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Dva zdanlivo nesúvisiace
pojmy, ktoré asi nenájdete veľmi frekventovane
napísane - prípadne jednohlasne vyslovené - bok
po boku. Tieto dve slová sa však z môjho
pohľadu vedú za ruku dňom za dňom, či už to
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je na uliciach, v MHD alebo priamo doma pred
zrkadlom. Obavy z reakcie sociálneho okolia na
výzor človeka sú často hlavnými intenciami
vedúcimi ruku človeka pri výbere oblečenia
a doplnkov. Je kombinácia nenápadná alebo
je práve naopak priveľmi extravagantná?
Nepôsobí to veľmi lacno? Je to vhodné na
moju postavu? To sú len niektoré z adjektív,
ktoré väčšine z nás prebehnú hlavou.
Neformálna sociálna kontrola v podobe suseda
alebo susedy ráno na schodoch, poštárky na
ulici, až po kolegov v práci má potenciál priviesť človeka pri výbere oblečenia do pomerne
intenzívneho anxiózneho stavu (často podvedomého). V tomto smere však nikomu nepomôžu
návrhári zvučných mien, ani stály prísun
nových kolekcií od známych trademarkov.
Byť ‘šik’ totiž neznamená snažiť sa obliecť
podľa sociálnych očakávaní a následne
si vychutnávať pocit go with the flow
(ísť s davom), kedy teší fakt, že svojou prezenciou nenarúšame kolorit danej scenérie. Odev
si obliekame nielen na seba, ale aj pre seba.
Dobrá rada - stačí si pred zrkadlom vybaviť
známu formulku "free your mind and your
body will follow" (osloboďte svoju myseľ
a vaše telo vás bude nasledovať) – a krok za
krokom sa prepracujeme k tomu, že sa bude-
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TRENDY
Trendy bielizne 2014

Príchuť intimity
J Č , F OTO : S ALON I NTERNATIONAL

DE LA

L INGERIE 2013, E MMANUEL NGUYEN

Niektoré generácie kládli veľký dôraz na spodnú bielizeň. Musela byť krásna,
z najjemnejšieho bavlneného batistu alebo hodvábu, zdobená výšivkami, čipkami, čipkovými
vsadkami, zámikmi aj volánikmi. Na jej výrobe sa pracovalo vo dne v noci a v svadobnej
truhlici museli byť včas. Bielizeň bola vrstvená, ručne zdobená a krásna. S údržbou to už
bolo zložitejšie a časovo náročné – vyváranie, pranie, škrobenie, žehlenie... Tak toto už je
našťastie len históriou.
dotyk, splývavé, s funkciou priedušnosti, ochrany,
savosti, odvodu vlhkosti, aj termoregulácie a ľahkej
údržby, ktoré nezaťažujú užívateľa, ľahko sa perú
a rýchlo schnú. A sú tu aj ďalšie pridané hodnoty –
antibakteriálne, pachy pohlcujúce, permanentne voňajúce, protialergické...

Olaf Benz

Playboy

Scandale

Dnešná bielizeň je prepracovaná minimalistická
súčasť viacdielneho celku s funkciou a estetickými
hodnotami. Na tieto účely boli špeciálne vyvinuté
najjemnejšie chemické a syntetické vlákna
s prídavnými vlastnosťami, ktoré súťažia
s vybranými druhmi jemnej bavlny aj oblúčkovej merino vlny. Novodobá vláknová alchýmia spoločne
s konštrukčným riešením tkanín a pletenín dokáže
vytvoriť materiály pre ľudské telo veľmi príjemné na
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TRENDY

Simone Perele

Materiály sú už tak vysoko sofistikované, že sú
na hranici spracovateľnosti, ale nové technológie si
vedia s jemnosťou poradiť. Zjemnené sú aj všetky
pomocné a ozdobné materiály, ako elastické gumy,
čipkové vsadky, ozdobné mašličky, kvetinky
a ďalšie drobnosti, zapínadlá, saténové lemovky
a celý rad potrebných nevyhnutností, ktoré niekedy
vyzerajú ako dizajnový šperk. Dôležité sú aj nové
technológie tvarovania košíčkov, vystužené aj sťahovacie systémy.
Dámska bielizeň bude v novej sezóne
v niekoľkých trendových polohách.

FUNKCIE NA KAŽDÝ DEŇ

PRE ŠTEKLIVÚ KRÁSU

Ten majú aj rôzne body z vysoko elastických materiálov, niekedy z priesvitného tylu, inokedy so štylizáciou čipky. Čipka je všadeprítomná, zdobí okraje
saténových košieľok, podprseniek aj nohavičiek.

Veľmi zdobená bielizeň s čipkami a hodvábnym
leskom obohatená o podväzkové pásy, pančuchy
s čipkovaným lemom, korzety a veľmi ozdobenými vrchnými dielmi.
Vo farbách víťazí klasika v bielych, čiernych
a ostro červených odtieňoch, k nim sa pridá šampanská, perlová, fialová a banánová a nebudú chýbať ani nové farby v podobe ostrej modrej, žltej
a zelenej.
Viac foto na www.modarevue.com

Punto Blanco

Oups! By sans complexe

Manstore

Christies

Amarcod

Tu je ďaleko viac priestoru pre každodennú
krásu. Tvarované aj šité košíčky podprseniek
sú zdobené čipkovými vsadkami, priesvitnými prvkami, výšivkou a drobnými doplnkami
– mašličkou, logom značky, kovovou ozdobou... Nohavičky majú buď veľmi úspornú
formu, niekedy sú ako tangá, inokedy
siahajú až do pása a majú súčasne
podporný charakter.

Olaf Benz

Tu platia tieto zásady – jednoduchosť,
športové formy podprseniek, tielok, košieľok,
hladkých nohavičiek a mnoho vysoko funkčných
vlastností. Jemná bavlna s elastickými komponentmi, modifikované viskózové vlákna, syntetické vlákna tretej generácie aj merino vlna, ale najmä zmesi
a pletiarske štruktúry pre najlepšie úžitkové vlastnosti ako je priedušnosť, odvod vlhkosti, podporné
štruktúry 3D úpletov, padnúce strihy, antibakteriálne
a protialergické úpravy.

Elle Macpherson

FUNKCIE PRE ŠPORT
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TRENDY
Plavky na rok 2014

Niečo odhalia – niečo zahalia
D CLUB ,

FOTO : ARCHÍV AUTORKY A

M ERCEDES -B ENZ F ASHION W EEK S WIM 2014 – M IAMI B EACH

More, rieky, rybníky aj kúpaliská v plnej letnej sezóne či kryté bazény sú prakticky celoročne pripravené pre vodomilných
záujemcov, ktorí si tam zájdu ako pre prázdninové osvieženie a plážové predvádzanie, tak aj pre kondičné športovanie.
A všetci odhalia svoje telá vodnému a slnečnému kúpeľu – v plavkách. Plavky sú skrátka úsporný funkčný odev, ktorý
zakrýva nahotu a paradoxne odhaľuje, čo sa dá. Tu je podstatná krása, ale začnime tou funkciou.
TYPY PLAVIEK
NA BUDÚCU SEZÓNU
Aktuálne budú všetky typy –
jednodielne, dvojdielne a dokonca aj
s predĺženým vrchným dielom (tankiny). Jednodielne plavky rýdzo
športového charakteru na pretekárske a rekreačné plávanie budú
bez konštrukčne upravovanej
podprsenkovej časti s uzavretým
strihom alebo pevným šnurovaním, prípadne v tvare boxerského tielka tak, aby nič nebránilo
pohybu a plavky podporili aerodynamický tvar postavy.
Jednodielne plavky na plávanie, na
pláž aj pre krásu budú prestrihnuté,
s tvarovanou prsnou časťou, či už
s prešitými košíčkami, alebo najrôznejšou
štylizáciou texturizácie, prekrížením pleteniny s možnosťou farebných kombinácií alebo tvarované do princesového strihu
s vnútorne vloženými košíčkami. Plavky sú
zdobené sponami, kombináciou potlače
s jednofarebnými dielmi, lesklými efektmi
a nalepenými kryštálikmi, ktoré sú však
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tvarovanými košíčkami do rôznych, väčšinou minimalistických tvarov.
Tankini sú milosrdné plavky; košíčky majú tvarované a vrchný diel je predĺžený do podoby košieľky, ktorú dopĺňajú malé plavkové nohavičky. Zase
sa ponúka hra so vzorovými, farebnými
i materiálovými kombináciami.
Pánske plavky budú dvojakého typu; štýlové surferské, ako plážové nohavice nad
kolená z jemných nylónov, vnútorným vybavením sieťových slipov, stiahnutím do

skôr z plastov. Využijú sa tiež dômyselné prestrihy
či naberané efekty v bočných partiách a hlboké
chrbtové aj predné výstrihy, niekedy so šnurovaním.
Potlače budú geometrického, kvetinového aj rastlinného charakteru, lokálne s výšivkami. Platí, že dobre padnúci jednoduchý strih a krásna farebnosť je viac, než zložité zdobenie.
Dvojdielne plavky – bikiny na plávanie
i slnenie zakrývajú to nevyhnutné
a odhalia tak telo prospešným účinkom vody a vzduchu. Nohavičková
časť má zminimalizovanú bočnú partiu, niekedy s možnosťou
efektného zaväzovania na
mašľu alebo šnúrku, inokedy
so sťahovacími efektmi.
Bočné partie môžu byť aj
vyššie, rozdelené do „ležatého“ pásiku so sponou, alebo je predná aj zadná
časť nohavičiek spojená
elastickými ozdobnými
páskami. Vrchný podprsenkový diel môže
byť v trojuholníkovom tvare so zaväzovaním za krkom
a na chrbte alebo s anatomicky vy-

pása gumou a šnúrkou. Nebude
chýbať vrecko so zipsom
a vnútorné vrecko. Ich farebné
riešenie je rôzne, často ako
geometrické vzory v kombinácii s jednofarebnou plochou.
Priliehavé plavky už nie sú veľmi úsporné, sú viac do pása
a s krátkou dĺžkou nohavičky.
Sú z elastických úpletov a vo
farebne živých vzoroch.
Viac foto na www.modarevue.com

PRAGUE

WERSO s. r. o.
Český výrobce luxusního spodního prádla
Nádražní 1120, 511 01 Turnov
tel. +
+420 481 312 986, +420 775 230 541
info@werso.cz, www.werso.cz

Zveme Vás na veletrh Styl Brno.
Zve

TRENDY
Dámska spoločenská móda 2014

Nedajme bulváru šancu
JČ, F OTO :

ARCHÍV AUTORKY A

M ERCEDES B ENZ F ASHION W EEK R USSIA
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Slava Zaitsev

inovovaným a odľahčeným materiálom sa ponúkajú
nové možnosti, ako sú voál, satén, taft alebo splývavý viskózový žerzej a nádherné čipkové kreácie často stvárnené do aplikácií, ktoré obkreslia celú postavu či ťažšie brokáty. A sú tu ďalšie možnosti kombinácií s priesvitným tylom, sieťovanými úpletmi alebo
naopak, s umne naskladanými textíliami do origami
útvarov.
Ďalším tvorivým prvkom je zdobenie prídavnými
elementmi: sklenenými kryštálikmi, retiazkami, perlami a kovovými prvkami, výšivkami, vsadkami, riasením, plisovaním, patchworkmi zo všetkého možného a tiež ručnou maľbou.
Do menších spoločností a na rôzne párty či diva-

Nissa

Nissa

Vysoká móda v podobe haute couture končí každú svoju prehliadku nákladnými a dôvtipnými kreáciami podľa vízií dizajnérov. Dámska silueta ale
zostáva nemenná a rokmi preverené formy sa
v poslednom období tiež príliš nemenia. Silueta
zostáva štíhla, šaty sú v telovej oblasti vcelku priliehavé a často s korzetovou formou živôtika. Vďaka

Abito Cafe

Dámska etiketa nie je v kategórii spoločenskej módy tak prísna ako u pánov. Vysoké
spoločenské róby môžu niekedy vyzerať skôr odstrašujúco, odhalia kde-čo a zostáva dúfať,
že to snáď prejde len uštipačnými komentármi v „dámskych“ časopisoch a bulvárnej tlači.
Je to otázka osobného vkusu a tiež niekedy odvahy (alebo súdnosti), v akej kreácii a kam
vyraziť tak, aby sa človek cítil dobre.

mi topánkami, šperkmi a bižutériou, no niekedy stačí len kúsok kvetu vpleteného do vlasov a hneď máme svieži letný vzhľad.
A nezabudnime na aktuálne farby: biela, perlová,
púdrová, staroružová, neutrálne
tóny sivých a béžových, čierna, tmavomodrá, korálová, ostro zelená
a modrá, cyklámenová, zelená, zlatá aj
fialová.
Viac foto na
www.modarevue.com

kou aj spoločenskou verziou a nič s ním nepokazíme. Ponúka sa typ chanel, ktorý má veľmi spoločenský ráz,
s rovným zdobeným kabátikom, úzkou
sukňou a hodvábnou blúzkou
s mašľou. Môže byť v rôznom farebnom vyhotovení z rustikálneho
efektného tvídu s kovovými
zábleskami. Funkciu spoločenského odevu však môže spĺňať
aj dobre ušitý kostým
s prehnutým nepredimenzovaným sakom, napríklad aj
s veľmi úzkymi alebo širokými nohavicami a vhodne zvoleným body či blúzkou.
Spoločenský odev je nevyhnutné dôkladne dotvoriť do rovnorodého
stylingu malou kabelkou, spoločenský-

Vilshenko

Slava Zaitsev

delné predstavenia nie je nutné voliť dlhú a nákladnú róbu. Stačí siahnuť do histórie a spomenúť si na
jednu z ikon dámskej módy – malé čierne večerné
šaty a ich nespočetné modifikácie, ktoré nemôžu nič
pokaziť.

Anne Turtaut

Ponúka sa však i celý rad kreácií v dĺžke nad kolená z jemných viskózových žerzejov v aranžovaných formách alebo s plisovanými sukňami nasadenými nad pásovú líniu do empírových štylizácií
s úsporným živôtikom, potom rad puzdrových foriem, kde ramienka nahradí šnúra alebo niekoľko
šnúr s perličkami, mašle či spony. Módne budú aj
puzdrové šaty bez ramienok, napríklad s bohatou
vrstvou štylizovaných kvetov v prsnej časti alebo
šaty prestrihnuté v páse s nadýchanou sukňou, ako
z 50. rokov.
V spoločenskom sektore je veľa možností, ale
predsa len je potrebné ctiť určité pravidlá –
k veľkým výstrihom a prestrihom je dobré mať po
ruke pléd, šál alebo bolerko. Nie sú vždy len proti
chladu, môžu byť dobrým doplnkom k róbe.
Nemusíme byť práve puritáni, ale mini radšej predĺžme a krásne nahé telá zoberme na plaváreň.
Nesmieme zabudnúť ani na kostým, je historicNissa

Slava Zaitsev

TRENDY
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TRENDY
Trendy pánskej spoločenskej módy na jeseň a zimu 2013-2014

Páni v štíhlych líniách
JČ,

FOTO ARCHÍV AUTORKY

Dlhodobé sledovanie trendov hovorí jednoznačne: pánska móda smeruje vo svojom vývoji
k neformálnemu a športovému výrazu. To je nevyvrátiteľný fakt, je tu však oblasť, kde toto
tvrdenie neplatí, a tou je práve sektor odevov určených na spoločenské príležitosti.
Slávností sa nakopí počas života celý rad. Keď opomenieme tanečné kurzy a maturitu,
promóciu a svadbu, na mnohých ďalších spoločenských udalostiach a významných akciách je
potrebné byť správne oblečený tak, aby sa človek necítil ako nahý v tŕní. Začnime u tých
významnejších, kde je konkrétny oblek predpísaný a jeho požiadavka sa objaví na
pozvánkach. Urobme si malý opakovací kurz o spoločenských tradíciách.

dôležité slávnostné príležitosti. Na pozvánkach je
uvedený ako „black tie“.
Žaket je v poradí dôležitosti tretí. Skladá sa
z čierneho saka s fazónkou a so šosom
v zadnom diele, kde siaha približne do
výšky kolien. K žaketu patria
čierno-sivo prúžkované
nohavice a svetlo šedá
vesta. Košeľa je biela
a farbe vesty zodpove-

Smoking je hneď po fraku
v poradí druhým predpísaným
oblečením na slávnostné príležitosti. Je z čiernej kvalitnej vlnenej
tkaniny s dlhým šálovým golierom z lesklého či tmavého hodvábu. Nohavice majú po stranách
lampasy, patrí sem biela košeľa
s tuhým golierom a čierny motýlik,
môže sa nosiť s vestou aj bez nej.
Je to oblek vhodný na recepcie a iné

Cadini
12

Gian Ricardo Raguso

Frak patrí v rebríčku na vrchol tých najslávnostnejších pánskych oblekov. Je čierny, z kvalitnej
vlnenej tkaniny strednej hmotnosti a chlopne sú potiahnuté lesklým hodvábnym saténom. V zadnej partii vybiehajú dva šosy, predná časť sa nezapína
a odhaľuje bielu hodvábnu vestu. K fraku patrí biela
košeľa s tuhým golierom a so zalomenými rohmi.
Odev je doplnený bielym motýlikom, čiernymi nohavicami s hodvábnymi lampasmi, čiernymi lakovkami
a čiernymi ponožkami. Fraky sa nosia na štátne
bankety, plesy v opere, významné premiéry, pri príležitosti udeľovania cien a na iné významné príležitosti. Na pozvánke je pripísané „white tie“.
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dá farba kravaty. Farba vesty môže mať aj ďalší
význam – čierna na pohreby alebo v diplomatických
kruhoch na určité príležitosti.
Topánky aj ponožky sú čierne. Žaket je vhodný na denné slávnostné
príležitosti a tam, kde je frak
a smoking príliš slávnostný,
a vychádzkový oblek nestačí.

