozi čas
Osamosvojitev žensk, spremenjeni načini življenja, ki jih je sprožila prva svetovna
vojna, in razvoj umetniških smeri (ekspresionizem, kubizem, futurizem, dadaizem,
nadrealizem, konstruktivizem) so povzročili velike spremembe v modi 20-ih let 20.
stoletja. V ospredju je bilo iskanje čistih oblik oblačil, funkcionalnosti in sproščenih
krojev. Elegantno, sproščeno modo enostavnih linij so plemenitili dragoceni materiali,
čipke, vezenine in dragulji. Dekorativna umetnost art deco je bila v razcvetu (19).
V dvajsetih letih je postalo idealno vitko in plosko deško telo, ki so ga ženske
ohranjale z modnimi športnimi aktivnostmi in shujševalnimi kurami. Enostavno
krojena oblačila s poudarjeno vzdolžno linijo, ravnim padcem in na bokih ležečim
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pasom so prikrivala naravne obline. V modi so bile srajčne obleke, plisirana in
nagubana krila nesimetričnih dolžin, praktični kostimi in športne pletenine. Rob krila
se je vztrajno dvigal in včasih razkril celo kolena. Eleganca in privlačnost sta bili
doseženi na povsem nov način, z lahkimi, lepo padajočimi, svilenimi materiali,
globokimi hrbtnimi izrezi, dolgimi bisernimi ogrlicami in bižuterijo, dolgimi rokavicami,
šali in dolgimi cigaretnimi ustniki. Ravno krojen je bil tudi plašč paleto z visokim
ovratnikom in krznenimi obrobami. H kratkim valovitim, nakodranim in gladkim bubi
pričeskam so se podali majhni, na obraz potisnjeni klobučki cloche. S tem novim,
zelo mladostnim slogom, imenovanim »šik«, je prodrla znamenita modna oblikovalka
Coco Chanel (19).

Slika 14: Coco Chanel, 1935, posnel

Slika 15: Črna obleka oblikovalke Alix

Man Ray (18).

(Madam Gres) iz leta 1934 (20)

V tridesetih letih je bila modna silhueta še vedno vitka, toda obleke so padale po
telesnih oblinah mehko in ovijajoče. Razširil se je nov način krojenja oblačil, ki so s
premišljeno speljanimi všitki znova poudarjala telo, ne da bi ga pri tem ovirala pri
gibanju. Kroji so kljub zapletenosti poudarjali preprostost linije in aerodinamično
obliko ženskega telesa. Udobno nošenje elegantnih, ozkih krojev je omogočil tudi
novi raztegljivi material – jersey. Izrazito vzdolžno linijo oblačil so poudarjala ozka, do
sredine meč segajoča krila ter elegantni, navpično speljani všitki in razporki. Dolge
večerne obleke so z mehkim, fluidnim padcem materiala ženstveno opisovale telesne
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obline. Priljubljen je postal mali jesenski kostim. Razvoj filmske industrije je začel
vse bolj vplivati tudi na modo, ki se je zgledovala po filmskih zvezdah. S filmom je
namreč vsakdo lahko dobil informacije o novi modi. S hollywoodsko publiciteto in
izvozom »glamourja« (sanj o razkošnem življenju, čarobni lepoti in šarmu) so močno
prodrli splošna uporaba ličil, sex appeal in poveličevanje lepote. Novi lepotni ideal je
postala izrazito aerodinamična silhueta: vitko telo s širšimi rameni in ozkim pasom.
Barvna paleta se je umirila, ženski slog oblačenja pa se je z uveljavitvijo praktičnega
kostima približal moškemu (19).
V štiridestih letih so se krila skrajšala in razširila, pas pa zožil. Ženska oblačila so
bila zaradi druge svetovne vojne polna moških dodatkov in so spominjala na
uniforme. Poudarjena ramena so imeli tudi moški suknjiči. Popularen je postal moški
dežni plašč – trenčkot. Čevlji so imeli debelejše podplate in visoke pete. V modi so
bili srednje dolgi, mehko nakodrani lasje, drapirani klobuki in tesne kape. Značilne
stranske prečke so segale daleč na teme (19).

Slika 16: Črna volnena obleka iz zadnje

Slika 17: Kreacija oblikovalca

Diorjeve kolekcije (18)

Balenciaga, 1952 (18)

Modno krizo, nastalo zaradi vojne in pomanjkanja tekstila, je leta 1947 pregnal
Christian Dior, ki je z novim slogom new look ženski vrnil nežnost in feminilnost. Tako
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je v petdesetih letih postala oblika ramen spet naravna. Prsi in ozek pas

je

poudarjal steznik, krilo pa se je zvončasto širilo do gležnjev. Poleg širokih kril so bile
v modi dolge, elegantne cevaste obleke s stisnjenim pasom. Modna obutev so bili
visokopeti špičaki. V poznih petdesetih so se k cevastim tričetrtinskim hlačam nosile
nizke balerinke. Lasje so bili kratko pristriženi in počesani proti licu, daljši lasje pa
dvignjeni v visoke pričeske. Dekleta so si jih spenjala v popularni konjski rep. Že
konec petdesetih je Dior znova preoblikoval ženska oblačila. Ta so dobila trapezasto
obliko, ki je spet skrila telo, rob krila pa se je dvignil na kolena (19).