OD KLASIKY
K MÓDE

Ferretti

Spoločenský vychádzkový oblek dnešnej doby má dnes dve
ustálené podoby. Z nich sa potom
vyvíjajú ďalšie slávnostné varianty
a módne kreácie: oblek s jednoradovým zapínacím sakom a oblek
s dvojradovým zapínacím sakom.
Jednoradový oblek má štíhle sako, ľahko zvýraznené ramená, zapínanie na 1-2-3 aj viac gombíkov.
Podľa počtu gombíkov sa proporčne mení dĺžka

a šírka chlopne, súčasné módne verzie sú dva gombíky, úzka fazóna a malý golier. To však neplatí pre
model určený na slávnosti, kde sa
môže pracovať s fazónou podľa
priania. V zadnom dieli má sako
dva rozparky. Spoločenský vychádzkový oblek je z tkaniny najlepšej
kvality, môže byť aj hodvábnej
s leskom typu šantung, ktorej
hmotnosť sa riadi ročným obdobím
a má podšívku. Verzia nekonštrukčného typu je príliš casual na výnimočné udalosti. Tiež farba sa zvolí
podľa toho, k čomu a kam sa oblek
použije. Ideálne temné farby sa hodia prakticky všade do spoločnosti,
či už sa jedná o čiernu, antracitovú,
tmavomodrú, ale do úvahy prichádzajú aj stredné
odtiene striebristej, šedej, zemitá béžová a snáď aj
niektoré ďalšie odtiene na leto ako biela, holubičia
šedá ai.
Oblek dopĺňajú rovné nohavice bez záložiek,
u mladšej populácie môžu byť aj veľmi úzke, košeľa
svetlej farby s manžetami a golierom, a kravatou
užšej šírky. Najlepšia voľba je v jednofarebnom vyhotovení, nie je vylúčený prúžok či nenápadné okenné káro. Ak sa oblek využije k svadobnému obradu,
potom je potrebná taká voľba, aby ladil aspoň
s niektorým prvkom šiat nevesty. Výhodou takmer
civilného obleku je, že je viacúčelový a investícia,
ktorá nie je mizivá, sa
tak dobre rozpustí.

Gian Ricardo Raguso

TRENDY

Sako s dvojradovým zapínaním je možno ešte vhodnejšie na mimoriadne príležitosti už svojou podstatou,
širšiou fazónou a tiež preto, že je dnes tak trochu na
druhej módnej koľaji a môže tak pôsobiť nezvyčajne. Tu sú vhodné aj výraznejšie prúžky.

Gian Ricardo Raguso

OBLEKY MIMORIADNE
A TAKMER JEDNORAZOVÉ
Sako so šálovým golierom, sako so zaguľatenými okrajmi, sako z hodvábneho zdobného brokátu,
sako s lesklými chlopňami alebo sako so zdobenými chlopňami. Možností je veľa.
K oblekom patrí aj vesta alebo široký látkový
pás, ktoré sú často nositeľmi lesku a ozdobnosti,
zvyčajne sú vytvorené z lesklej hodvábnej tkaniny
alebo vzorovaného brokátu, ďalej kravata
s výrazným uzlom, niekedy so sponou a košeľa,
často biela, zdobená so žabó zapínaním.
A je tu ešte jedna skupina – avantgarda, ktorá si
potrpí na zvláštnosti a vyberie si napríklad sako predĺžené do kabáta s potlačou, bez goliera či
s predimenzovanou fazónou – k jej výnimočnosti
jednoducho patrí.
Či tak alebo onak, slávnostné oblečenie má štíhly charakter a výraz úcty k príležitosti, na ktorú je
určený.
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TRENDY
Trendy úpletov na jar a leto 2014

Tisíc podôb úpletov
JČ,

FOTO : ARCHÍV AUTORKY

vej funkčnej bielizne cez mikiny až k vysokej móde –
rozsah a možnosti pletiarenských technológií sú
ohromné a ich vývoj sa zďaleka nekončí. Základné
väzbové elementy, ich kombinácie do štruktúr, farebných žakárových vzorov, plošné i priestorové tvarovanie, možnosti vláknových a priadzových konglomerátov, využitie základných i podporných vlastností (pružnosť) robí z pletenín najtvárnejšíie a najkreatívnejšie
módne komodity dneška.

Daniele Fiesoli

Akela Key

Anne Turtaut

Tvrdenie, že úplety sú hrejivé a patria skôr do zimnej sezóny nie je v žiadnom prípade opodstatnené.
Pleteniny majú v súčasnej podobe toľko tvárí, že môžu
obliecť celú populáciu od hlavy až po päty ako v zime,
tak aj v sparnom lete. Pletiarenské technológie, či už
produkujú metráž, regulárny odevy alebo 3D formy,
nazývané tiež bezšvíkové úplety, zažili najstrmší
a najrýchlejší vývoj v celom textilnom a odevnom priemysle. Od bielizne k pulóvrom, od plaviek k splývavým
žerzejom, od čipkoviny k hrejivým svetrom, od športo-

Využije prírodné materiály ako je bavlna
a ľan, v menšej miere aj jemnú merino vlnu či
kašmír, ale aj prímesi hodvábu. Nevynechá
ani viskózové, bambusové či lesklé acetátové
komponenty, všetky samozrejme v jemných
modifikáciách. Pozornosť sa sústredí aj na
syntetické vlákna s ich novými vlastnosťami
a užívateľským komfortom. Najčastejšie sa
ale sústredí na rôzne zmesi.
Ľahkosť a jemnosť sú kľúčovými slovami
sezóny. Dômyselný bude mix tradícií
a technológií pre tvorbu novej generácie priadzí, ktoré sú tak jemné, že takmer vzdorujú
zákonom gravitácie. Ruka v ruke vytvárajú
svet vzdušných farieb a jasných kontrastov
s dotykom matu. Ide o nový luxus, ktorý
priadzami i farebnosťou vytvára zaujímavé
14
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KAOS

AKO BUDE VYZERAŤ
JARNÁ A LETNÁ SEZÓNA
BUDÚCEHO ROKA?

Cadini

Timezone

TRENDY

Sosoon

Krása a bohatstvo budú heslami jarnej a letnej sezóny
2014. Prinesú optimizmus, nadšenie pre nové technológie a odvahu experimentovať. Sezóna bude nielen o kombinovaní vlákien, priadzí a väzieb,
ale aj štýlov.
Farby budú jarné a výrazné – trblietavé a matné ako svetlo a tieň. Objaví sa
biela so zábleskami lúča zlatého svetla

a s temnými tieňmi noci v novej čiernej
a hnedej. Ako na maliarskom plátne vytvoria dekoratívne farby rastlinnú zelenú,
kombinovanú so sivou farbou neba
a ružovými zorami. Vibračné, sýte
a mysteriózne orientálne farby
prinesú vôňu diaľok a exotiky.
Zmes starých a moderných hodnôt smeruje do duchovnej jednoty.
Vzory sa uplatnia v širokom
rozsahu typov vzdušných ažúr,
čipkovaných efektov, transparentných námetov, sieťovaných typov,
rebrovaní, letných bavlnených plastík, drobných geometrických žakárov aj celoplošne vypletaných patchworkov, grafických vzorov
i mozaikových námetov, štylizovaných arabesiek a sprejerských inšpirácií.
Formy budú napospol štíhle, niekedy
priliehavé na telo, inokedy vzdušne rozviate. Budú hladké aj jemne čipkovo vzorované, šaty v mini aj midi dĺžke budú
vytvorené riasením splývavého žerseja,
tie krátke priliehavé budú strečové.
Letné pulóvre a vesty budú zdobené, pri-

Grace & Mila

vláknové kombinácie. Viskózové priadze sú vytvorené
pre hru svetla, ich strečové verzie ľahko priliehajú
k telu, tie bez strečových elementov sú hladké, jemne
krepové, matné aj lesklé a splývavé. Bavlnené priadze
sú ultra jemné aj objemné, uhladené do okrúhlej formy,
ľan prichádza v elegantných letných melanžiach, kovové efekty dodávajú večerný charakter a vo výrazných
kontrastoch vytvárajú kamuflážové a svetelné efekty.

čom zdobenie čipkovými efektmi sa využije na letných
pulóvroch a vestách, ktoré však môžu byť aj klasické,
hladké, prípadne zdobené vzdušnou štruktúrou. Plne
regulárne formy a 3D budú v dokonalom súlade so
vzorom, tvarom a tvarovacími stopami. Dlhé vesty budú opäť čipkové alebo hladké.
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TRENDY
Trendy bytového textilu na rok 2014

Bytosti, ktoré zmenia
vaše preferencie
T EXT

A FOTO :

JČ

Nie sú dogma, nikto sa nimi nemusí riadiť, ale všetci ich chcú vidieť. Pod trendovú
koncepciu bytových textílií sa podpísali tímy slávnych dizajnérskych ateliérov z Francúzska,
Japonska, USA, Brazílie, Nemecka a Holandska. Vytvorili tak medzinárodný názor na
farebnosť, štruktúry, vzory a kombinácie, ktorý zoradili do štyroch základných tém pod
spoločným názvom – BYTOSŤ. Sú štyri, každá z nich s vlastnou charakteristikou.

HISTORIAN
Je strážcom minulosti, ktorý ctí trvalé hodnoty. Je si
však vedomý vývoja, a preto hľadá cesty, ako transformovať minulé do súčasnosti. Miluje ušľachtilé produkty umelecko-remeselnej výroby a aristokratický pôvod. Historici sú
milovníkmi luxusu so snahou preniesť časť minulosti do
všedného dňa svojho života. Ideál krásy spočíva vo vnútorných hodnotách, v čare histórie a starých príbehoch.
Paleta farieb je zdržanlivá a záhadne temná, oživená perleťovo bledými tónmi a kovovým leskom.

16

MÓDA REVUE august 2013

TRENDY

ECCENTRIC
Je lovec a zberateľ. Predmetom jeho záujmu sú jedinečné, neopakovateľné a nezvyčajné predmety, ktoré
kombinuje s odvahou a nebývalou dávkou sebavedomia.
Stredom jeho záujmu sú dekoratívne typy a kvality, ktoré
pretrvajú večnosť. Výstrední mladí muži a bohémovia
cestujú po svete a okrem svojej zábavy hľadajú zvláštne
a jedinečné predmety. Neštandardné objekty, často kultového charakteru, sú trofeje s kultúrnym kontextom. Sú
predmetom ich záujmov na tvorbu nového módneho štýlu.
Farebná paleta obsahuje súčasne opulenciu aj zdržanlivosť. Vytvára tak základ pre neobvyklú súhru farebných
tónov a spojenie extravagancie s eleganciou a exotikou.

INVENTOR
Vysoko inteligentná bytosť, ktorá miluje experimenty. Hľadá predmety, ktoré obohacujú všedný život
a robia ho zaujímavým a zábavným. Vyvíja koncepty, v ktorých spojuje funkciu so zábavou. Dokáže vtisnúť dizajnu nebývalo osobitú tvár. Títo vynálezcovia sú dobrodruhovia, ktorí túžia po doposiaľ neobjavených divoch
sveta. Sú to otvorení ľudia, ktorí sa s láskou podieľajú na tvorivých procesoch.
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TRENDY
Farebná paleta je plná živých farieb s neobvyklými kontrastmi, kde sa miešajú prírodné tóny so syntetickými a žeravé odtiene s chladnými farbami.

GEOLOGIST
Je milovníkom prírody, chráni zem so všetkým jej bohatstvom a cennosťami. Na svojich objaviteľských
cestách hľadá neznáme a neočakávané. Cení si vzácnosti a prírodné náhodilosti. Obdivuje surrealistické kresby prírody. Predmetom záujmu geológa je príroda a jej produkty. Je presvedčený, že človek aj súčasná civilizácia sú pevnou súčasťou existujúceho ekosystému v ďalšom štádiu vývoja. Záujmy dizajnérov sa presúvajú
z konečného produktu k zdroju, nástrojom a procesom.
Farby zrkadlia tajuplnú a tajomnú stránku prírody. Intenzívne farby dopĺňajú až jedovaté intenzívne tóny
s kovovým leskom.

Trendy sú inšpiráciou a ideovým námetom, viac
či menej odrážajú súčasné a budúce názorové smery. Každý dizajnér a výrobca si z nich vezme do svojho programu menší zlomok alebo podstatnú časť.
Spoločným menovateľom textílií je nepochybne kvalita – kvalita vstupných vláknových produktov či už
prírodného alebo umelo vytvoreného charakteru, kvalita spracovania a úprav, kvalita konfekčného spracovania a v neposlednom rade kvalita dizajnérskeho
vzhľadu. Funkcia a vzhľad tak kráčajú ruka v ruke
a tvoria jedinečný TEXTILNÝ DESIGN.
18
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POZVÁNKA

Veletrhy STYL a KABO lákají na mladou módu,
nadčasové modely i přednášku o trendech
Brno se v polovině srpna stane na tři dny hlavním městem módy. Od 18. do 20. 8. se tam totiž
už po dvaačtyřicáté konají Mezinárodní veletrhy módy, obuvi a koženého zboží STYL a KABO.
Ve dvou pavilonech se návštěvníkům z řad obchodníků představí téměř šest stovek módních
značek a připraven je i bohatý doprovodný program.

Mezi firmami, které na prestižní veletrhy přivezou
své vzorky pro objednávání, je i řada zcela nových.
Z Bulharska přicestuje společnost Top Men s nabídkou pánské módy zn. Richmart. Se sortimentem
oděvy a prádlo se bude na veletrhu v rámci maďarské národní účasti prezentovat šest firem. Nováčkem
je také polská firma ROCKS JEANS s barevnými džínovými kalhotami a opět se vrací značky ATLANTIC
s plavkami a prádlem. Z Uzbekistánu – velmoci na
pěstování bavlny – bude v nabídce zboží z pletáže
firmy COTTON ROAD. Velkoobchod PERAB bude
nabízet svou novou značku kabátů Wellensteyn.
Poprvé bude v Brně také firma Versai z Nitry dovozce exkluzivní francouzské módy značky
Sinéquanone.
„Módu z exotických zemí představí několik brazilských firem pod hlavičkou Velvyslanectví Brazílie
a také z Indonésie. Z tuzemských společností budou
mít premiéru například velkoobchody specializující
se na elegantní prádlo a plavky známých zahraničních značek. Konkrétně se jedná o značky After
Eden, Opera a Sunflair. Šály z kašmíru a šátky
z Indie představí firma Pranita,“ láká na novinky ředitelka veletrhu Ing. Gabriela Vargová.
Mezi účastníky nebudou chybět tradiční vystavovatelé jako například Svaz výrobců skla a bižuterie
(Jablonecká ulice), D. Müller (těhotenské prádlo
CARRIWELL), Dolly Martin (bižuterie), Nela (dámská
konfekce), Anytra (klobouky), Moděva (kabáty),
Uomo & Donna (dámská konfekce), Boja (francouzská dámská móda), nebo slovenské firmy Shamira
a O.C. Marína s nabídkou dámské konfekce a polská
společnost Moodo Urban Fashion s mladou módou
francouzské značky DDP nebo Pause Café.
„Těší nás také účast nových výrobců vstupujících
na český trh. V srpnu to bude např. italský výrobce
kravat a šátků Luca Zago nebo exkluzivní kožené
oděvy a doplňky zn. BOCA z Polska,“ dodává
Vargová.
Obchodníci s obuví a koženou galanterií se pak na
veletrhu KABO mohou těšit na tradiční firmy jako
např. AGB, Bibo Shoe, Gabor, HÖGL, Borse design,
Roala se značkou Bugatti, Ferdinand Richter, Natur
comfort obuv, Wortmann, nebo Woolf a řadu dalších
známých značek. Mezi novými firmami se objeví společnost La Cinque, která představí italské značky
Laura Biagiotti, Byblos, Andrea Morelli, Aennis Eunis.
Tradiční firma Term představí novinky – obuv zn.
Glagla nebo Xti. Poprvé se na KABO objeví nejlehčí

20
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boty na světě zn. Hey Dude, které přiveze slovenská
firma HAKA Trading Company. Srpnové módní přehlídky jsou rozšířeny o nové tematické bloky - na
konfekci se zaměří tradičně přehlídka STYL Show,
plavkovou módu pro příští sezonu odhalí samostatná
BEACHWEAR Show a nová LINGERIE Show
„Night & Day“ je vyhrazena pro spodní prádlo, punčochové zboží, denní a noční prádlo. I v srpnu se
návštěvníci veletrhů mohou těšit na speciální polední
přehlídky, a to vždy ve 13,00 hod. V neděli 18. srpna
představí svou tvorbu HAUTE COUTURE renomovaní
světoví návrháři Oscar de la Renta a Emilio Pucci.
Prezentovány budou aktuální kolekce ze světových
přehlídkových mol. Druhý veletržní den, v pondělí
19. srpna, se uskuteční módní přehlídka zajímavých
modelů od studentů z Vyšší odborné školy oděvního
návrhářství v Praze.