Slika 18: Grace Kelly v obleki oblikovalke

Slika 19: Audrey Hepburn v filmu Zajtrk

kostumov Edith Head za film Dvoriščno

pri Tiffanyu, 1961. Črne obleke za film je

okno, 1954 (21)

oblikoval Hubert de Givenchy (22).

V šestdesetih letih se je moda razvila v pisano, mladostno mini modo pod vplivom
angleške oblikovalke Mary Quant. V modo se je vrnil tudi prenovljeni kostim Coco
Chanel, ki se je kot popularni chanel uveljavil kot simbol klasične elegance.
Emancipacija žensk in svobodnejše pojmovanje spolnosti (seksualna revolucija) sta
se v modi zrcalila v vse bolj sproščenem načinu oblačenja, kratkih krilih in prosojnih
materialih. Izenačenost med spoloma je izrazila tudi uveljavitev za moške in ženske
enakih unisex oblačil. Mednje spladajo tudi oprijete hlače in kasneje še drugi kosi
oblačil iz vse bolj popularnega jeansa z izpranim, ponošenim videzom (19).
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Slika 20: Oblikovalka Mary Quant, 1965

Slika 21: Črna obleka s čipko, Yves Saint

(23)

Laurent, 1971 (24)

Svodobnejši način življenja in oblačenja se je na prehodu v sedemdeseta leta
stopnjeval. Moda je bila polna skrajnosti. Kratkemu miniju se je pridružil dolgi maksi.
V zgornjem delu tesno krojena, prilegajoča se oblačila so se proti robu zvonasto
širila. Najbolj značilne so bile zvonaste hlače. Na pohodu so bili umetni materiali
vpadljivih barv in vzorcev. Z modo velikih tupiranih pričesk, lasulj in lasnih dodatkov
so bili usklajeni masivni čevlji ali sandali z debelimi podplati in visokimi petami.
Protest svobodomiselne mlade generacije proti potrošniško usmerjeni družbi in
vojnemu nasilju je bil vse močnejši. Izražal se je z rock glasbo ter popolnoma
sproščenim – hipijevskim načinom življenja in oblačenja. Moda »otrok cvetja« je bila
brez predsodkov, polna cvetlic in etničnega nakita. Pod vplivom Beatlov se je
razširila moda dolgih las, ki je zabrisala še zadnje razlike med spoloma in postala
simbol uporništva mladih proti okostenelim družbenim normam. Konec sedemdesetih
se je telesna silhueta spet popolnoma spremenila. Hlače so bile spodaj ozke, v pasu
pa z gubicami udobno razširjene (19).
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Slika 22: Obleka Yohji Yamamoto, 1981

Slika 23: Obleki Donna Karan, jesen-

(25)

zima 1985/86 (26)

Kroji oblačil so v osemdesetih letih postali ohlapni, udobni in poenostavljeni. Ob
širokopoteznih, geometrijskih linijah oblačil so bili detajli veliki ali pa jih sploh ni bilo.
Všitki so izginili. Zmanjšali so se ovratniki, reverji in kravate so se zožili. Ramena so
postajala vse izrazitejša in poudarjena s podložki. Vpliv japonskih oblikovalcev se je
kazal v oblačilih v plasteh in popolnoma novih pogledih na oblačenje. Ob udobnem,
športnem casual slogu se je razvijala tudi elegantna ženska moda s poudarjeno Ysilhueto. Čevlji so postali spet lahki, elegantni, s tanjšim podplatom in zoženo peto.
Pričeske so se zmanjšale in skrajšale (19).
Kot reakcija na estetiko do skrajnosti poenostavljenih, funkcionalnosti podrejenih
geometrijskih oblik se modernizmu ob bok postavljajo ideje postmodernizma. Tega
ne zanima več samo gola oblika, temveč išče povezave z njeno globljo vsebino in
simboliko. Sodobna umetnost se rada vrača v zgodovino in na novo oživlja že
pozabljene vrednote. Tudi moda neumorno črpa ideje iz preteklih obdobij in jih
posodobljene uveljavlja kot retro stil. Površni opazovalec bi lahko dobil vtis, da je
moderno prav vse. Toda še tako pisana in pestra množica različnih modnih smernic
nosi jasen pečat devetdesetih let: ramena spet dobivajo naravno obliko, naravne
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telesne obline poudarjajo po telesu krojena oblačila iz visokotehnoloških, udobnih,
elastičnih materialov. Prevladujeta silhueti A in H. Vpliv ekoloških gibanj se v modi
kaže v izpopolnjenih naravnih materialih, umirjenih barvnih lestvicah in naravnejšem
videzu. Kontrast temu so nezdravi plastični, PVC-materiali ostrih barv in težek,
»utrujen« make-up. Na modne piste se seli poulična moda navidezno zanemarjenih
rokerjev, heavymetalcev in provokativnih pankerjev. Nasprotujoče si smernice se
združujejo v kontrastnih kombinacijah (punčkasta kratka krilca in težki bulerji,
eleganca in okornost, videz prevelikega ali premajhnega oblačila, preproste linije in
bogastvo detajla …). Vse več privržencev ima nadvse uporabni in udobni športnoelegantni casual (19).

Slika 24: Črna koktajl obleka, Ralph

Slika 25: Črna obleka, John Galliano za

Laurent, jesen 1995 (18)

hišo Christian Dior, jesen-zima 1997 (20)
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Slika 26: Inovativna obleka 2 v 1, oblikovalec Hussein Chalayan, 2013 (27)
2.3.2 Mala črna obleka za Uniform Project
Leta 2009 je mlada oblikovalka Sheena začela z nenavadnim projektom, imenovanim
Uniform Project. Izdelala je malo črno obleko Sheena's LBD (Sheena's Little Black
Dress) in oblikovala stajlinge za 365 dni. Na spletni strani je z inovativnim
prikazovanjem različnih stajlingov prodajala svojo kreacijo in zbirala donacije za
šolanje revnih otrok v Indiji. Sheenina mala črna obleka je oblikovana kot obleka ali
tunika in spredaj se lahko nosi tudi zadnji del. Inovativno konstruiranje modela je
kasneje odprlo večje možnosti pri kombiniranju z različnimi modnimi dodatki. V
oblikovanju kroja se je izognila modnim smernicam in se osredotočila na
večuporabnost kroja in izdelave: princes všitki spredaj in zadaj, zapenjanje obleke s
skritimi gumbi in enim vidnim gumbom, guba in razporek na isti liniji, kratek rokav z
možnostjo zavihka, snemljiv ovratnik. Dizajn učinkuje enostavno, obenem pa je vanj
vključenega veliko razmisleka in tehničnega znanja. Sheenino malo črno obleko je
bilo mogoče kupiti kot izdelek, kot kroj ali kot kroj skupaj s tekstilom, ki so ga naredili
le za to obleko. Vse oblike izdelka so bile razprodane po vsem svetu in trenutno ni
naprodaj (28).
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Slika 27: Grafično predstavljeni namen projekta Uniform (28)

Slika 28: Fotografije Sheenine male črne obleke v različnih kombinacijah (28)
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3

EKSPERIMENTALNI DEL

Kanvas poslovnih modelov je orodje za razvoj dizajna kot mišljenja. Na spletu je
mogoče najti raznovrstne primere, nasvete in predavanja o njegovi uporabi. To je
posebno oblikovana tabela, ki daje podlago za razvijanje ideje na osmih različnih
področjih. Na plakatu sestavljamo zgodbo z dodajanjem in odvzemanjem
samolepilnih lističev z idejami, rešitvami, možnostmi, ovirami. Idejo iz glave
prenesemo na papir in jo teoretično preizkusimo. Oblika kanvasa je pregledna,
preglednice in preglednost pa spodbujajo kreativno mišljenje in hitro reagiranje z
zapisovanjem ključnih elementov. Ideja v glavi je lahko zelo razčlenjena zgodba, ki
na tabeli postane redkobesedna poved z nekaj lističi. Vendar je to le začetek
kreativnega procesa v možganih, ki ga spodbudi tudi prazno gledanje v plakat.
Preglednica je namenjena dnevnemu spreminjanju, dodajanju in odvzemanju. Zelo
smiselno je njeno spreminjaje sproti fotografirati ali z ustvarjanjem novih idej začeti
nov plakat. Zelo zanesljivo lahko pričakujemo, da se bodo s prakso razvile nove
ideje, ki pa vedno pripeljejo do nepričakovane rešitve.