LÁTKY A GALANTERIE
OPĚT NA STYLU
Dobrou zprávu máme pro všechny, kdo hledají
zajímavé textilní materiály. Počínaje letošním srpnem
se veletrh STYL vždy jednou za rok rozšíří o nabídku
textilní galanterie, metrového textilu a zařízení pro
výrobu konfekce, a to jak stánky výrobců a dodavatelů, tak trendovým fórem se vzorky metrového textilu a galanterie pro nadcházející sezony. Prezentovat
se budou mimo jiné značky a výrobci: ALTRA,
EUROGALANT, HÄNSEL TEXTIL, Jiří STEUER,
KOH-I-NOOR, PEGA-VEL, TYLEX Letovice,
STAP a Výroba stuh-ELAS.

TRENDY PRO JARO-LÉTO 2014
Po delší odmlce se také uskuteční kvalitní trendová přednáška ve spolupráci s renomovanou prognostickou agenturou – World Global Style Network
(WGSN) z Londýna. Zákazníky WGSN jsou již někteří
čeští výrobci, a tak doufáme, že přednášku o trendech si nenechají ujít nejen obchodníci, ale i vystavovatelé. Trendy pro dámskou a pánskou módu, obuv
a kabelky, a to pro sezonu jaro-léto 2014 budou prezentovány se simultánním tlumočením do češtiny
v pondělí 19. srpna v 11.00 h v přednáškovém sále
P4.

ZÓNA S „MLADOU MÓDOU“
Mezinárodní veletrhy módy, obuvi a koženého
zboží STYL a KABO letos představí i úplnou novinku
– zónu originální módy a šperků s názvem Fresh
Fashion. Návštěvníkům nabídne zcela nové vystavovatele, kteří kladou důraz na originální design, kvalitní
provedení a své výrobky vyrábějí převážně v České
republice.
Obchodníci zde najdou neokoukané, svěží a dobře
prodejné zboží, které osvěží jejich sortiment. Mezi

Ředitelka veletrhu Ing. Gabriela Vargová.
vystavovateli se budou prezentovat především nezávislé české značky, které se doposud prezentovaly
na trzích nezávislé módy. Např. originální oděvy,
doplňky a šperky představí firma LOVE MUSIC; hravé
kabelky z Ostravy, které si našly cestu do celého
světa, představí značka Dara Bags nebo tašky
a doplňky z vysoce kvalitní kůže zn. Playbag.
Novou zónu připravují Veletrhy Brno ve spolupráci
s módní značkou Lovemusic, která organizuje maloobchodní trhy nezávislé módy Factory Fashion
Market a Holešovice Fashion Market. K odpočinku
obchodníků mezi jednáními a osvěžením nejen originální módou, ale i nápoji a hudbou, přispěje také
chill-out zóna SIESTA na venkovní ploše mezi pavilony P a F.

DO BRNA NEJEN ZA BUSINESSEM
„Pro návštěvníky veletrhů jsme opět připravili
zajímavou kulturní nabídku. Tentokrát ve spolupráci
s Muzeem města Brna jsme připravili vstup ZDARMA na hrad Špilberk (v blízkosti výstaviště) na 2 zajímavé výstavy. Turisticky velmi oblíbeným místem je
expozice známá také pod názvem „Žalář národů“ –
Kasematy. Druhou výstavou je výstava výtvarného
umění pod názvem „Od renesance po modernu“.
Vstup na výstavy je zdarma po předložení platné
registrace na STYL– KABO z internetu nebo vstupenky na STYL– KABO z pokladny BVV, a.s. Více informací o výstavách naleznete na našich webových
stránkách,“ dodala Vargová.
Přijměte pozvání do světa módy a designu!
To nejzajímavější ze všech módních oborů bude
připraveno na 42. ročníku Mezinárodních veletrhů
módy, obuvi a koženého zboží STYL a KABO, konaných ve dnech od 18. do 20. srpna na brněnském
výstavišti v pavilonech P a F.

POZVÁNKA

Obuv pre každého
Z DROJ GDS,

SPRAC .

D ARINA V ITTEKOVÁ

Bohatý rámcový program, módne prehliadky, prednášky, firemné prezentácie a noví vystavovatelia, ako napríklad Talbot Runhof alebo Gerry Weber.
Toto všetko spolu s novinkami a viac s ako 800 vystavovateľmi z vyše 30 krajín čaká na obchodníkov v Düsseldofe. Známy obuvnícky veľtrh má do
svojho začiatku, 11.-13. 9. 2013, ešte necelé dva mesiace, no už teraz vie, že obchodníci tu nájdu pre svojich zákazníkov všetko –odborné
informácie a štýly od Lady Gaga až po Freda Astaira.
Pravidelní návštevníci už poznajú rozdelenie výstaviska do jednotlivých sekcií
podľa štýlov. To zostalo zachované. Exkluzívne značky sú pripravené zapôsobiť
luxusom v sekciách white cubes, prime2 a upper style. Subtílna elegancia s dôrazom na malé detaily je krédom už spomínaného nemecko-amerického dizajnérskeho
dua – Talbot Runhof, ktoré patrí medzi luxusných prvovystavovateľov. Medzi ďalších nováčikov patrí napríklad aj luxusná značka Crisian & McCaffrey s pre ňu typickými sexy vysokými podpätkami z hadinky, jašterice alebo krokodíla a gotickými
ozdobami. Presne také, aké nosí napríklad Lady Gaga. Celkom inak sa prezentuje
mladá nemecká značka Binné, ktorá do stredu pozornosti dáva elegantné dámske
klasické „asteirovky“ v štýle 30. rokov.
Vyššie značky zamerané na široký trh sa budú prezentovať v sekciách superior
a essential. Nováčikom je tu Garry Weber aj vystavovatelia z východnej Európy –
z Maďarska značka Guliver a značka Condor z Rumunska.
Vystavovatelia v sekciách urban authentic, urban active & urban fresh sa nechá-

vajú inšpirovať životom ulice, ktorý dokáže priniesť veľa zaujímavých podnetov,
a tak ani tu nebude o novinky núdza. Sekcia detských topánok, kidwalk, bola na
ostatnom vydaní prestavaná spôsobom, ktorý si vystavovatelia aj návštevníci
pochvaľovali. Možno aj to prispelo k tomu, že sa sem prihlásili nováčikovia z viacerých krajín. Hala 3 sa stala pódiom pre asi sto dizajnérskych nováčikov. Sekcia
design attack prekvapí každú sezónu novým mottom, v znení ktorého je zariadená
celá hala.
Septembrové motto znie „bahama mama“. Bahamy sa stali inšpiráciou pre leto,
slnko a oddych uprostred paliem a bieleho plážového piesku. Čerstvé ovocie a chutné koktaily kam až oko dovidí. V sprievodnom programe sa okrem trendov na jarleto 2014 a výhľad na jeseň a zimu 2014/2015 poslucháči môžu zapojiť do odborných diskusií a do osláv výročí viacerých zväzov a firiem.
Veľtrh GDS je jedným z veľtrhov ponúkajúcich širokospektrálny pohľad na stav
a produkciu obuvníckeho priemyslu, so solídnou informačnou hodnotou.

Madrid v pozítívnom očakávaní
S ILVIA C HMELÁROVÁ ,

FOTO :

IFEMA

Prípravy na prvý ročník veľtrhu
MOMAD Metropolis v Madride, ktorý
sa uskutoční v dňoch 6.- 8. 9. 2013
progresívne napredujú. Organizátor
veľtrhu IFEMA uvádza dva mesiace
pred začatím podujatia 90%-nú obsadenosť výstavnej plochy, čo k tomuto
dátumu predstavuje viac ako 400
firiem reprezentujúcich cez 1000 módnych značiek. MOMAD Metropolis je
výsledkom fúzie dvoch najväčších
módnych veľtrhov v Španielsku – veľtrhu SIMM a Modacalzado+Iberpiel
a stáva sa tým veľkou príležitosťou
pre obchodníkov z celej Európy
i sveta, ktorí si budú môcť vybrať
z komplexnej ponuky módneho tovaru
– odevy, topánky, kabelky a ostatné
Francesco Malatesta
doplnky.
O zrode tohto nového módneho veľtrhu i o jeho smerovaní sme sa rozprávali
s Francescom Malatestom, riaditeľom veľtrhu MOMAD.
Prečo názov MOMAD METROPOLIS?
FM: Aby bolo možné pochopiť dôvod tohto výberu, je dôležité chápať súvislosti. Na
jednej strane máme všeobecný a zastrešujúci názov MOMAD a na strane druhej
METROPOLIS. V kalendári veľtrhov spoločnosti IFEMA nájdete veľtrhy a výstavy
s rôznym zameraním. Cítili sme tak potrebu odlíšiť veľtrhy z módneho sektora a zastrešiť ich pod jeden spoločný názov. A tak vznikol MOMAD – Fashion Events in Madrid
(Módne podujatia v Madride), značka, ktorá unifikuje všetky módne veľtrhy a prehliadky organizované Ifemou. Čo sa týka názvu METROPOLIS, ten v novom názve spája
integráciu významných módnych veľtrhov. Ide o SIMM a Modacalzado+Iberpiel.
Mimochodom, METROPOLIS je aj názov ikonickej španielskej budovy nachádzajúcej sa
na Grand Via v Madride, ktorá je architektonickým skvostom, a tak sa nám veľmi
zapáčila myšlienka prepožičať tento názov aj medzinárodnému módnemu veľtrhu.
Čo očakávate od spojenia veľtrhov SIMM, Modacalzado+Iberpiel do jedného podujatia?
FM: Cieľom MOMAD METROPOLIS je vytvoriť podujatie, ktoré zabezpečí súčasné
nároky v módnom sektore a splní tak očakávania všetkých subjektov reprezentujúcich

módny biznis vrátane profesijných združení, vystavovateľov, profesionálnych módnych
expertov, módnu tlač a samozrejme aj nákupcov. Spotrebiteľské nároky sa zmenili,
spolu s nimi aj maloobchodné prostredie, a tak bolo nutné ponúknuť veľtrh, ktorý tieto
zmeny odráža. Dnes sa už pre obchodníkov pomaly stáva minulosťou navštíviť či
zúčastniť sa najprv veľtrhu s obuvou a následne odevného či textilného veľtrhu.
Zároveň zjednotenie výstav do jedného medzinárodného podujatia šetrí čas aj náklady
návštevníkom veľtrhu a zároveň otvára možnosť prilákania ďalších obchodníkov
z dôvodu komplexnej ponuky.
Na čo sa majú pripraviť návštevníci v rámci samotnej organizácie MOMAD METROPOLIS?
FM: Najväčšou zmenou bude určite celkové usporiadanie výstavy a preskupovanie
výrobkov, ktoré nebude založené len na druhu výrobku, ale bude lokalizované aj v závislosti od štýlu produktu, sezónnosti, kvality a nákupnej príležitosti. Veľtrh prejde aj
estetickou transformáciou, predstaví novú dekoratívnu atmosféru. Existuje veľa veľtrhov, ktoré majú starostlivo premyslený imidž, ale akosi nevyvíjajú podnikateľské iniciatívy a zabúdajú integrovať svoje nápady s ohľadom na aktuálny dopyt v danom odvetví. My atmosféru MOMAD METROPOLIS oživíme množstvom atraktívnych aktivít, prehliadok, konferencií. Tiež je pripravená samostatná zóna, kde budú mať zahraniční
obchodníci a spoločnosti možnosť realizovať vopred dohodnuté schôdzky.
Veľtrhy sú príležitosťou pre každého obchodníka, aby mohol správnym výberom produktov namixovať ponuku, odlíšil sa od reťazcov a prilákal tak čím viac spotrebiteľov. Aké je podľa Vás postavenie
veľkých módnych reťazcov z pohľadu spotrebiteľského dopytu a čo si myslíte o smerovaní módnych
reťazcov verzus nezávislý multibrandový maloobchodný predaj?
FM: Myslím, že tak ako veľké reťazce, tak aj samostatné maloobchodné predajne sú
niekde uprostred svojej transformácie. Je pravdou, že reťazce prevzali veľkú časť trhu,
čo viedlo k poklesu predaja v butikoch. V tomto období však v rovnakej miere zaznamenávame zvýšený záujem zo strany spotrebiteľov o tovar, ktorý je viac sofistikovaný,
je jedinečný, osobný a tým je zároveň v rozpore s ponukou globalizovanej módy
z reťazcov. Hoci nezávislý multibrandový sektor je v slabšej pozícii, myslím si, že má
práve teraz príležitosť vyvíjať sa a vytvárať si podmienky k rastu do budúcnosti.
Zníženie spotrebiteľského dopytu po módnom tovare z veľkých reťazcov nepochybne
ponúka príležitosť multibrandovým predajniam. Otvára sa priestor pre firmy, ktoré dokážu priniesť a ponúknuť niečo iné, prípadne oslovovať rôzne skupiny spotrebiteľov
(zákazkové šitie, nadmerné veľkosti...). Ak sa však multibrandové predajne budú pokúšať konkurovať reťazcom cenou, majú svoj boj vopred prehraný. Cesta k úspechu
vedie naozaj len cez ponuku rozmanitých a osobitých módnych štýlov, ktoré globalizovaná móda spotrebiteľovi neponúka.
MÓDA REVUE august 2013
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Klitchko a H.I.S – perfektná kombinácia
sedia perfektne ...zabudnite na opasok”.
H.I.S má záujem o dlhodobú spoluprácu s Wladimirom Klitchkom, ktorý sa
má podieľať aj na prezentácii budúcich
kolekcií. Vo svojej prvej kolekcii
Klitchko navrhol štvoro pánskych džínsov a dve tričká, v dámskej kolekcii sa
podieľal na návrhu dvoch džínsov a jedného trička. Celá táto kolekcia bude
v predaji od októbra 2013. O ďalšie
novinky bude obohatená aj jeho kolekcia na jar-leto 2014, ktorá bude rozšírená
o ďalšie modely búnd, košieľ, tričiek i dámskych šiat – to všetko pod taktovkou
W. Klitchka už v polovici januára 2014.
Dvaja zdanlivo nespojiteľní partneri, Wladimir Klitchko a H.I.S sa objavili bok
po boku na veľtrhu Panorama v Berlíne. H.I.S debutoval so svojou kolekciou
jar/leto 2014, ktorá zahŕňa aj vlastnú kolekciu práve menovaného šampióna
a majstra sveta v ťažkej váhe. Klitchko tak oficiálne odštartoval súčasne kampaň
H.I.S spolu s prezentáciou vlastnej línie, v oboch prípadoch však zohral profesionálny boxer vedúcu rolu.
Perfektný strih, to je alfa a omega o čom džínsy H.I.S sú. Ruka v ruke s kvalitou produktu, stavia H.I.S aj na svojom renomé, čo sa týka predstaviteľa značky
či kolekcie. H.I.S tak našiel ideálneho partnera v podaní Wladimira Klitchku. Na
filmovanie a fotenie novej kampane poslúžilo ako kulisa mesto New York. Okrem
toho, že „Big Apple“ tvorí základ pre prezentáciu a image značky H.I.S, bolo to
práve mesto New York, v ktorom bola v roku 1923 založená značka H.I.S, ako
vôbec jedna z prvých džínsových trademarkov v USA. „Milujem džínsy,” vyjadril
sa Wladimir Klitchko a pokračoval: „Džínsy však musia sadnúť. Džínsy H.I.S

Dobrodružstvo v každom kúsku
S PRAC . S ICH
Ak potrebujete rozšíriť ponuku vo svojich obchodoch o značkovú módu určenú aktívnym mužom
i ženám, je ten správny čas zoznámiť sa so znač-