Slika 29: Ilustracija ideje videozgodbe
Pripomoček kanvas poslovnih modelov je v obliki tabele razdeljen na 9 polj: Ponudba
vrednosti, Segmentacija kupcev, Distribucijske poti, Odnosi s kupci, Viri prihodkov,
Ključni viri, Ključne aktivnosti, Ključni partnerji.
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Slika 30: Preglednica kanvas poslovnih modelov (29)
3.1

OBLIKOVANJE LASTNIH KANVAS POSLOVNIH MODELOV

Z razvojem ideje sodelovanja med oblikovalci se je pojavilo vprašanje, kako
predstaviti idejo oblikovalcem in jih motivirati za sodelovanje. Odgovor: z lastnim
zgledom in promocijo lastnega dizajna in testiranje le-tega med ciljno publiko. Še
pred tem pa je bilo treba razčleniti obliko sodelovanja med oblikovalci, raziskati ciljno
publiko zainteresiranih kupcev/uporabnikov in se domisliti distribucijskih poti. Iz
prvega plakata (Slika 31) je razvidno, da sta šibki točki testiranje ideje in pridobivanje
oblikovalcev. Drugi plakat (Slika 32) se osredotoči na testiranje ideje prek lastne
izkušnje s ciljem pozitivne podpore kupcev/uporabnikov. Kot šibka točka se pojavi
struktura stroškov. Ta problem do sedaj ni bil opazen ali se z razvojem ni zdel
pomemben. Tretji plakat (Slika 33) se nato osredotoča na predstavitev oblikovanja z
minimalnimi stroški. Tukaj ima splet pomembno vlogo pri promociji in iznajdljivosti ter
razširi krog uporabnikov na različne kanale.
Pomembno je poudariti, da se je z oblikovanjem različnih idej zelo spreminjala
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segmentacija uporabnikov/kupcev. Prvotni kanvas, ki predstavlja sodelovanje med
oblikovalci, ima ciljno skupino uporabnikov z znanjem šivanja ali pridobivanjem
znanja šivanja. Kasneje pa je razmislek o predstavitvenih poteh oblikovalca na spletu
razširil skupino uporabnikov tudi na osebe brez znanja šivanja. Tukaj je mišljena
širša publika mladih uporabnikov YouTuba, za katere je video motivacija, da se lotijo
novega hobija.
Razvoj različnih kanvasov poslovnih modelov se je pojavil, ker je treba testirati idejo
na trgu. S tem so povezani struktura stroškov in viri prihodkov, ki pa jih ni bilo. Zato je
bilo treba idejo prilagajati brezplačnim rešitvam in minimalnim sredstvom. Spletni
komunikacijski kanali so odlični za samopromocijo in kasneje koristijo pri iskanju
ključnih partnerjev.
Vsi trije predstavljeni kanvasi modelov so se ves čas nastajanja prepletali med seboj.
Prvi je nastanek drugega in za potrebe testiranja na trgu nastane tretji. S
sestavljanjem tretjega se v drugih dveh išče inspiracija in tudi druga dva je dovoljeno,
zaželeno in mogoče popravljati med procesom pisanja tretjega. Vsi trije skupaj
sestavljajo celotno zgodbo. Vsak zase pa služijo kot orodje.
Zadnji kanvas poslovnih modelov (Preglednica 3) je izdelan za videopredstavitev
male črne obleke. Video nagovarja gledalko, da spozna pojem male črne obleke in z
njo dopolni svojo garderobo. Za videopredstavitev sem raziskovala zgodovino malih
črnih oblek in ustvarila svojo različico. Pri oblikovanju obleke je bila zame
najpomembnejša enostavnost kroja, ki motivira gledalca za obisk tečaja izdelave
male črne obleke. Oseba z znanjem šivanja in risanja krojev si lahko sama izdela
obleko. Gledalka pa lahko tudi uporabi znanje modne oblikovalke za osebno modno
svetovanje.
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Slika 31: Kanvas poslovni model za sodelovanje oblikovalcev pri nastanku priročnika
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Slika 32: Kanvas poslovni model za predstavitev kreacije in ponudbe v brošuri
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Slika 33: Kanvas poslovni model za videopredstavitve dizajna na kanalu YouTuba
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Preglednica 3: Kanvas poslovni model za video Mala črna obleka
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3.2

VIDEOZGODBA MALA ČRNA OBLEKA

Modni oblikovalec v svojem delu od skice do izdelka uporabi veliko faz, da pride do
želenega modela. Te faze so modna skica, tehnična skica, opis modela, material,
modeliranje osnovnega kroja, krojenje, testiranje modela. Končni izdelek je kreacija,
ki jo kupi stranka.
Za cenovno dostopno in kreativno idejo sem razvila videozgodbo od ideje do izdelka.
Oblikovalec nagovarja uporabnico s prikazom izdelave izdelka v videu. Uporabnico z
videom motivira za naslednje aktivnosti: nakup obleke, nakup kroja, obisk tečaja,
modno svetovanje. Kupec obleke se na podlagi predstavljenega seznani z zgodbo
nastanka male črne obleke.
Preglednica 4: Ponudba modnega oblikovalca
SAMOSTOJNO DELO

VIDEOPREDSTAVITEV

MODNEGA OBLIKOVALCA

SODELOVANJE
OBLIKOVALCA IN
UPORABNIKA

Razvoj inspiracije.

Predstavitev malih črnih oblek.

Inspiracija za uporabnika.

Tehnična skica in opis modela.

Opis svoje skice.

Modno svetovanje.

Risanje in modelacija kroja.

Tečaj risanja osnovnega kroja

Izdelava obleke s tekstilom za

in modelacija po merah

testiranje.

uporabnica.

Popravljanje kroja glede na
idejo.
Izbira materiala za obleko.
Krojenje in šivanje obleke.

Prikaz krojenja in šivanja.

Tečaj izdelave male črne
obleke.

Promocija kreacije.
Vabilo k sodelovanju: modno
svetovanje, tečaj izdelave
obleke.
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Preglednica 5: Načrt za video
UVOD

ZAKLJUČEK

NASLOV:

NAGOVOR:

GOVOR:

VIDEO:

Mala črna
obleka

Pozdravljena.

Predstavitev

PREDSTAVITEV

Povabim te k

pojma mala

SVOJE MALE

IZDELAJ
OBLEKO

ogledu videa,

črna obleka.

ČRNE OBLEKE

ki naj služi

VIDEO:

s skico in

Sergeja
Bevc

kot navdih,

Slike črnih

govorom.

da tudi ti

oblek skozi

dopolniš

zgodovino.

svojo
garderobo z

VIDEO:
Krojenje,
šivanje,
opis
kroja.

VIDEO:
Opis
modela:
Pokažem
na sebi,
pokažem
kroj
sprednjega
dela in
pokažem
krilo iz
kroga na
sebi.

Oblačenje
lutke.
Spremljevalni
tekst, ki
promovira
obleko, tečaj,
modno
svetovanje.

NASLOV:
Izdelaj svojo malo črno
obleko.
SODELUJ Z MANO.
Sergeja, modna oblikovalka

KONTAKT:
sergeja.bevc@gmail.com

malo črno
obleko.
VIDEO:
Posnetek
izrezovanja
figuric iz
papirja.
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3.3

MOJA MALA ČRNA OBLEKA

Slika 34: Tehnična skica
Tehnični opis skice:
• okrogel izrez, izdelan z obrobnim satenastim trakom
• rokavna izreza sta na notranjo stran zarobljena s satenastim trakom
• princes všitek spredaj
• klasični všitek zadaj
• na pasni liniji je sestavni šiv
• na zadnjem delu se V-izrez nadaljuje do pasne linije, 10 cm čez sredino
• hrbtni del obleke iz dveh simetričnih delov ima prekrivanje 20 cm
• spodnji del obleke je krilo iz kroga s polmerom 55 cm
• dva trakova, prišita na pasni liniji zadaj, se spredaj zavežeta
• na desnem stranskem šivu, v pasni liniji, je luknjica in skoznjo se napelje trak.
Material: črn saten z zamolklim leskom, 100 % PES, 2 metra
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Slika 35: Osnovni kroj za zgornji del obleke
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Slika 36: Modelacija zgornjega dela obleke
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Slika 37: Kroj za spodnji del obleke –krilo iz kroga
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Slika 38: Krojni deli obleke
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4