Kevin Costner
kou ARQUEONAUTAS, ktorá kombinuje ležérny a nadčasový dizajn s nádychom námorného dobrodružstva. Spoločnosť ARQUEONAUTAS GmbH bola založená v Düsseldorfe v roku 2009 a od roku 2012 je
nezávislou spoločnosťou skupiny House of the
Brands. ARQUEONAUTAS je synonymom kvalitného
spracovania, špeciálnych materiálov s dôrazom na
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detail a značnú pozornosť venuje aj prepracovaným
potlačiam a textilným aplikáciám. ARQUEONAUTAS
každoročne prináša vo svojich kolekciách viac ako
200 modelov pre mužov i ženy, dodávky pre svojich odberateľov uskutočňuje 10 krát v priebehu
roka a samozrejmosťou je neustále aktualizovanie
kolekcie o atraktívne módne doplnky.
Názov značky sa odvíja od námornej spoločnosti Arqueonautas Worldwide Arqueologia
Subaquática S.A. (AWW), založenej Nikolausom
Graf Sandizellom v roku 1995, ktorá sa zameriava
na záchranu starých lodných vrakov s cieľom
zachovať ich pre budúce generácie. K dnešnému
dňu objavili bezmála dvesto lodí.
Inšpirácie z týchto dobrodružných objavných
ciest nájdeme aj v kolekciách značky,
kde sa často krát objavujú mená nájdených lodí či navštívených miest
a prístavov na odznakoch, aplikáciách či
potlačiach.
Zaujímavosťou je,
že z predaja každého kusu
odevu značky
ARQUEONAUTAS sa jedno
euro odvádza
práve na pod-

poru projektov, ktoré súvisia s činnosťou AWW.
Tu sa však príbeh značky nekončí. Od roku
2011 je jej partnerom, poradcom i tvárou oscarový
herec a režisér, hudobník a v neposlednom rade aj
ekológ Kevin Costner. Druhým slávnym menom,
ktoré sa spája so značkou ARQUEONAUTAS je
bývalý jazdec Formuly 1 Mika Häkkinen.
V súčasnej dobe kolekcie značky ARQUEONAUTAS
ponúka viac ako 300 partnerských maloobchodných prevádzok v Európe, v Nemecku aj tri vlastné
predajne a 2 franšízové. Už od jesene 2013 bude
súčasťou kolekcií aj obuv, v blízkej budúcnosti sa
počíta s rozšírením ponuky o hodinky, slnečné okuliare a parfémy. Prostredníctvom internetového
obchodu sa s ARQUEONAUTAS môžete stretnúť už
v 14 krajinách Európy.
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BYŤ ODLIŠNÝ
JE DNES IN
T EXT

A FOTO :

N OVESTA

Slovenská obuvnícka firma NOVESTA sa
denne zaoberá touto
otázkou. Výsledkom
hľadania sú desiatky
hodín strávených
navrhovaním a testovaním nových modelov obuvi.
Predstavme si teda
najznámejšie z nich.

Curtis

V dnešnom svete globalizácie vzniká tzv. paradox doby – všetci chceme
byť odlišní, chceme vynikať, chceme, aby si nás niekto v dave všimol.
Nechceme mať auto ako kamarát, oblečenie ako kolegyňa... Platí to
v každej oblasti života. Ako teda vystúpiť z radu, z koľají všednosti,
uniformovanosti?

Addison

Najobľúbenejším modelom sa stal určite STAR, ktorý si niektorí pamätajú zo
svojich mladých čias, prípadne z rozprávania svojich predkov. Model totiž uzrel svetlo sveta v 60. rokoch minulého storočia. Nosil sa na vojne, na telocvik, spartakiádu..
Dnes mu dali naši mladí dizajnéri
nový dych sprevádzaný vánkom minulosti. Nájdete ho
v desiatkach variácií – od
klasiky, až po uletené farebné kombinácie. Vybrať si môže skutočne
každý. Čo treba naozaj podčiarknuť, sú jeho nespochybniteľné výhody – skutočne kvalitná, anatomicky tvarovaná
stielka, vhodná aj pre problematické
nohy. Na výrobu tohto modelu sú
použité výhradne prírodné materiály – 100% bavlna, prírodná
useň a pre fajnšmekrov
i konope.
V novej kolekcii
nájdete dva
varianty
STARu. Oba
sú zateplené. Prvý
variant je unisex, druhý určený výhradne pánom. Spoločným menovateľom sa
stáva použitý materiál – brúsená useň. Kým nižší unisex model ADDISON je na
šnurovanie, vyšší CURTIS je doplnený výraznými prackami okolo členku.
Farebné vyhotovenia oboch modelov sledujú súčasné
módne trendy a zároveň sú vďaka svojej jednoduchosti dobre kombinovateľné. Veď posúďte sami.

STAR 20th

Star Julio

STAVILI SME NA RETRO

e&
registrujte sa onlin
eTicket!
získajte zdarma

11.-13.09.2013
düsseldorf, germany

www.gds-online.com
Informácie pre návštevníkov,
predaj vstupeniek, komplexné
cestovné služby:
ALFAcon s.r.o.
Dobšinského 18
811 05 Bratislava
Tel.: +421 2 5262 1232
Fax: +421 2 5244 2291
E-mail: info@alfacon.sk
www.alfacon.sk
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Bytový textil sa nevzdáva
Proposte, Cernobbio, 7.-9. 5. 2013
MOK, FOTO: PROPOSTE A ARCHÍV AUTORA

V netradičnej, ale o to viac fascinujúcej lokalite talianskeho jazera Como si opakované rande dali bytové textílie na
21. ročníku medzinárodnej výstavy Proposte. Na pôde antickej vily z 19. storočia v kongresovom polyfunkčnom centre
a taktiež v priestoroch neďalekých obchodných jednotiek roztrúsených na susediacej ulici, predstavilo 97 vystavovateľov z Talianska i Európy kolekcie textílií, ktoré sa v najbližšej dobe udomácnia v interiéroch.
Hlavní protagonisti – vystavovatelia, povzbudení heslom usporiadateľa podujatia Vždy v pohybe, vyjadrili prostredníctvom svojich produkcií snahu ísť naďalej vpred
a nenechať sa zastrašiť, respektíve zastaviť problémami
súčasnosti. Ich iniciatívu podporilo 6 151 návštevníkov zo
73 krajín, pričom v porovnaní s predchádzajúcimi vydaniami bol zaznamenaný zvýšený záujem obchodníkov
z Austrálie, Číny, Japonska, Grécka, Indie, Poľska, Taiwanu

a Turecka. Napriek opatrnejším prístupom k uzatváraniu
kontraktov, vyplývajúcim z neustálej variabilnosti
a nestability trhov, sa vo všeobecnosti podujatiu ušli pozitívne ohlasy a zo strany vystavovateľov bolo ohodnotené
ako mimoriadne živé vďaka pestrému zastúpeniu krajín
a dopytu po nových kolekciách. Zaiste tomu napomohla
i dokonalá organizácia, s veľkou pozornosťou zameraná na
každý detail, poskytnuté služby a celkové zázemie, ktoré

PÁNI, už máme zase
mužný mužský!

vytvorilo ohromnú atmosféru pre biznis. A tak ani veľmi neprekvapil fakt, keď nám mnoho zúčastnených potvrdilo, že
práve Proposte je ich kľúčovou výstavou v sektore. Trojdňové podujatie spestrila expozícia českej textilnej dizajnérky Světlany Kulíškovej, ktorá na niekoľkých exponátoch
z vlastnej tvorby predviedla, aké nekonečné možnosti
môžu poskytnúť práve bytové textílie.
Určite i úspech Proposte v Cernobbiu podporil organizátorov v myšlienke exportovať výstavu a priblížiť ju viac
klientele. Svoje vôbec prvé vystúpenie za hranicami bude
mať 27.- 29. 8. 2013 v Číne, momentálne krajine veľkých
možností a rozvoja, kde sa stane súčasťou jedného
z najdôležitejších medzinárodných veľtrhov textílií
Intertextile Shanghai Home Textile.

PITTI IMMAGINE UOMO, Florencie, 18. - 21. 6. 2013
D–CLUB, FOTO: ARCHÍV AUTORKY

Ve Florencii v druhé polovině června, kdy se konal nejlepší výběr z pánské módní širokospektrální konfekce soustředěný do veletrhu pod souhrnným názvem Pitti Immagine, bylo vedro k zalknutí. Tím dostala již delší dobu vytvářená idea směřující k neformálnosti pánské i dámské módy za pravdu. V těchto teplotách je uvolnění od formálního oděvu tou nejlepší cestou k přežití. To ovšem neznamená, že je všechno pomačkané, z bavlny či lnu
a kdekdo chodí jako vandrák.
Naopak, jak ukazuje nabídka pro příští jaro a léto i odlehčená móda bude velmi sofistikovaná především díky materiálům, kvalitám a vzorům. Je to k pobavení i k zamyšlení. Páni zapuzují svůj bezpohlavní vzhled a vyhlazené image nedávné doby, a začínají dávat na obdiv svůj „přirozený“ půvab. Lehce zarostlá brada, kučeravý vlas i chlupatá
hruď jsou opět v kurzu. Přirozená pánská „drsnost“ je ale překvapivě změkčená velmi jemnými tkaninami
a pleteninami, ale i vzory – drobná kvítka na velejemných košilových popelínech připomínají francouzské babičkovské desény z Provance. Dokonce i kamuflážní vzorové náměty jsou tu a tam přizdobeny kytičkou, snad aby ta původní vojenská tématika dostala mírové poselství. Jsou tu tedy opět kontrasty, na které jsme si už v módě dávno zvykli: jemnost & hrubost, elegance & casual, barva & nebarva, objem & přiléhavost, tíha & nekonečná lehkost, krčivé formy & splývavost, funkce & krása...
Veletrh byl ve znamení motorek – sportu správných chlapů, podléhajících kouzlu životního stylu, který vyznává
volnost a rychlost. A zase je tu ten rozpol zdánlivé drsnosti a zjemnělé kvality, zejména v oděvech pro tento koníček
– kombinézy, bundy i kalhoty
z jemných kůží. Motorky byly
na výstavišti všudypřítomné,
ty nejmodernější i ty historické
zdobily středověkou pevnost
jak na nádvoří, tak
v expozicích.
Sofistikovaná móda klasická, příjemná móda casual,
funkční móda pro volné dny
i sportování, značky pro street
styl, výjimečnost pro avantgardu je v kostce shrnutá nová
idea pánského oblečení pro
novou jarní a letní sezónu –
2014.
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Neobvyklé
kombinace
i prototypy
PITTI WOMAN, Florencie,
18. - 21. 6. 2013
JČ
Stále ještě malý veletrh dámské butikové, malosériové módy a doplňků se přestěhoval letos v létě také do pevnosti a pořadatelé zřejmě řeší jeho budoucnost. Není zdaleka jednoduché měnit zavedené pořádky. Myšlenka na velkolepé módní klání
v Toskánsku ve všech kategoriích je úžasná, ale tradice jsou zřejmě nepřekonatelné. Pro dámskou módu
v Itálii je synonymem především Miláno. I tak ateliéry i módní tvůrci předvedli pozoruhodné a ojedinělé
prototypy oděvů s nasazením luxusních materiálů,
neobvyklé kombinace i formy – ty zejména
u kožených kabel a obuvi se zajímavě tvarovanými
platformami. Bylo by škoda zcela zrušit Pitti W, jehož
aktéři se přesunou do Milána, kde se se svou ojedinělostí jistě neztratí.

REPORTÁŽ

Léto 2014 v Berlíně
Gallery Berlín, 2.-4. 7. 2013

Obchodníci si na
změnu termínu zvykají

NINA PROVAAN, FOTO: AUTORKA

První týden v červenci se stal Berlín centrem evropské módy. Vedle preferované
a firmou Mercedes-Benz sponzorované přehlídky vybraných návrhářů Fashion Week
Berlin, se v centru města představily ve dnech 2.-4. 7. 2013 další veletrhy zaměřené
převážně na neformální módu.
Veletrh Premium slavil již své 11 výročí. Na nyní již pro
veletrh tradičním místě, bývalém berlínském nádraží, návrháři nejen z Německa, ale i z Rakouska, Holandska, Belgie, Maďarska a Polska představili dámskou i pánskou
módu a doplňky. Hala doplňků byla nejzajímavější, obuví
počínaje a drobnými šperky konče.
Přehlídka The Gallery Berlin, je mladší a stále ještě hledá svoji tvář. Představují se zde většinou drobní výrobci
a samostatní návrháři s malými kolekcemi. Letos našla
útočiště v bývalých divadelních dílnách. Zajímavý prostor
umožnil i pořádání módních přehlídek, tak oblíbených na
veletrhu CPD Düsseldorf, který vlastně The Gallery nahradila.
Od veletrhů jako je Premium a Gallery nemůžeme většinou očekávat převratné módní trendy. Vystavovatelé
představují a nákupčí očekávají zajímavou módu za přijatelnou cenu. Proto zde nenajdeme ani luxusní materiály ani perfektní vypracování. Všem
vystavovatelům je vlastní úporná snaha odlišit své návrhy od modelů, které nabízejí úspěšné módní řetězce, s kterými nemohou co do ceny v žádném případě soupeřit. Daří se
jim to díky zajímavým detailům, barevným a materiálovým kombinacím a rukodělným
efektům.
Všeobecně můžeme říci, že dámská móda pro léto 2014 je ve svém středním proudu
velmi střízlivá, nostalgicky se obrací do 20. let minulého století a často sahá i do viktoriánských detailů. Pánská se stále drží šedesátých a sedmdesátých let minulého století.
Na opravdové nové trendy pro léto 2014 si musíme počkat do září, kdy se představí špičkový tvůrci v Miláně a Paříži.
Viac foto na www.modarevue.com.

WHO’S NEXT, Paříž, červenec 2013
D–CLUB, FOTO: ARCHÍV AUTORKY

Móda do Paříže patří, o tom není pochyb. Jen se trochu mění seskupení tradičních
veletrhů pro módní konfekci, které se přetavily z původně klasické dámské módy
pret-a-porter do celku s názvem Who’s Next. Je to i reakce na nezastavitelný vývoj
k módě lehce sportovní, butikové, volnočasové, mladé a jeans.
Značky tu mají stálé zastoupení
a doplňky jsou velkou a nedílnou součástí. Přidružují se samostatné celky
pro prádlo a šperky, a tak původní
městské výstaviště na Porte de Versailles je plně obsazené módou
v celém svém komplexu. Když pomineme nadnárodní značky, je tu patrná
vůně Francie i bývalých kolonií ve
směsi jak folklórní, tak stylistické krásy. Zásadní změna v termínu konání
veletrhu o dva měsíce je z důvodů obchodně taktických pochopitelná
a obchodníci si na ní začínají zvykat,
právě tak, jako na horké letní počasí.
Tradiční rozmístění tematických expozic a jednotlivých vystavitelů je tu totálně přeoráno a ještě se neustálilo. To je někdy na závadu pro rychlou orientaci, ale
člověk si zvykne. Letošní přehlídka mladé módy, kterou si časem všichni návštěvníci
oblíbily pro dynamickou choreografii a bláznivé nápady, byla tentokrát situována na volnou plochu mezi pavilóny spolu s prostory vyhrazenými školním expozicím, stánkům
s módní literaturou, odbornými časopisy a občerstvením. Celý prostor tak byl naplněn
hudbou, hlukem a mládím, které svědčily o tom, že móda v novém volném pojetí je
v centru zájmu především mladé generace.
Letní série dámské módy měla dvě krajní polohy – na jedné straně zářivý barevný
optimismus, na straně druhé umírněnost s bílou a neutrálními tóny. I tady bylo víc než
patrné, že formy přetrvávají a novinky nesou materiály a vzory, zejména jejich neobvyklé kombinace, do jednoho celku. Co k tomu dodat? Móda je stále proměnlivou krásou a tady byla krása umocněná soustředěním do výstavních expozic.
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Snažím sa prispieť
k zmene spoločnosti
Z HOVÁRALA

SA

M ONIKA K OLLÁROVÁ ,

FOTO :

A RCHÍV S VĚTLANY K ULÍŠKOVEJ

Dokáže spriadať vizuálnu poéziu, ktorou podnecuje dobré pocity. Česká umelkyňa
Světlana Kulíšková, známa po niekoľkoročnom pôsobení i v Taliansku, rada dáva príležitosti, transformuje
a nadväzuje vzťahy. Napríklad s módou a s nábytkovým dizajnom. Napriek tomu je introvertka, zostáva
verná tradíciám a ťaží z prostých princípov zdravého života. S ukážkou jej tvorby sme sa stretli na
medzinárodnom veľtrhu bytových textílií Proposte v talianskom Cernobbiu, kde ako jediná pozvaná
výtvarníčka prezentovala vlastné diela. Nazreli sme trochu do jej profesného i súkromného života.
Definujete sa viac ako výtvarníčka, návrhárka, dizajnérka
alebo jednoducho realizátorka kreatívnych myšlienok, ktoré
neškatuľkujete?
SK: Cítim sa tak všetko dohromady, prevažne asi
ako textilná výtvarníčka, i keď je to do istej miery