RAZPRAVA O REZULTATIH S SKLEPI

Današnji trg je prenasičen z raznovrstnimi poceni izdelki modne industrije in kupci
spreminjajo svoje kupovalne navade. Svoje osebne stile oblačenja dopolnjujejo z
rabljenimi oblačili, samostojno izdelavo izdelkov in spletnimi nakupi. Upoštevanje
vsega trojega danes oblikuje modno ozaveščenega trendovskega uporabnika. Tem
smernicam pa sledijo tudi blagovne znamke z izdelavo kolekcij iz rabljenih oblačil, iz
recikliranih materialov in z zbiranjem ponošenih oblačil v trgovinah.
Samostojni modni oblikovalci, ki ustvarjajo individualno, pa izumljajo vedno nove
oblike posredovanja dizajna in dostopanja do kupcev tako lokalno kot globalno. V
lokalnem okolju se različni ustvarjalci srečujejo v prostorih za coworking in sodelujejo
med drugimi tudi v obliki tečajev za obiskovalce in srečanj s predstavitvami izdelkov
tečajnikov ali oblikovalcev (razstave). Vodenje tečajev je izhodiščna točka za
oblikovanje novih tečajev, novih priročnikov ali knjig. Zaslediti pa je že mogoče tudi
vodenje tečajev po spletu.
Delovanje osebno v lokalnem okolju daje boljši vpogled v ciljno skupino uporabnikov.
Boljše poznavanje in spremljanje ciljne skupine pa razvije nove rešitve za ponudnike
in uporabnike. Vloga oblikovalca je iskanje oblikovalskih rešitev za potrebe ciljne
skupine.
Med modnimi oblikovalci, delujočimi na spletu, so uspešnejši tisti, ki sebe
predstavljajo kot blagovno znamko. Večjo obiskanost določene objave v video ali
fotografski obliki imajo objave bolj osebne narave, v katerih oblikovalec posreduje
izkušnjo poroke ali prostočasne aktivnosti v svojih izdelkih. Posledica je pogostejša
obiskanost spletnih strani in zaradi tega tudi storitev. Bolj oseben pristop je nagovor,
ki motivira uporabnika za nakup izdelkov ali nov hobi – lastno (»naredi sam«)
izdelavo oblačil. Zaradi zadnjega bo uporabnik redno obiskoval spletne vsebine
oblikovalca kot vir idej in navdiha. Z uporabo spleta se ciljna skupina uporabnikov
močno poveča.
Predvsem pa je pri spletnih objavah pomembna doslednost in redna objava vsebin.
Pri predstavitvah oblikovalskega izdelka je smiselna objava v obliki besedil, slik in
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videa. Kdor se želi predstavljati na spletu, mora dobro premisliti o vsebinah
predstavitev, preučiti potencialne uporabnike vsebin, pripraviti časovni okvir
objavljanja in se opredeliti, katere vsebine iz osebnega življenja bo povezal z
objavami na spletu. Po navadi so to prostočasne aktivnosti, ki zrcalijo oblikovalčev
življenjski slog: šport, knjige, ljubljenčki, nakupovalne navade ipd. Uporabnik mora
imeti občutek sooblikovanja ideje in pripadnosti, če naj bo trženje uspešno.
Pomembno je upoštevati komentarje pod vsebinami in nanje odgovarjati.
Vloga oblikovalca na spletu je posredovanje kreativnih rešitev z zgodbo nastanka
izdelka, razčlenitev ponudbe na več delov (kroj, tečaj, material, izdelek) in prikaz
uporabne vrednosti izdelka z vsakdanjo uporabo. S pomočjo mojega vodenja lahko
katerakoli ženska izbere eno od ikoničnih malih črnih oblek in jo prilagodi svoji
postavi in osebnosti.
Na podlagi pridobljenih informacij ugotavljam, da je ključno za oblikovalca, da
dandanes deluje obenem lokalno in globalno (na spletu). Za posredovanje spletnih
vsebin so zelo pomembni jasno postavljeni cilji, poznavanje ciljne publike, privlačna
vsebina, kvalitetna izvedba izdelka in videa, izbira pravega časa in spletnega kanala,
sodelovanje z uporabniki. Z intervjujema aktivnih oblikovalk sem spoznala lokalno
ciljno publiko. Analiza in redno spremljanje spletnih vsebin sta mi omogočila vpogled
v spletno skupino uporabnikov. S pomočjo kanvasa poslovnih modelov sem razvijala
svojo idejo. Enostavnost izdelave in večuporabnost sta me vodila pri razvoju lastne
male črne obleke. Video pa mi omogoča inovativno samopromocijo, s katero lahko
posredujem svojo kreacijo zelo različnim uporabnicam – prijateljicam, strankam,
poslovnim partnerkam – in jih povabim, da uporabljajo moje storitve in izdelke.
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PRILOGA A
Intervju z Ano Malalan, avtorico priročnika Superkrojenje

Sergeja Bevc: Tvoj priročnik Superkrojenje je doživel že drugi natis. Kako to?
Ana Malalan: Prvi natis je bil razprodan v enem letu (2200 izvodov), ravno tako
hrvaška izdaja (2200 izvodov). Povpraševanja je bilo še. Drugi natis je logična
posledica.
S. B.: Kdo so kupci priročnika? So med njimi tudi osebe brez znanja šivanja?
A. M.: Kupujejo ga ženske, stare 15 do 50 let. Večinoma so začetnice, brez znanja
šivanja, pa tudi take, ki se izobražujejo na teh področjih (dijakinje, študentke).
S. B.: Kaj te je spodbudilo k izdaji priročnika Superkrojenje?
A. M.: Ko sem prvič izvedla supertečaj krojenja doma, za prijateljice, mi je ostalo
veliko slikovnega gradiva. Po koncu tečaja se mi je zdelo škoda, da ne bi zapisala
vsega, kar sem tam govorila. Tako sem začela tipkati. Ko sem natisnila vse – risbe in
besedilo, sem imela pred seboj dvocentimetrski kup listov. Pisala sem Mladinski
knjigi, ali bi jih zanimala izdaja, in to je bilo to.
S. B.: Tudi sama imam doma svoj izvod. Zelo so mi všeč format knjige, preglednost
krojev in možne izpeljave modelacij. Kakšni so odzivi uporabnikov na priročnik?
A. M.: Prvi vtis je vedno: »To je prezakomplicirano, preveč matematično,
znanstveno«, predvsem zaradi grafike, oblikovanja knjige, ki je ilustrirana na
milimetrskem papirju. A samo zaradi likovnosti, ne nujno funkcionalnosti. Ko ga
začnejo brati, listati, pa ugotovijo, da je pregleden in enostaven za uporabo. Tako so
odzivi večinoma pozitivni. Tudi mejle dobim od tod in tam, s pohvalami in tudi
zahvalami, da sem napisala to knjigo.
Nekoč mi je pisala celo gospa iz Toronta. Da je našla izvod v tamkajšnji knjižnici – kaj
tam dela knjiga, je misterij. Napisala je, da četudi ne razume jezika, v katerem je
knjiga napisana, se odlično znajde iz ilustracij in lepo riše kroje.
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S. B.: Za tabo je že veliko let prakse izdelave oblačil. Zadnja leta v šolstvu upada
povpraševanje po tekstilnih poklicih. Na spletu pa je vseeno vedno več šiviljskih
blogov, kjer objavljajo svoje izdelke. Menim, da narašča trend samostojne izdelave
oblačil. Iz lastne izkušnje sklepam, da upada potreba po iskanju šivilje in se povečuje
potreba po znanju izdelave oblačil. Se strinjaš?
A. M.: Delno. Odkar pomnim, so mi vsi, ki sem jih v življenju srečala, prej ali slej
potarnali, da bi oni tudi radi znali šivati. Predvsem ženske. Mislim, da je to nekaj, kar
sprošča in zadovoljuje, da to ženske rade počnejo ne glede na dobo.
Na splošno pa je za nami obdobje booma študija, fakultet. Mojo generacijo so močno
spodbujali k temu, da se vpiše na fakultete, take in drugačne. Obrtniške in poklicne
šole so dobile status nekakšne manjvrednosti, poveličevani so bili kadri z visoko
izobrazbo. Tako se je veliko mladine odločilo za to pot, manj pa za poklicno.
Posledice tega so jasne: preveč visoko izobraženega kadra (brez služb) in premalo
delavskega kadra, ljudi, usposobljenih za »običajne«, praktične poklice. Ravno
nasprotno, kot so doživljali naši starši, ki so jih spodbujali k pridobitvi praktičnih znanj,
poklicev, in jim je (mogoče) primanjkovalo visoko izobraženih kadrov. Ti so bili zato
bolj cenjeni.
Da je zdaj ročno delo bolj izpostavljeno, je, mislim, posledica vsega tega, pa tudi
dejstva, da je povprečno življenje najpogosteje usmerjeno k miselni dejavnosti.
Službe in vsakdanjik največkrat obsegajo delo na računalniku, sedenje in miselni
procesi. Nasprotno kot nekoč, ko so vsakdanjik sestavljala povečini praktična dela
(njive, gospodinjstvo, izdelava namesto kupovanje reči ...). Zato so šivanje in
podobna obrtniška dela zdaj zelo sproščujoča in iskana, saj pomenijo nasprotje
vsakdanjika. Kot taka ponujajo sprostitev, odmik od vsakdanjega stresa ter urijo
motoriko in fizične spretnosti, ki nam jih službe in vsakodnevna opravila ne ponujajo
(več).
Tako menim, da je šivanj toliko kot vedno, le da se mogoče o tem sedaj več govori.
Tudi novi mediji omogočajo večji vpogled v vse te hobije, ki so se včasih odvijali
anonimno, v osebnih okoljih, doma. Včasih so vse ženske šivale, tako ali drugače,
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saj je bilo nujno, stvari se ni dobilo v trgovini kot danes. Tudi zato je mogoče več
zgodb na to temo, ker to ni nekaj »normalnega«, je bolj »vau«.
Drugače pa šivilje še vedno iščejo. V Anselmo vsak dan pride kdo s kako prošnjo za
popravilo ali izdelavo tega in onega.
S. B.: Vodiš več različnih tečajev šivanja in krojenja. Po katerih kosih je največje
povpraševanje (torbica, krilo, hlače, srajca, jakna)?
A. M.: Največ po hlačah. Pravijo, da težko najdejo modele, ki bi jim res dobro