Náhrdelník Spin (2013)

limitujúce. Často sa označujem ako „nomádka”, moja tvorba je prierez všetkým možným.
Sú to cesty, ktoré sa rôzne pretínajú a prelínajú, večné križovanie sem a tam, tak metaforicky ako fyzicky. Hýbem sa vo viacerých
oblastiach, ktoré sa navzájom ovplyvňujú.
Momentálne sa dokonca venujem i hudbe
a vyúčbe hry na priečnej flaute.
Vaša tvorba je nielen štedrý mix typológií, ale aj kultúr,
multietnická zbierka...
SK: Už 15 rokov žijem rozdelená medzi dvoma
kultúrami a sama neviem presne stanoviť, kam viac
patrím. To sa určite prejavuje aj na tvorbe. Svojím
spôsobom spracovávam zážitky z daného prostredia.
Vďaka pohľadu zvonku, z inej krajiny, som si uvedomila, že je pre mňa dôležité skúmať inú kultúru, ale
zároveň sa pridržiavať vlastných tradícií a hodnôt.
V prípade mojej tvorby mi pomohla technika Art
Protis, ktorú sa snažím využívaním nových materiálov posunúť vpred a zároveň ju istým spôsobom aj
zachrániť, lebo v Čechách sa blíži k zániku. Som
však otvorená i pre iné kultúry. Vlani napríklad vznik-
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la moja prvá kolekcia ručne tkaných kobercov v Indii
a dúfam, že táto multikultúrna kontaminácia bude
pokračovať naďalej.
Čo je Art Protis?
SK: Technika Art Protis vznikla v 50.-60. rokoch
v Československu vo Výskumnom ústave vlnárskom
v Brne. Jej podstata spočíva v tom, že farebné vlnené rúno sa postupne vrství na seba v rôznych hrúbkach, skladá sa a prestrihuje. Vzniknutá kompozícia
sa prešije na špeciálnom priemyselnom stroji tak,
aby sa všetko spojilo do jedného celku. Výsledok by
sa dal prirovnať k maľovaniu vlnou. V 60. rokoch
bolo oslovených niekoľko dôležitých
českých výtvarníkov, medzi inými
i slávny animátor a maliar Jiří Trnka,
aby vytvorili niečo zaujímavé, postavené na princípe tejto metódy.
Nasledujúce tridsaťročné obdobie
s Art Protis pracovalo mnoho
českých, slovenských i zahraničných výtvarníkov a z veľkej
časti táto technika nahradila
maľbu. Potom ale žiaľ nastalo
hluché obdobie a dnes si už
len málokto na Art Protis spomenie. Viac sa vníma ako
sprofanovaný pozostatok
z komunizmu. Ja však verím
v jeho budúcnosť a pred
troma rokmi som začala spolupracovať s Dyloan Studiom
v Miláne, na ktoré táto technika veľmi zapôsobila.
Spoločne sa nám podarilo
vytvoriť niekoľko textílií
s názvom „Arakne Non
Woven”. Vyrobili sme mnoho
vzoriek aj pre najznámejších svetových módnych návrhárov. Následne
som sa rozhodla spracovávať zbytky textílií od našich dodávateľov,
z čoho vznikli moje špecifické tapisérie Arakne, kde som použila opotrebované jutové vrecia. V podstate
išlo o tú istú techniku, ale zakomponovanie rozdielnych materiálov sa
postaralo o úplne iný výsledok.
Alberto Annibali,
No Season Collection (2012)

Světlana Kulíšková

A v tom práve spočíva originalita týchto tapisérií.
Od ktorých prvotných surovín štartujete?
SK: Využívam textilné materiály v surovom stave vločky vlny, kašmíru, česance hodvábu, vzorkovnice
látok i jutové vrecia, ktoré slúžia textilným firmám
ako obaľovací materiál a často dokonca obehnú svet.
Taktiež pracujem s jutovými vrecami od kávy. Majú
svoju históriu a obsahujú zaujímavé nápisy a odkazy,
ktoré využívam kompozične. V každodennom styku
s týmito látkami sa rozvíja moja fantázia, hľadám ich
príbehy. Snažím sa prispieť k zmene v spoločnosti.
Niektoré z mojich diel majú aj subliminálne nápisy

Kašmírové vlákna

(ktoré okolie vníma podvedome, pozn. red.), ktoré
som začlenila medzi tie pôvodné a sú takmer na
nerozoznanie. Sú písane v latinčine a majú určitú silu.
Nabádajú k vnímaniu krásy zakotvenej v každodennej všednosti, čo potom vedie k väčšej citlivosti ľudí.
Využívam i diery, ktoré vznikajú pri manipulácií
s týmito obalovými materiálmi, nechám ich viditeľné
a iba sa ich snažím zašiť ako chirurg zlatou niťou.
Taktiež som vytvorila menší cyklus diel zvaný “Moje
pamäti”, kde som použila vlastné oblečenie z 80.-90.
rokov.
Práca s látkami a vláknami vyžaduje osobitné dotykové
schopnosti...
SK: Citlivosť v prstoch som si začala pestovať už
v detstve nekonečnými hodinami ručných prác
a maľovaním. Najradšej maľujem priamo rukami,
cítim potrebu bezprostredného dotyku. Pomáha mi aj
hudba, kontakt s hudobným nástrojom rozvíja nielen
manualitu, ale aj cit.

PORTRÉT
Čo pre vás predstavujú farby?
SK: Všetko. Vyrástla som
v malebnej moravskej dedinke, kde
som bola dennodenne v styku s prírodou. Tráva, kvety, obloha… Ich
farby som vnímala už od malička. Sú
to frekvencie energie, ktoré nemožno
nahmatať alebo počuť, iba vidieť.
Predstavujú emócie. Stále sme obklopení farbami a bez toho, aby sme si to
častokrát uvedomili, ťažíme z ich pozitívnych účinkov na fyzickej, psychickej
a duchovnej úrovni. Svetlo a farby
v dome sa dosť rozhodujúcim spôsobom podieľajú na kvalite nášho života.
Práve môj enormný záujem o farby mi
nedávno vnukol myšlienku vytvoriť
jeden podprodukt. Z nádherných indických vlákien, získaných recykláciou
indických sárí, som vyrobila náhrdelníAutorská stolička
ky „Spin“. Obsahujú silné vibrácie
Harlequeen č. 3
a momentálne sú ponúkané v jednom
(2012)
masážnom a terapeutickom centre v Kanade
ako alternatívny šperk s liečebnými účinkami.
Často sa podpisujete pod plodný dialóg medzi farbami
a materiálmi. Ste komunikátor, ktorý rád dáva možnosti viacerým stranám?
SK: Áno, vytváram vzájomný rozhovor medi farbami a materiálmi, sama so sebou, s publikom, so svetom a s vesmírom. Snažím sa byť komunikátor ako
každý umelec.
Komponujete tiež poéziu, ktorá sa recituje cez zrak.
Podnecujete teda dobré pocity…
SK: Moje umenie nemá šokovať alebo nabádať
k negativizmu. Pre mňa je veľmi dôležité rozdávať
radosť, pozitívne myšlienky, navádzať k vnímaniu
krásy. Bez krásy a bez kultúry sa všetko redukuje na
základné potreby a iba s nimi je život pochmúrny,
spoločnosť vystresovaná a deprimovaná. Je dôležité,
aby moja tvorba ostatných obohatila a zároveň
poskytla priestor pre vlastné myšlienky.
Tradície a moderna, k obom máte dosť blízko. Čo vás
k nim viaže?
SK: Umenie je vlastne odraz doby, ale zároveň tiež
umelca ako osobnosti. Umelec je akoby jeho filter.
Osobne vyznávam tradičné hodnoty ako je rodina,
rada sa vraciam ku svojim koreňom, je to niečo, čo
ma drží na nohách a pomáha mi napredovať.
Obľubujem napríklad folklór vlastnej krajiny a tradič-

né techniky. Ale keďže na nás neúprosne
tlačí doba a všetko podlieha transformácií,
ani ja sa až tak nebránim modernému progresu. Prináša akúsi vitálnu silu, zmenu. Súlad
s dobou je dôležitý. Práve modernizácia tradičnej techniky mi umožnila zviditeľniť sa
v Taliansku. České centrum v Miláne hostilo
tento rok moju výstavu ako prejav uznania za
vývoj našej tradičnej techniky, ktorú nie všade
poznajú.
Aké sú vaše doterajšie skúsenosti so svetom módy?
Spolupracovali ste s niektorými špičkovými módnymi značkami a na nejakých výnimočných projektoch?

SK: Mimoriadne
plodné v tomto smere
bolo obdobie kooperácie
s Dyloan Studiom na
vzorkovnici nových
netkaných látok. Výnimočný
projekt dorazil práve v okamihu,
keď som bola u rodiny v Brne oslavovať
Vianoce: celý veľký balík materiálov na zhotovenie
vzoriek pre značku Calvin Klein. Keďže to muselo byť
urobené okamžite, nezostávalo mi nič iné, ako v obývačke, kde pobehovali deti, pripraviť požadované
vzorky. Do mesiaca som potom mala v rukách objednávku na 200 metrov látok pre ich zimnú kolekciu
2011/12. Nezabudnuteľná práca, i keď veľmi vyčerpávajúca. Spolupracovala som i s ďalšími dôležitými
menami v módnom priemysle, napríklad s rímskym
návrhárom Albertom Annibalim, ktorý pred dvoma
rokmi s prispením mojich látok vytvoril kolekciu „No
Season Collection“.

Látka Arakne (2011)

zila” cez výstavy nezávislého ekologického dizajnu
a v poslednej dobe si tam na záujem nemôžem sťažovať. Pozornosti sa tešila už vopred spomenutá
výstava v Českom centre v Miláne, taktiež expozícia
počas posledného vydania Fuorisalone v Miláne a aj
inštalácia v priebehu tohtoročného veľtrhu bytových
textílií Proposte v Cernobbiu. V Čechách som
v posledných rokoch nevystavovala, po založení rodiny nebol čas a snažila som sa koncentrovať na prácu
v Taliansku. Teraz sa však situácia mení, chcem sa

Medzi módou a nábytkovým dizajnom, kde sa cítite viac
doma? Mení sa poslanie vašich materiálov pri šatách a pri
nábytku?
SK: Momentálne ma viac láka nábytok, pretože sa
pri ňom môžem naozaj “odviazať” na materiáloch.
Navyše v tomto sektore to nie je až tak veľmi o konzumnosti a pominuteľnosti. Ale neodrádza ma ani
móda. Tu je však treba oveľa viac myslieť na to, ako
budú materiály pôsobiť nielen vizuálne, ale aj na
dotyk, aký budú mať spôsob údržby a podobne. No
poslanie je v podstate v oboch prípadoch to isté, postarať sa u každého objektu o unikátnosť.
K akému štýlu inklinujete?
SK: Povedala by som k svojmu vlastnému. Nehľadám nejaký konkrétny
štýl, doposiaľ som pracovala na nábytku, ktorý som recyklovala a on sám
mi akosi napovedal, čo mám robiť.
Sympatizujem s ekologicky poňatým
dizajnom alebo s tým, ktorý v Taliansku
veľmi často označujú ako „samoproduktívny dizajn“.
Je vaša tvorba ocenená a je jej venovaná
patričná pozornosť v Čechách a v Taliansku?
Majú tieto krajiny rozdielny prístup a uznanie
vo vzťahu k umeniu, ktoré reprezentujete?
SK: Bezpochyby je v závislosti od
kultúry rozdiel. V Taliansku som “prera-

Svetelný obraz Cuore Incorporeo – 90 x 60 cm, 2008

vrátiť do Čiech a sama som veľmi zvedavá na to,
ako ma tam príjmu.
Ste dôkazom talentu, ktoré vyšlo z krajín strednej a východnej Európy. Schopných ľudí ako vy je tu určite veľa, ale otázkou zostáva, či sa môžu doma dostatočne realizovať…
SK: Naša súčasná mladá generácia má množstvo
príležitostí ako vycestovať do zahraničia, za štúdiom,
ako získať granty a podobne. Ale každý umelec
alebo dizajnér má svoju dráhu, ktorou musí prejsť.
Niekto môže úplne kľudne zostať doma, používať
domáce materiály a stať sa známym a úspešným tak
u nás, ako i v zahraničí. Ja som to ale potrebovala
vziať „okružnou cestou“, aby som sa mohla vrátiť
domov obohatená niečím naviac. Každý vycíti, čo
práve potrebuje a pokiaľ je mu doma pritesno, treba
ísť von. Kto chce, má talent, schopnosti a hlavne
veľkú výdrž a trpezlivosť, svoju cestu si nájde.

Tapiseria Arakne (2008)
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Po prvýkrát v histórii
CBTC (China Brand Trade Center)
udelili Národnú cenu
organizuje Obchodný
za dizajn odevu
deň módy a textilu
Obchodné stredisko čínskych značiek (CBTC) organizuje dňa 18. septembra
2013 v AsiaCenter v Budapešti tematické podujatie s názvom Obchodný
deň módy a textilu (Fashion and Textile Trade Day). CBTC sa teší na
návštevníkov z regiónu strednej a východnej Európy, ktorí sú otvorení
rozširovaniu portfólia svojich výrobkov o kvalitné čínske výrobky
a nadväzovaniu nových partnerstiev, aby im pomohlo zachovať si ich
konkurencieschopnosť. Predpokladá sa, že okrem 42 spoločností, ktoré
nedávno prišli z provincie Fujian, sa k tomuto podujatiu pripoja ďalšie
vystavujúce spoločnosti.
Od otvorenia CBTC v roku 2011 prišlo na jeho obchodné podujatia viac ako 600
kvalitných výrobcov z 10 priemyselných odvetví, z provincií Zhejiang a Fujian. Viac
ako 160 spoločností sa rozhodlo zostať a otvoriť si svoju prvú stredoeurópsku
výstavnú miestnosť (showroom), aby mali zastúpenie na trvalej výstavnej ploche
CBTC.
Úspech výstav je založený na silnom regionálnom záujme; viac ako 3000 obchodníkov využilo príležitosti na obchodovanie, usilujúc sa získať kvalitné čínske výrobky
za konkurencieschopné ceny. Počas Obchodného dňa módy a textilu (Fashion and
Textile Trade Day) sa tieto čínske spoločnosti predstavia spolu s niekoľkými ďalšími,
ktoré prídu kvôli tomuto podujatiu dňa 18. septembra 2013. CBTC poskytuje jedinečnú príležitosť osobne sa stretnúť a rokovať so zástupcami čínskych spoločností s profesionálnou podporou obchodných expertov z CBTC. Okrem dostupnosti vzoriek
výrobkov sa na podujatí uskutoční rokovanie skupiny odborníkov, program pre nadväzovanie a získavanie kontaktov
a módna prehliadka. Na návštevníkov zo strednej
a východnej
Európy bude čakať
široký sortiment
výrobkov v kategóriách surovín
a hotových výrobkov.
Už dlhé roky sú
móda a textil kľúčovým priemyselným sektorom
podujatí, ktoré
organizuje CBTC. Dňa 26. júna 2013 Maďarské združenie textilnej technológie a vedy
(Hungarian Society of Textile Technology and Science – TMTE) spoluorganizovalo s
CBTC podujatie s názvom Fórum textilu a módy (Textile and Fashion Forum), kde
delegáti z textilného priemyslu diskutovali o možnostiach a výzvach outsourcovanej
výroby v Číne a logistike. Podľa účastníkov má európsko-čínska spolupráca obrovský
potenciál, avšak pri obchodovaní so zámorím by sa strany mali viac zamerať na logistické spoločnosti a ich procesy, aby sa zabránilo nedostatkom pri preprave. Účastníci
sa zhodli, že čínski partneri sa zlepšujú v uspokojovaní klientov, zlepšujú sa aj ich
komunikačné zručnosti a prispôsobujú sa európskym obchodným praktikám a očakávaniam týkajúcich sa kvality.
CBTC je obchodnou platformou, ktorá slúži na prekonávanie týchto ťažkostí
a napomáha európskemu obchodnému spoločenstvu v získavaní priameho prístupu
k čínskym výrobcom. Čínsky hovoriaci personál a viaceré služby napomáhajú komunikácii a vytvárajú obchodné väzby na oboch stranách.
Pre ďalšie informácie o budapeštianskom Obchodnom dni módy a textilu (Fashion
and Textile Trade Day) navštívte prosím webovú stránku www.cbtc.hu/textiledirect.