pristajali. Srajca je blizu, obleka pogosta. Veliko se jih zanima tudi za plašče in jakne.
S. B.: Kdo so tvoji tečajniki izdelave oblačil? Že imajo znanje šivanja, že imajo šivalni
stroj doma, so modno ozaveščeni in se jim zdi modno, da sami izdelujejo svoja
oblačila, šivajo zase ali za druge? Vidijo v tem dolgoročno posel ali hobi? Koliko so
stari?
A. M.: Največkrat so popolni začetniki, ki stroja še nikoli niso pognali. Stroj velikokrat
imajo, pa tega ne vedo - saj je ostal doma kakšen star stroj, ki se jim (do supertečaja)
zdi stara, neuporabna krama.
O modi se govori zelo redko. Največkrat gre za proces, za sprostitev, ne toliko za
končni cilj, oblačilo. Šivajo predvsem zase. Nekaj je takih, ki se kasneje lotijo šivanja
tudi za druge. Za 99 odstotkov je to hobi, za en odstotek pa morebiten posel. Stari so
od 13 do 65 let.
S. B.: Sklepam, da je največja potreba po znanju izdelave ženskih oblačil. Kakšno pa
je kaj povpraševanje po znanju izdelave moških oblačil?
A. M.: Od tečajnikov je moških en odstotek.
S. B.: Si ustanoviteljica javne delavnice Anselma. Sodeluješ mogoče s podobnimi
delavnicami v tujini? Spremljaš odpiranja in zapiranja takšnih delavnic drugod?
A. M.: Sodelujem ne (še), čeprav sem že poskušala navezati stik, do sedaj še
neuspešno. Ne ravno spremljam, čeprav vsake toliko prebrskam, če najdem kaj
takega. Je pa Anselma kar posebna.
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PRILOGA B
Intervju s Tanjo Pađan, vodjo tečajev Nedeljsko oblikovanje oblačil v javni
delavnici Anselma
Sergeja Bevc: Od kod ideja za tečaj modnega oblikovanja NOO! nedeljsko
oblikovanje oblačil?
Tanja Pađan: Tečaja NOO se je sprva spomnila Ana, ustanoviteljica Anselme.
Velikokrat smo punce iz Anselme razpravljale s tečajnicami o modi, o NTF-ju, o
metodah in načinu poučevanja o modnem oblikovanju, kako inspiracijo pretvoriti v
oblačila; in ker si je Ana že od nekdaj želela, da se Anselma sčasoma razvije v čisto
pravo šolo, smo pomislile tudi na poučevanje modnega oblikovanja. Tako sva skupaj
izdelali nekakšen učni načrt, ki je bolj sproščene oblike, in ga zato tudi poimenovali
nedeljsko oblikovanje oblačil. Nedeljsko, ker ga izvajamo izključno ob nedeljah po
kosilu.
S. B.: Imajo tečajniki znanje šivanja?
T. P.: Skupine tečajnic so mešane, nekatere imajo izredno znanje šivanja in jim
manjka malo več kreativnega procesa oz. ne poznajo metod tega ustvarjalnega
procesa razvijanja idej, nekatere pa so popolne začetnice, tako rekoč od nič naprej.
Prav zares, vsakič, ko izvajamo delavnico, je popolnoma mešana skupina, tudi
starostno; nekatere pridejo na tečaj samo zaradi znanja ilustriranja, ker jih zanima
risanje modnih skic in tehničnih skic oblačil.
S. B.: Se po prezentaciji kolekcije tudi pripravi kak model za izvedbo na željo
tečajnice?
T. P.: Skoraj vse tečajnice se po končani delavnici odločijo za izvedbo nekaterih
oblačil, ki so jih same kreirale, vendar prav za to še nimamo dodelanega učnega
načrta, ker je njihovo znanje šivanja na različnih ravneh. Za to je potrebno določeno
znanje šivanja in krojenja, kar pomeni, da morajo popolne začetnice najprej opraviti
tečaj krojenja in šivanja. Tiste, ki to obvladajo, pa same pridejo v Anselmo po kak
nasvet o izvedbi in to izdelajo v času ŠFITNESSA. Imamo namreč ure odprtih vrat,
da pridejo dekleta lahko souporabljat šiviljsko delavnico – mi pravimo temu šiviljski
fitnes.
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S. B.: Poznaš še koga, ki ponuja podobne oblikovalske tečaje?
T. P.: Osebno ne poznam nikogar, mi je pa nazadnje neka tečajnica omenila, da od
nedavnega neka nekdanja študentka Oblikovanja oblačil na NTF ponuja priprave na
sprejemne izpite NTF-ja in v sklopu tega tudi tečaj oblikovanja oblačil, risanje,
šiviljske delavnice ... (http://artalchemy.si/tecaji/)
S. B.: Spremljaš bloge modnih oblikovalcev na spletu?
T. P.: Žal ne. Mogoče redno obiskujem spletne strani svojih dveh najljubših
oblikovalcev. Največkrat obiskujem spletne strani oz. portale različnih spletnih
magazinov, ki so mogoče modno usmerjeni, bolj urbanega utripa, ki obsegajo tudi
področje glasbe, filma, videa ... in tako sledim trendom.
Je pa res, da se na tečaju NOO spoznavamo z modnimi smernicami in aktualnimi
mladimi, alternativnimi, manj znanimi oblikovalci kot tudi tistimi iz sveta visoke mode
in zmeraj predebatiramo in si ogledamo njihove nove kolekcije. Skupaj pripravimo
mini predstavitev svojih najljubših oblikovalcev. Učimo se prelistavanja kakovostnih
modnih revij in spletnih strani.
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PRILOGA C
CD: Video Mala črna obleka
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