28

MÓDA REVUE august 2013

S ICH ,

FOTO :

D ANA K LEINERT

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení súťaže Národná cena
za dizajn 2013 sa uskutočnilo dňa 31. 5. 2013 v Hurbanových kasárňach
v Bratislave, za účasti pozvaných hostí, súťažiacich autorov, výrobcov
a zástupcov médií. Sútaž vyhlasujú bienálne Slovenské centrum dizajnu
a Ministerstvo kultúry SR za spoluúčasti Ministerstva hospodárstva SR
a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súbežne so súťažou
bola otvorená výstava Národná cena za dizajn 2013, ktorá prezentuje
verejnosti výsledky súťaže. Výstava vo výstavnom a informačnom bode
Satelit v Hurbanových kasárňach bola verejnosti prístupná v termíne
od 1.-30. 6. 2013.
Súťaž bola otvorená aj pre dizajnérov, výrobcov, grafických dizajnérov a klientov, ale aj študentov dizajnu, aby mohli konfrontovať svoju prácu v širšom
meradle, získavať kontakty s praxou a naopak, ponúknuť výrobe inovatívne koncepty.
V jedenástom ročníku NCD sa do súťaže zapojilo celkovo 156 prác, v kategórii produktový dizajn 68, v kategórii komunikačný dizajn 33, v kategórii študentský produktový dizajn 43 a v kategórii študentský komunikačný dizajn 12.
Jedenásťčlenná medzinárodná porota rozhodla o udelení jednej Národnej ceny
za dizajn 2013, a to v kategórii produktový dizajn. Toto najvyššie ocenenie získala odevná kolekcia The Era, dizajn Dana Kleinert, výrobca SG Trading s. r. o.,
Nitra. Kolekcia The Era zaujme na prvý pohľad variabilitou jednotlivých častí, ale
aj kombinovateľnosťou a širokou možnosťou uplatnenia niekoľkých modelov.
Poskytujú premenu formy šiat – sukne (dlhej i krátkej) – peleríny – šálu, dokonca
jeden z nich popiera fixnú predstavu o hornej a spodnej časti a otočením získava
nové tvarové možnosti. Modely sú nositeľné z oboch strán. Kolekciu charakterizujú jednoduché strihy, s dôrazom na textúru, vzory a štruktúru materiálu.
Značka Kleinert je známa práve pleteninovými odevmi, rovnako aj
kolekcia ERA je okrem doplnkových šitých odevov postavená na
pletenine, v materiálovom zložení čistej merino vlny, viskózy,
acetátovej priadze a elastanu.
ERA vznikla v spolupráci s nitrianskou pletiarenskou firmou
SG Trading, kde sa realizovali prototypy a napokon i pletená
časť kolekcie. Šité odevné diely
a doplnky boli vyhotovené
priamo v ateliéri autorky
v Bratislave. Prototypová
kolekcia obsahovala približne
60 kusov, vrátane doplnkov.
Základ tvorilo približne 15 druhov odevov, ktoré sa vyhotovili vo viacerých farebných kombináciách. Jeden
model vznikol v malej sérii
10 kusov.
Po prvýkrát v histórii konania súťaže využila porota právo
neudeliť cenu – v kategórii komunikačný dizajn. Namiesto nej porota udellila
jednu Cenu za dizajn 2013 naviac.
V zmysle nových súťažných podmienok
bolo teda udelených okrem hlavnej
ceny päť cien za dizajn 2013.
Viac foto na www.modarevue.com.
Z kolekcie The Era
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Aj kabelky majú svoju históriu
S PRAC . S ICH ,

FOTO :

V ELETRHY B RNO , A . S .

"Symfónia kabeliek" je názov unikátnej výstavy, ktorú pripravilo Múzeum mesta Brna a oficiálne ju zaháji 26. septembra 2013 na hrade Špilberk.
Jej predpremiéra však bude už o niekoľko týždňov skôr na brnianskom výstavisku, kde sa s historickými kabelkami zoznámia návštevníci veľtrhov
STYL a KABO od 18. do 20. 8. 2013.
Kabelky sú dnes neoddeliteľnou súčasťou dámskeho šatníka, objavujú sa v stále nových a nových variáciách a poskytujú nekonečný priestor na uplatnenie tvorivej fantázie.
Výstava Symfónia kabeliek so svojím historickým príbehom vývoja
kabeliek bude určite zaujímavým kontrastom moderných kabeliek, ktoré
budú vystavovatelia prezentovať na svojich stánkoch na veľtrhu
KABO.
Čo možno neviete...
Kabelky, tašky a taštičky ľudia používali od okamihu,
kedy začali mať potrebu prenášať rôzne cennosti
a ich prvé vyhotovenia sú známe už zo starého
Egypta. Od 14. storočia si muži aj ženy na opasky
vešali rôzne zdobené vaky na mince, kľúče či vreckovky. V období empíru prišli do módy malé dekoratívne taštičky "reticula", podľa francúzskeho slova
ridicule (smiešny), ktoré sa nosili prevažne v ruke. Až
na konci 19. storočia sa objavili praktické a od tej doby
neustále populárne kožené kabelky s držadlom do ruky.
Kožené kabelky sa postupne presadili a ovládli trh v naj-

rôznejších materiálových podobách – od luxusnej hadej kože cez najpoužívanejšiu hovädziu až po umelú kožu, ktorej história siaha až do roku 1830.
Samostatnú líniu vždy predstavovali spoločenské kabelky, ktoré
dávali fantázii veľký priestor, a podobne ako šperky ilustrovali a dotvárali módu každej epochy. Na začiatku 20. storočia boli na
vrchole popularity taštičky z kovových sietí vyrábané najprv
ručne a iba zo striebra, ale neskôr aj strojovo a z lacnejších
kovov. História korálkových kabeliek siaha až do Benátok
15. storočia, ale ako doplnok k večerným šatám sa uplatňujú dodnes. Dlhodobo obľúbené sú tiež kabelky zdobené flitrami či štrasové so sklenenou imitáciou brúsených diamantov.
Výstava dokumentuje tiež rozkvet kabeliek v tridsiatych
a štyridsiatych rokoch 20. storočia a postupne sa presadzujúce trendy farebného zladenia s obuvou, rukavicami
a klobúkom.
Unikátne kabelky zapožičané Múzeom mesta Brna
budú vystavené vo vitrínach a návštevníci ich uvidia od
18. do 20. augusta 2013 v pavilóne F.

Návrhár JIMMY CHOO príde do Prahy
S PRAC . S ICH ,

FOTO :

EV C OMMUNICATIONS

Prague Fashion Weekend sa v tomto roku zaradil do svetovej siete módnych týždňov Mercedes-Benz. Mercedes-Benz Prague Fashion Weekend tým
výrazne posilnil svoju pozíciu a oznámil prvú návrhársku hviezdu, ktorá prijala pozvanie - renomovaný módny návrhár Jimmy Choo. Jimmy Choo
v Prahe podporí mladých návrhárov, bude sprevádzať víťaza Mercedes-Benz Style Awards Kuala Lumpur a zaštíti jednu zo sprievodných aktivít tejto
módnej udalosti.
„Som veľmi rada, že Jimmy Choo prijal naše pozvanie a svojou účasťou osobne podporí Mercedes-Benz
Prague Fashion Weekend. V Prahe strávi celkom dva
dni a hlavným motívom jeho cesty je podpora mladých
lokálnych dizajnérov. Na jar tohto roku sme mali prvýkrát príležitosť prezentovať českých návrhárov v rámci
Mercedes-Benz STYLO Fashion Week Malajzia, čím
sme zahájili medzinárodnú výmenu mladých talentov
v rámci Mercedes-Benz Fashion Weeks. Kolekcia
návrhárskeho tria La Formela zožala búrlivé ovácie
a Praha sa tak stala najviac spomínaným pojmom slávnostného galavečera. V rámci akcie sa tiež konala
súťaž Mercedes-Benz Stylo Fashion GrandPrix, ktorej
víťaz Jovian Mandagie sa českému publiku predstaví
ako špeciálny hosť v rámci nedeľného programu
Mercedes-Benz Prague Fashion Weekend 2013," hovorí riaditeľka Stars Communication Janina Šlemínová.
MBPFW sa bude konať v dňoch 18.-22. 9. 2013
v atraktívnej Parížskej ulici, v samom centre Prahy.
Návštevníci tak budú mať bližšie k butikom a showroomom českých návrhárov aj zahraničných značiek. Na
Parížskej ulici vyrastú dva prepojené elegantné stany
módy o celkovej veľkosti 1 400 m2. Prvý stan bude
vstupnou zónou a priestranným fashion lounge - hlavným komunikačným priestorom pre návštevníkov. Druhý
stan poskytne priestor pre hlavné mólo s dĺžkou 30 m

a zároveň hľadisko pre 600 sediacich a 100 stojacich
návštevníkov.
Štvordňový maratón samostatných prehliadok, pre-

dajných showroomov, workshopov a diskusných panelov sa v roku 2013 ponesie v duchu hlavnej témy módnej udalosti „Návrat k tradícii a remeslu“.

Jimmy Choo na Mercedes-Benz STYLO Fashion Week v Malajzii

MÓDA REVUE august 2013

29

MÓDNE FÓRUM

Best Fashion Graduate
má svoju víťazku
S ICH ,

FOTO :

SFC

Jednou z ďalších aktivít Slovak Fashion Council je program Best Fashion
Graduate zameraný na podporu študentov – absolventov. Každoročne bude SFC
vyberať jedného študenta (bakalár, magister) módneho či textilného dizajnu,
ktorý spĺňa kritériá medzinárodnej poroty. Tento dizajnér bude podľa jej
hodnotenia aktuálne najlepšie pripravený na budovanie kariéry v módnom
biznise. Prvého ročníka ceny BFG sa zúčastnilo 6 absolventov z bakalárskeho
aj magisterského ročníka VŠVU. V budúcich ročníkoch je cieľom zahrnúť do
súťaže aj ďalšie školy dizajnu, dokonca aj slovenských študentov v zahraničí
a možnosť zúčastniť sa dostanú aj absolventi až do dvoch rokov po ukončení
štúdia.
Medzinárodná porota za víťazku prvého ročníka ceny BFG vybrala bakalársku prácu
Petry Solivarskej s názvom Moment of the movement. Práca je inšpirovaná
Japonskom, a to nielen samotným tradičným odevom či prvkami origami, ale aj
atmosférou tejto krajiny. Do kolekcie sa premietla japonská jednoduchosť
foriem, čistota, jemnosť farieb a sviežosť. V jednotlivých kusoch odevov môžeme vidieť prvky typické pre kimono, t.j. plochosť, objemnosť, kimonové rukávy,
zapínanie pomocou brošní alebo opaskov, ktorých autorkou je Nina Valíčková.
Petra tak získala 1 000 eur na nákup materiálu, možnosť realizovať svoje
kolekcie v profesionálnej krajčírskej dielni, nafotenie kolekcie, účasť v Londýne
na International Fashion Showcase v rámci LFW, prezentáciu v centre
Bratislavy, autorskú prehliadku na Bratislava Fashion Weekend 2014, certifikovanú skúšku z anglického jazyka Cambridge English Exams, či marketingový
a mediálny koučing. Celková hodnota podpory je vo výške 25 000 eur. Cena
zahŕňa odborný koučing a biznis mentoring, ako aj mediálnu podporu. „Plánom
je sledovať víťaza, podporovať ho a informovať o jeho vývoji, práci a výsledkoch, ktoré dosiahne počas celého nasledujúceho roka. SFC bude informovať
o aktivitách víťaza priebežne, aby zviditeľnil dopad a výsledky riadeného mentoringu kariéry návrhára,“ hovorí Dana Kleinert, zakladateľka a riaditeľka
Slovak Fashion Council. Hlavnou úlohou je, aby víťazovi ocenenie pomohlo
naštartovať profesionálnu kariéru módneho tvorcu, a to nielen na Slovensku, ale
i v zahraničí. Projekt podporuje reálne uplatnenie dizajnéra v praxi, a tým i kreativitu a textilný priemysel na Slovensku.

Členky poroty (zľava) Dana Kleinert a Zuzana Böhmerová
s víťazkou Petrou Solivarskou (uprostred)
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VÝSTAVY A VEĽTRHY
Slovensko
18. 9. 2013 Celoslovenské kontrakty PSKA (Košice)
19. 9. 2013 Celoslovenské kontrakty PSKA (Nitra) – odevy, textil, galantéria,
doplnky
13. 11. 2013 Celoslovenské kontrakty PSKA (Košice)
14. 11. 2013 Celoslovenské kontrakty PSKA (Nitra) – odevy, textil, galantéria,
doplnky
www.pska.sk
Česká republika
18.-20. 8. 2013 Styl a Kabo (BVV Brno) – odevy, textil, metráž, obuv, galantéria
www.bvv.cz
17. 09. 2013 Obchodné dni Tori (Olomouc) – textil, odevy, koža, obuv
www.tori.cz
12. 11. 2013 Obchodné dni Tori (Olomouc) – textil, odevy, koža, obuv
www.tori.cz
Zahraničie
4.- 6.8. 2013 PURE LONDON (Londýn) – dámske odevy, dizajnérska móda,
doplnky, obuv
www.purelondon.com
1.- 3. 9. 2013 London Edge (Londýn) – výstredná móda
www.londonedge.com
4.- 6. 9. 2013 Moda Shanghai (Šanghaj) – obuv
www.aplf.com
4.- 7. 9. 2013 CPM (Moskva) – pánska, dámska, detská móda
www.cpm-moscow.com
6.- 8. 9. 2013 MOMAD Metropolis (Madrid) – dámske, pánske odevy, metráž,
obuv, koža, kožušiny, kabelky, doplnky
http://www.ifema.es/momadmetropolis_06/
10.-12. 9. 2013 Milano Unica (Miláno) – textil
www.milanounica.it
11.-13. 9. 2013 GDS (Düsseldorf) – obuv, doplnky
www.gds-online.com
13.-17.9. 2013 London Fashion Week (Londýn) – veľtrh módy, prehliadky
www.londonfashionweek.co.uk
15.-18.9. 2013 Micam shoevent (Miláno) – obuv
www.micamonline.com
15.-18.9. 2013 Mipel (Miláno) – tašky a doplnky, galantéria
www.mipel.com
16.-19.9. 2013 TexWorld (Paríž)
www.texworld.messefrankfurt.com
17.-19. 9. 2013 Expofil (Paríž) – priadze, úplety
www.expofil.com
17.-19. 9. 2013 Le cuir á Paris (Paríž) – koža, kožušiny
www.lecuiraparis.com
17.-19. 9. 2013 Mod' amont (Paríž) – galantéria, odevné doplnky
www.modamont.co
17.-19. 9. 2013 Premiére Vision (Paríž) – materiály
www.premierevision-pluriel.com
17.-19. 9. 2013 Indigo (Paríž) – textil
www.indigo-salon.com
18. 9. 2013 Obchodný deň módy a textilu (Budapešť) – kvalitný čínsky textil
www.cbtc.hu/textiledirect
18.-23. 9. 2013 Milano Moda Donna (Miláno) – prehliadky návrhárov
www.cameramoda.it
21.-23. 9. 2013 MIPAP (Miláno) – dámske odevy, doplnky
www.mipap.it
21.-23. 9. 2013 SUPER (Miláno) – dámske odevy, doplnky
www.pittimmagine.com
25.-27. 9. 2013 Fashion Access (Hongkong) – koža, doplnky
www.aplf.com
8.-10.10. 2013 Lineapelle (Bologna) – koža, obuv, doplnky
www.lineapelle-fair.it
Termíny výstav sú ku dňu uzávierky časopisu overené.
Zmena termínov vyhradená!

6 -8 Sept. 2013
www.momad.metropolis.ifema.es
ONLY PROFESSIONALS
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Aupark ponúkne viac
SILVIA CHMELÁROVÁ, FOTO: AUPARK

Bratislavský Aupark čaká v najbližších troch rokoch rekonštrukcia v celkovej hodnote 40 miliónov
eur. Pôjde o prestavbu exteriérov, interiérov a o celkový redizajn tohto obľúbeného obchodného
centra. Iniciátorom a aj realizátorom obnovy je nadnárodná spoločnosť Unibail-Rodamco Group, ktorá
je od roku 2011 jeho výhradným vlastníkom, predtým OC Aupark vlastnila spolu s HB Reavis, a.s.
Ako povedal Markus Pichler, výkonný riaditeľ Unibail-Rodamco Group pre Slovensko a Rakúsko, bratislavský Aupark plne zapadá do sfér ich záujmu, ktorými
sú obchodné centrá s ročnou návštevnosťou viac ako
6 miliónov návštevníkov a s predajnou plochou nad 40
tisíc metrov štvorcových. „Chceme byť výnimoční vo

všetkých smeroch, chceme priniesť pohodu z nakupovania, priestor na zážitky pre rodiny, dobrú ponuku
gastronomických služieb a samozrejme ten správny
mix medzinárodných značiek,“ hovorí Markus Pichler.
Rekonštrukcia Auparku bude prebiehať pri plnej
prevádzke centra. „Napriek rozsiahlym prácam sa
návštevníci nemusia obávať výraznejších obmedzení.
Projekt je naplánovaný postupne a zohľadňuje denný
rytmus centra,“ pripomína Markus Pichler.
Návštevníci sa po jej ukončení môžu tešiť na vzdušnejšie priestory, viac zelene, širšiu ponuku medzinárodných značiek. Ako prvá sa už zrealizovala rekonštrukcia
garáží, a to v celkovej hodnote 3,5 mil eur. V pracovné
dni od 10.00 do 18.00 hod. si návštevník priplatí za
parkovné, po 18.00 hodine už bude parkovné zdarma,

Európa vládne trhu
s luxusným tovarom
ZDROJ: PAMBIANCODAILY, SPRAC. F. STAŇO
Európsky trh s luxusným tovarom je najsilnejší. Prvú pozíciu má v radoch spotrebiteľov a takisto prvenstvo získava aj v rámci produkcie luxusného tovaru. Informácie zverejnila významná americká konzultačná
a poradenská spoločnosť Bain & Co. V správe sa uvádza, že európske tržby z predaja luxusného tovaru
predstavovali až 35% z celkového obratu luxusného tovaru v roku 2012. Za Európou nasleduje USA s 31%
a oblasť Ázie a Tichomoria s 20%. Európske prvenstvo posilnili aj nákupy čínskych turistov, ktorí tvorili
jednu tretinu z uvedených čísiel. Ich nákupné správanie v európskych metropolách ovplyvňuje vysoká
daň na luxusný tovar vo Východnej Ázii. Ďalšou skutočnosťou, ktorá vyplýva zo správy je fakt, že až 70%
luxusného tovaru sa vyrába v Európe – spomenúť môžeme značky Louis Vuitton, L’Oreal, Hermès, Gucci a
Burberry. Tieto zistenia značne ovplyvňujú aj správanie sa amerických značiek, ako napríklad J Crew, Ralph
Lauren, Coach a Michael Kors, ktoré sú rozhodnuté posilniť svoju expanziu v Európe.
„Vidíme veľkú príležitosť a veľký biznis na európskych trhoch,“ hovorí Michael Kors, generálny riaditeľ
spoločnosti John Idol. „Už teraz sme pravdepodobne jedna z mála spoločností, ktoré môžu povedať, že
sme nadšení z podnikania aj na takých stagnujúcich trhoch ako je Španielsko, Grécko alebo Taliansko a
samozrejme nás teší aj úspech na „zdravších trhoch“ Veľkej Británie, Nemecka či Francúzska.“

GDS má ambíciu stať sa
úvodným veľtrhom
ZDROJ GDS, SPRAC. DV
Medzinárodný obuvnícky veľtrh GDS sa od polovičky budúceho roka chce stať medzinárodným úvodným veľtrhom sezón. Prichádza s inovatívnym organizačným konceptom, a tomu sú prispôsobené aj termíny konania. Prvé podujatie v novom ponímaní sa začne 30. júla a potrvá do 1. augusta 2014. Touto zmenou
chce GDS zdôrazniť význam komunikácie, informovania a prezentácie značiek. Nákupcovia tak dostanú
príležitosť urobiť si včas prehľad o trhu, aby mohli s potrebnými informáciami začať robiť objednávky.
Paralelne k tomu sa v novom koncepte objaví aj súbežný veľtrh Global Shoes.
Termíny podujatia v „starom“ šate sú 11. až 13. septembra 2013 a 12. až 14. marca 2014.
Termíny nového GDS budú 30. júla až 1. augusta 2014 a 4. až 6. februára 2015.
Nový koncept organizátor odprezentuje na tohtoročnom septembrovom veľtrhu.
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rovnako ako aj cez víkendy, voľné dni a sviatky. K tomuto kroku bolo potrebné pristúpiť z dôvodov doslova
kritických možností s parkovaním v OC Aupark, ktoré
spôsobovali využívaním parkovacích miest vodiči, ktorí
neboli návštevníkmi centra. „Zatiaľ zavádzame tento
režim na skúšobnú dobu, vyhodnotíme si výsledky a
uvidíme, či sa tým problém s parkovaním vyrieši,“ uviedol Center manažér Auparku Rudolf Kuciak.
Prírodné materiály, zelené oázy a výhľad z átria priamo do Sadu Janka kráľa – to sú základné prvky redizajnu centra. Zmena však nebude len v dizajne, dotkne sa
aj vertikálnej mobility v centrálnej časti, schodisko bude
vymenené za eskalátory a nové umiestnenie budú mať
aj výťahy. Už v septembri 2013 poteší návštevníkov neprehliadnuteľný luster nad novým infopultom, vytvorený
z vyše 60 000 Swarovského kryštálov. Rozšírená bude
aj zábavná zóna, vonkajšie detské ihrisko a minigolf.
Jedným z ďalších prínosov celej rekonštrukcie by
malo byť aj prilákanie medzinárodných módnych značiek. „V súčasnej dobe nie som oprávnený poskytnúť
menný zoznam nových nájomcov, nakoľko rokovania
stále prebiehajú, ale myslím si, že naša spoločnosť
je jednotkou v Európe, zastrešujeme 82 obchodných
centier a to nám určite dáva vynikajúcu pozíciu na dotiahnutie veľmi zaujímavých a exkluzívnych značiek,“
dodáva Markus Pichler.
Viac foto na wwe.modarevue.com.
Unibail-Rodamco Group patrí medzi najväčšie spoločnosti
v Európe, vznikla spojením spoločností Unibail a Rodamco Europe
v roku 2007. Patrí do prvej päťdesiatky najväčších kótovaných
spoločností na burze. Jej majetok predstavuje 17 miliárd Eur.
Pôsobí v 12 krajinách, zastrešuje 82 nákupných centier.

Mango hlási
prudký nárast
obratu
ZDROJ: PAMBIANCODAILY, SPRAC. F. STAŇO
Španielsky maloobchodný gigant Mango uzavrel ﬁnančný rok 2012 s čistým ziskom 113,4 miliónov euro. Vďaka zlepšeniu v oblasti merchandisingu, ponuky kolekcií, distribúcie, cenovej politiky a reklamy v prvom polroku 2012 Mango zvýšil
svoj obrat o 79% v porovnaní s rokom 2011.
Vzhľadom na stále silnejúcu medzinárodnú
prítomnosť značky na zahraničných trhoch sa až
84 % z celkového obratu generuje mimo domáceho trhu. V roku 2012 otvorilo Mango po celom svete 197 nových obchodov a jeho predajnú sieť tvorí
viac ako 2 600 predajní v 107 krajinách sveta.

POSTREHY

Deň „D“ pre prvý
slovenský outlet sa blíži
VERONIKA CHMELÁROVÁ, FOTO: AMI COMMUNICATIONS

Najväčšie slovenské outletové centrum ONE Fashion Outlet už pozná presný termín otvorenia. Značkové oblečenie a tovar za výhodné ceny si návštevníci outletu pri Voderadoch budú môcť vyskúšať už
30. októbra 2013. Do nájomného mixu pribudli ďalšie prestížne značky ako Ecco, Marina Militare
- Aviazione Navale, Gear či Dajar. Projektový manažment ONE Fashion Outlet doplnia dvaja partneri,
spoločnosti ISS Facility Services a European Retail Consulting.
Zástupcovia ONE Fashion Outlet ohlásili termín
otvorenia prvej fázy projektu. Prvých návštevníkov
privíta najväčšie slovenské outletové centrum 30. októbra 2013. Výber tohto dátumu bude zrejme výhodný
aj pre nájomcov. Práve obdobie novembra, decembra
a januára je najsilnejším obdobím, kedy sa generujú
veľké obraty.
Výstavba pokračuje rýchlym tempom a črtajú sa už
aj ﬁnálne kontúry tohto moderného centra. „Sme hrdí
na to, že od položenia základného kameňa prebieha
výstavba v súlade s časovým harmonogramom a že
sme dôveryhodným partnerom pre všetkých účastníkov projektu,“ hovorí Vladimír Kozár, project director

Stavebné práce úspešne napredujú

ONE Fashion Outlet zo spoločnosti Realiz. Nájomcom
budú prevádzky odovzdávať už prvý septembrový týždeň, a tak budú mať dostatok času na ﬁnálne úpravy a
dizajnovanie svojich priestorov.
„Môžeme sa popýšiť ďalšími prestížnymi značkami,
ktoré potvrdili záujem prezentovať sa v našom areáli
a skvele dopĺňajú nájomný mix. Do portfólia pribudli
štýlové značky oblečenia Marina Militare - Aviazione
Navale a Gear, svetový líder v oblasti komfortnej obuvi - značka Ecco, či spoločnosť Dajar, ktorá ponúka
širokú škálu výrobkov pre dom a záhradu,“ dopĺňa
Vladimír Kozár. K zazmluvneným patria značky ako
Adidas, Nike, Puma, Benetton, Trussardi, GANT, Envy,
Levi´s, Tom Tailor, LuxuryMall, Mustang, Lee Cooper
či Aftershock London. S rýchlym napredovaním výstavby súvisí aj vstup ďalších partnerov do projektu.
V tejto etape prichádza čas pre tenant coordinatora
projektu, spoločnosť European Retail Consulting (ERC),
ktorá má na starosti podporu jednotlivých značiek –
od vybavenia povolení až po ﬁnálny outﬁt prevádzok.
„Je pre nás cťou podieľať sa na takomto jedinečnom
projekte. ONE Fashion Outlet má všetky predpoklady
byť silným regionálnym hráčom v outletovom biznise.
Som presvedčený, že projekt bude úspešný,“ povedal
Roberto Nannavecchia, výkonný riaditeľ spoločnosti
European Retail Consulting. Každodennú bezproblémovú prevádzku areálu ONE Fashion Outlet zabezpečí

Vizualizácia outletu
prestížny partner, spoločnosť ISS Facility Services,
líder na trhu v oblasti Facility Services.
Areál ONE Fashion Outlet je projektovaný tak, aby
uspokojil návštevníkov nielen výhodnými nákupmi, ale
aj príjemne stráveným časom s celou rodinou. Obchody umiestnené po oboch stranách otvorenej nákupnej
ulice s preskleným zastrešením umožnia komfortné
nákupy aj v prípade nepriaznivého počasia. Návštevníci sa môžu pomaly presúvať z obchodu do obchodu
a medzi tým si aj oddýchnuť a vychutnať kávu alebo
dobré jedlo v niektorej z reštaurácií a kaviarní. Tie
budú umiestnené v srdci projektu, v hlavnej zóne obklopenej jazerom na južných terasách s výhľadom na
západ. Voda je práve tým elementom, ktorý dokáže
človeka spolu so zelenými plochami osviežiť a vytvoriť
pocit relaxu a pohody. ONE Fashion Outlet nezabúda
ani na rodičov s deťmi – celý areál bude koncipovaný
ako „family friendly“, s detským parkom a rôznymi zábavnými atrakciami.
V prvej fáze projektu bude otvorených 70 obchodných prevádzok na ploche približne 15 – 1 000 m2 a
motorizovaným návštevníkom bude k dispozícii 1 300
parkovacích miest. Samozrejme sa ráta aj s kyvadlovou dopravou z Bratislavy. Druhá fáza by mala priniesť
cca 40 predajní na ploche 11 000 m2 a investor predpokladá jej začatie na jeseň 2015 až jar 2016.
Viac foto na www.modarevue.com

Hong Kong – raj obchodníkov i spotrebiteľov
ZDROJ: PAMBIANCODAILY, SPRAC. F. STAŇO

Realitná a konzultačná spoločnosť CBRE nedávno zverejnila výsledky svojho každoročného prieskumu o stave celosvetového maloobchodného módneho
biznisu, ktorý vychádza z údajov 320 maloobchodných značiek.
Prieskum porovnáva atraktivitu dvesto miest v
rámci celého sveta z pohľadu počtu maloobchodných značiek, ktoré otvárajú svoje prvé obchody
práve v daných lokalitách. Na prvom mieste sa
umiestnil Hong Kong s 51 novými maloobchodnými
predajňami za rok 2012, nasleduje Kyjev, v ktorom
svoje predajne otvorilo 39 predajcov.
„Hong Kong poskytuje maloobchodníkom príležitosť zvyšovať svoje obraty aj vďaka rozširujúcej sa
strednej vrstve zákazníkov a tiež vďaka prílivu turistov z pevninskej Číny. Značky vstupujúce do regiónu
ho často, aj keď menej ako v minulosti, používajú
ako odrazový mostík, nakoľko v súčasnosti viac ma-

loobchodníkov vstupuje do tejto zóny priamo prostredníctvom čínskych miest. V počte otváraných
predajní v roku 2012 jednoznačne viedli luxusné
značky, ale faktom ostáva, že aj maloobchodníci
z celého spektra módnej brandže otvorili svoj prvý
obchod práve v Hong Kongu, vrátane značky Pierre
Cardin, Forever 21 a Cos,“ povedal Peter Gold, vedúci oddelenia zahraničného maloobchodu spoločnosti
CBRE.
Do svetovej špičky patrí jednoznačne Nemecko,
ktorého štyri mestá sa umiestnili v top dvadsiatke.
Ide o Berlín s 28 novými predajňami, Frankfurt nad
Mohanom má 20 nových prevádzok a Hamburg

s Mníchovom majú po 19 predajní. Zaujímavé čísla
v počte novootvorených prevádzok módnych značiek
má aj Paríž (24), Londýn (23) a New York (20).
I keď Londýnu nepatrí prvenstvo v počte otvorených predajní, dostal sa do vedúcej pozície v oblasti
maloobchodného zastúpenia jednotlivých módnych
značiek vo svete. Za ním nasleduje Dubaj, tretie
miesto patrí Parížu, ktorý tak predbehol New York.
Ten sa o štvrté miesto podelil s Moskvou. Hong
Kong a Madrid skončili na šiestom a siedmom mieste. Jediným mestom, ktoré si významne posilnilo
svoju pozíciu je Peking, ktorý postúpil z 13. miesta
na ôsme.
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Cieľom vývoja je vytvoriť
interaktivitu so zákazníkom
ANNA PALFIOVÁ, PREVZATÉ Z ČASOPISU OBCHOD

Úspešnosť predajne do značnej miery závisí od umenia správne vystaviť a prezentovať tovar v predajni, ako aj priamo v regáli. Poznáte dobre všetky
pravidlá merchandisingu?
Z prieskumov vyplýva, že zákazník vstupujúci s inými produktmi tej istej značky. Vystavenie na mu nákupu, najmä v pokladničnej zóne,“ vysvetľuje
do predajne nemá na 60 % jasnú predstavu o tom, ideálnom regálovom mieste zvyšuje predajnosť pro- Paulína Feriancová, senior visual merchandiser spočo kúpi. Len 4 % zákazníkov má pripravený zoznam duktu a obrat dodávateľa. „Merchandising pracuje ločnosti SBC.
a ďalších 6 % je rámcovo
s výsledkami prieskumu
ŠESŤ ROVNAKÝCH TVÁRÍ
trhu s cieľom čo najlepšie
rozhodnutých, čo asi vloVystavenie viac než šiestich rovnakých „tvárí“
ží do nákupného košíka.
zladiť
požiadavky
zákazZákladná
schéma rozmiestenia regálov v predajni
výrobkov jednej značky za sebou pôsobí na
Z hľadiska obchodníka, ale
níka
a
obchodné
ciele
a
rozdelenia
určitých kategórií výrobkov v jednotlinakupujúcich nudne.
i dodávateľa tu tak vznidodávateľa. Je potrebné, vých častiach predajne je deﬁnovaná najmä na záká obrovský priestor na
aby bral do úvahy veľkosť klade „toku“ zákazníkov v priestore, ale aj na základe
predajne, regálového systému, umiestnenie konku- stratégie a ﬁlozoﬁe predajne. Jedným zo všeobecne
ovplyvnenie správania zákazníka.
renčných značiek, šírku uličiek i reklamu v mieste platných dôležitých pravidiel merchandisingu je zoOVPLYVNENIE ZÁKAZNÍKA
predaja. Zaoberá sa otázkami rozmiestnenia tovaru v skupovanie výrobkov do jednotného komplexu podľa
Merchandisingový komplex, ktorý zahŕňa koncep- rámci predajne a tým, ako ho umiestniť podľa znač- skupín, ktoré vytvárajú v spotrebiteľovi ilúziu, že vlastčný a vizuálny merchandising, zaručuje, že tovar sa ky či produktovej skupiny. Jeho úlohou je venovať ne všetko, čo si chce kúpiť, nájde na jednom mieste.
nachádza na tom najlepšom mieste predajne, objavuje sa riadeniu zásob a priebežnému dokladaniu tovaru Zoskupovanie umožňuje ľahkú orientáciu v priestore
sa v regáli v zodpovedajúcom čase a v dostatočnom tak, aby nedochádzalo k
jednotlivých skupín.
množstve. Je všeobecne známe, že správny merchan- výpadkom. Veľmi dôležité
Veľká časť merchandiSprávne vystavenie produktov má priamy dosah
dising zviditeľní produkt v regáli, uľahčí zákazníkovi je samotné vystavenie tosingu sa zaoberá samotna nákupné správanie zákazníka, najmä na
prístup k nemu a trvalo pomáha zlepšiť rentabilitu varu. Do úvahy treba brať
ným zapĺňaním regálov.
impulzívne nakupovanie.
predajne a vyťaženosť regálu. Renomovaní odborníci konkurenčné značky aj to,
Dôležitým poznatkom je,
zistili, že merchandising ovplyvňuje približne dve tre- na akej úrovni zariadenia
že vystavenie viac než
tiny celkového obratu. Okrem iného pomáha vytvárať tovar vystaviť. Využívajú sa možnosti regálových šiestich rovnakých „tvárí“ (facingu) výrobkov jednej
povedomie o danom produkte a vytvára asociácie systémov a vitrín, ktoré povzbudzujú k impulzívne- značky za sebou pôsobí na nakupujúcich nudne.

Najnižšia dobre vnímateľná pozícia je na úrovni
pásu a najvyššia na úrovni hlavy.
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Odborníci odporúčajú tri až štyri facingy v jednom
rade, maximálne však päť. Samozrejme, že iné pravidlo platí pre balené potraviny, napríklad cestoviny,
a iné pri pečive alebo toaletných potrebách. Záleží na
veľkosti produktu, jeho obrátkovosti a komodite.
Produkty, ktoré sú z hľadiska pomeru objemu
a hodnoty predaja najefektívnejšie (napr. povinný sortiment, vlastná značka alebo produkty s vyššou priZákladné pravidlá merchandisingu:
• čo oči nevidia, zákazník nekúpi
• najlepšie výrobky na najlepšie miesta
• najviac miesta pre najlepšie výrobky
• združovať výrobky podľa logických skupín
• snažiť sa o dvojité umiestnenie produktov
Najlepšie viditeľné a dostupné umiestnenie by mali
mať:
• produkty, ktoré majú vyššiu pridanú hodnotu
• najefektívnejšie produkty
• produkty v povinnom sortimente
• vlastná značka
• akciové produkty
danou hodnotou), by mali byť vystavené tak, aby boli
pre zákazníka dobre viditeľné a ľahko dostupné. Pri
deﬁnovaní zorného poľa treba vychádzať z priemernej
výšky zákazníka (170 cm) a jeho odstupu od regálu

(cca 70 cm), ktorý je čiastočne daný šírkou uličky.
Zorné pole zaberá približne 70 - 90 cm z výšky aj
zo šírky regálu. Optimálna vzdialenosť medzi policami
pre dobré vnímanie priestoru a vystaveného tovaru
je 35–40 cm. Lepší prehľad o vystavenom tovare
v celom regáli zákazník získa pri regáloch so „zošikmením“ prednej strany, čiže s ustupujúcimi policami
smerom nahor.
Preferované výrobky je teda potrebné umiestniť
v úrovni očí, vo výške cca 130–150 cm. Najnižšia
dobre vnímateľná pozícia je na úrovni pásu a najvyššia na úrovni hlavy. Naopak, produkty diskontného
charakteru môžu byť umiestnené aj mimo optimálneho zorného uhla zákazníka, pretože vzhľadom na ich
cenu a povahu je ochotný sa po ne aj zohnúť.

MODERNÉ TECHNOLÓGIE
Súčasťou správneho merchandisingu je aj práca
s POP a POS materiálmi (reklamné banery, wobery,
displeje, reklamné stojany, držiaky, paletové ostrovy
a podobne), ktoré sú určené na prezentáciu a podporu predaja výrobku určitej značky priamo na mieste
predaja. „Pokiaľ ide POS materiály, ktoré sa v hojnej
miere používajú na podporu predaja tovarov konkrétnych značiek priamo na mieste predaja, dôraz sa
kladie na materiály, ktoré majú silu vystúpiť z radu.
Aby mohol byť takýto marketingový nástroj účinný
a pritiahol pozornosť zákazníka, musí sa odlišovať
od štandardne používaných POS materiálov a sto-

janov, ku ktorým sú už zákazníci pomerne imúnni.
Zároveň však musí reﬂektovať súčasné zhoršujúce
sa podmienky na umiestňovanie POS materiálov,
predovšetkým na modernom trhu, a tiež vyššiu ﬁnančnú náročnosť ich umiestnenia. Preto sa upúšťa
od čisto komunikačných POS a kladie sa väčší dôraz
na stojany, ktoré nesú tovar a ich ﬁnančná návratnosť je lepšie uchopiteľná. Čoraz vo väčšej miere sa
začínajú využívať moderné technológie a zvyšuje sa
interaktivita so zákazníkom. Upútať zákazníkovu pozornosť v záplave komunikačných materiálov je stále
ťažšie, a tak sa napríklad využíva svetlo, pohyb alebo
sa apeluje na iné zmysly než je zrak, napríklad použitím vôní a zvukov,“ vysvetľuje Samuel Ter-Akopow,
senior account manager Promocarton.

PRODUKTOVÉ STOJANY
Pre druhotné vystavenie tovaru, ktoré podľa prieskumov zvyšuje predaj vystaveného tovaru v priemere
až o 60 %, sú významným pomocníkom reklamné
stojany navrhované pre konkrétny druh a značku
tovaru. Tie sú umiestňované buď solitérne alebo na
čele regálu. Mimoriadne efektívne sú najmä pri časovo obmedzenom vystavení – pri uvádzaní noviniek
a pri akciovom tovare. „Za zmienku určite stoja stojany na produkty, ktoré je možné prevážať už nabalené
a ich inštalácia trvá niekoľko sekúnd. Dokážu ušetriť mnoho času a nákladov na inštaláciu,“ dodáva
S. Ter-Akopow.

Regály – estetický
doplnok verejného interiéru
DARINA VITTEKOVÁ, FOTO: OBCHOD

Zmeny, niekedy až turbulencie, silnejúci konzumný spôsob života, meniace sa trávenie voľného času....To všetko by mohlo byť zaujímavou výzvou pre
maloobchodné prevádzky a predovšetkým ich architektov. Napríklad aj pri riešení regálov.
Pri zariaďovaní súčasných predajní sa stále možno stretnúť s uplatňovaním globálnych trendov, hoci
práve takýto priestor je vysoko predurčený na individuálny a neobmedzene kreatívny prejav dizajnéra. Je
však ešte málo obchodníkov, ktorí si toto dostatočne
uvedomujú. V prevádzkach s odevami, obuvou, bižutériou, ale aj iným sortimentom, počnúc kozmetikou,
drogériou a elektronikou, je potrebné osloviť zákazníka
nielen ponukou a atraktívnou cenou, ale aj vizuálne –
príťažlivosťou a originalitou predajného priestoru.

Ďurík zo spoločnosti Tandem Plus crc. s.r.o.. Stvárniť
interiér predajne sa dá nadčasovým, extravagantným alebo funkčným spôsobom, ktorý je variabilný

a umožňuje stvárniť priestor za pomerne krátky čas
viacerými spôsobmi. „V každom prípade funkčnosť
hrá rolu a kategorizácia na štandardné a nadštan-

TRENDOM JE JEDNODUCHOSŤ
V súčasnosti prevzali na seba regály, ako najdôležitejšia súčasť interiérov predajní, úplne inú podobu
ako v minulosti. Možno teda skonštatovať, že nie
je regál ako regál. „Od deväťdesiatich rokov minulého storočia sa požiadavky na zariadenie predajne
výrazne zmenili. V celom tomto období prebiehal
a prebieha veľký boj o zákazníka a je známe, že aj
interiéry predajní veľkou mierou prispievajú k tomu,
aby zákazník do prevádzky vošiel, cítil sa v nej príjemne a následne si aj niečo kúpil,“ hovorí Ing. Maroš
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dardné zariadenie nie je celkom správna. Treba si
uvedomiť, že každá predajňa obvykle mieri (alebo
by mala) na inú cieľovú skupinu, a to by mala vyjadrovať nielen svojím sortimentom. Je nevyhnutné,
aby tomu zodpovedal aj interiér,“ uvádza M. Ďurík.
Ako ďalej hovorí, trendom súčasnosti pokiaľ ide o
zariaďovanie predajní je jednoduchosť, funkčnosť,
schopnosť zapôsobiť na zákazníka nadštandardným
zariadením či vzbudiť emócie. V zásade však platí, že
exkluzívnemu butiku, v ktorom sa predáva značkový
sortiment, musí zodpovedať aj zariadenie a naopak,
sortiment zaradený do kategórie low-cost sa nehodí
na predaj v luxusnom interiéri. Pravdepodobne by odradil cieľovú skupinu, pre ktorú je určený.

ZA VYSPELÝM SVETOM
V súčasnosti okrem prílevu všetkých možných
druhov materiálov, technológií a rôznych komponentov je dostupný rôznorodý priemyselný dizajn. Uprednostňujú zákazníci niektoré materiály, prípadne ich
kombinácie? „V tomto smere sa medze nekladú. Sú
spoločnosti – obchodné reťazce, ktoré sú určujúce
pre ďalší trend. V týchto reťazcoch vytvára celý tím
špecialistov - dizajnérov koncept, dizajn a k tomu
nakoniec vyberajú aj adekvátne a viac menej aktuálne trendové materiály. Faktom ale je, že svet má
pred nami v tejto oblasti náskok. Zvyčajne to, čo sa
odprezentuje na svetových výstavách, týkajúcich sa
obchodných zariadení, sa začína do predajní na Slovensku zavádzať v časovom horizonte 5-6 rokov,“
konštatuje M. Ďurík.

VLASTNOSTI REGÁLOV
Aktuálne je evidentných viacero smerovaní i keď
nie celkom trendových. Napríklad silnie snaha nahrádzať drahšie materiály lacnejšími a niektoré dizajnové
prvky maximálne zjednodušovať. Veľakrát je to však

gálový systém a jeho uchytenie. Regály už nemusia byť len samostojace, je možné ich uchytiť priamo na stenu. Ani výška regálov nie je limitovaná.
Vrchná časť regálov sa využíva na reklamu, prípadne
na skladové zásoby,“ hovorí Ing. Peter Tóth z ﬁrmy
Wanzl SK, s.r.o. Avšak trendom najmä v oblasti módy
a kozmetiky je otvorený priestor s výškou regálov
do 160 cm.
Dôležitou súčasťou regálov sú regálové doplnky.
V takej širokej ponuke sortimentov, akú ponúka súčasný trh, je ponuka špeciálneho doplnkového tovaru, akými sú špeciálne držiaky, siete, háčiky, koše,
stojany, držiaky cenoviek, lišty atď., nevyhnutná.
Keď už sme pri cenovkách, výhody aké poskytujú
elektronické cenovky sú nespochybniteľné. Napriek

„Je pravdou, že momentálna situácia na našom trhu vo všeobecnosti obchodu neveľmi praje a vo
všetkých nepotravinárskych oblastiach je zaznamenaný pokles, čo sa samozrejme odzrkadľuje aj na
ochote investovania do interiérov. Moja skúsenosť je taká, že práve tento krok je niekedy prvotným
impulzom k tomu, aby sa obchod nanovo rozbehol,“ charakterizuje situáciu na domácom trhu Maroš
Ďurík.
na škodu veci, pretože interiér môže byť ochudobnený, a tým stráca na atraktivite. Pri tvorbe interiéru
predajne je potrebné vždy rešpektovať požiadavky
investora a zároveň dbať aj na bezpečnostné hľadiská. Aké vlastnosti by mali mať regály vo verejnom
interiéri, teda aj v predajni? „Ak sa zameriame na estetické hľadisko je to dizajn, ak si zoberieme pohľad
praktický a mechanický, tak to musí byť variabilita
a mechanická pevnosť a odolnosť. V prevádzkach,
kde sa na regály nakladá tovar, ktorého hmotnosť
je vyššia, musí regál samozrejme spĺňať aj bezpečnostné normy, akými je jeho mechanická pevnosť
a nosnosť políc, ako aj celého stĺpca, resp. zostavy. V prevádzkach kde nie je požiadavka na vyššie
nosnosti je najdôležitejším kritériom funkčnosť
a dizajn,“ vysvetľuje M. Ďurík.

DÔLEŽITÉ DROBNOSTI
Výber vhodných regálov je potrebné dôkladne
zvažovať. To platí najmä pri sortimentoch vyššej
hmotnosti, kde je potrebná vyššia nosnosť regálov.
„Od požadovanej nosnosti regálov sa odvíja aj re36
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tomu, ako hovorí Peter Tóth, v súčasnosti o ne nie
je veľký záujem. Aj oblasť regálových doplnkov poskytuje dostatok priestoru na kreatívny prístup, aby
sa obchod odlíšil od konkurencie. Zatiaľ sa najviac
prejavuje v potravinárskom sektore.
Zmeny v spôsoboch predaja a snaha upriamiť pozornosť na konkrétne produkty ovplyvnili aj využitie
osvetlenia. „S rozmachom LED svetiel sa menilo aj
osvetlenie regálov. LED svetlo je malé, úsporné a má
dlhú životnosť. Z týchto dôvodov vieme dať svetlo
tam, kde to donedávna bolo nemožné alebo neestetické,“ vysvetľuje Peter Tóth. Na získanie pozornosti
zákazníka sa používa aj farebné osvetlenie regálu,
podfarbené nevtieravou hudbou.

TRH PONÚKA DOSTATOK
MATERIÁLOV
Mnohí si pamätajú z minulosti na neustály nedostatok stavebných, interiérových materiálov,
komponentov, ako aj obmedzený dovoz tohto tovaru zo zahraničia. Uvoľnením trhu sa situácia obrátila. Domáci aj zahraničný trh ponúka veľký výber

materiálov. Napriek tomu, že aj táto skutočnosť napomohla vzniku nových a kvalitných ﬁriem venujúcich
sa zariaďovaniu verejných priestorov, zahraničie je
stále o krok vpredu. „Predávať, znamená neustále
bojovať o zákazníka a udržať si ho. Týmto sa riadi
celá obchodná stratégia, kde interiér má nenahraditeľnú rolu. Predávať znamená tiež zaujať, a tak sa pri
tvorbe interiérov fantázii medze nekladú. V ostatnej
dobe sa v zahraničí začínajú používať 3D plošné materiály, ktoré si k nám kvôli cene ešte nenašli cestu
ani uplatnenie a keď áno, tak len veľmi symbolicky,“
podotýka Maroš Ďurík.
„Plech už nie je jedinou možnou voľbou,“ potvrdzuje Peter Tóth a dodáva: „V súčasnosti sa používajú viaceré materiály. Stále je však najpoužívanejší
kov, kde zadné steny, police a iné doplnky sú z dreva, skla či polykarbonátu. Ich nevýhodou je vyššia
náročnosť na údržbu. Do popredia sa dostávajú drôtené komponenty, či už police, zadné steny prípadne
aj stojky regálov. Regály nemusia byť len funkčné,
ale sú už aj estetickým doplnkom. Keďže sa regály
dodávajú v akejkoľvek farbe, zákazník si ich môže
doladiť k ostatnému vybaveniu predajne.“
Ako sa menil sortiment, tak sa menili aj regály.
Obchody ponúkajú zákazníkom oveľa väčšie množstvo druhov výrobkov a ich dodávka do predajní je
častejšia. Výsledkom sú nižšie skladové zásoby. To
napríklad viedlo aj k tomu, že sa zmenšovala hĺbka
políc a regálov na súčasných 30–40 cm.

FINANČNÁ NÁROČNOSŤ
Nedá sa exaktne povedať, aká je najvyššia
a najnižšia ﬁnančná náročnosť zariadení. Typizované
zostavy sa používajú len v potravinárskych predajniach, pri iných sortimentoch sa využíva daný základ
a od klasického regálu sa odlišuje rôznymi doplnkovými materiálmi a úpravami. Maroš Ďurík tvrdí, že
je to vždy kompromis medzi použitými materiálmi,
ochotou klienta mať niečo iné a samozrejme aj do
toho investovať. Jedno by však mali mať všetky
predajne spoločné – svoju „dušu“, ktorá poskytne
zákazníkovi kladné emócie, navodí príjemný pocit
a odprezentuje tovar čo najvhodnejším spôsobom
tak, aby si ho zákazník kúpil.
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CIRCON Fashion je v podobě vertikálního řešení zcela
integrován s produktem Microsoft Dynamics AX a podporuje všechny specifické potřeby firem z oblasti výroby,
maloobchodu i velkoobchodu oděvního průmyslu.

Fashion Wholesale
Centrální modul pro řízení velkoobchodního prodeje
podporující:
• Plánování sezónní kolekce
• Práci s produktovou stukturou napříč všemi procesy
• Konfiguraci modelů a jejich variant (barvy, materiál,
velikostní systémy)
• Cenové kalkulace, etikety a štítky

Fashion Retail
Modul pokrývá celý business proces spojený s retailovým
prodejem:
•
•
•
•

Tvorba nákupních plánů
Správa předobjednávek a objednávek
Monitoring importu včetně správy expedičních dokumentů
Správa prodejen a řízení distribuce zboží

Fashion Logistics
Modul zahrnuje nástroje pro:
•
•
•
•

Plánování příjmu
Samotný fyzický příjem
Plánování a expedici zboží
Podpora celního skladu

CIRCON
Společnost CIRCON je odborníkem na poradenství a implementace podnikových
informačních systémů a více než 12 let se specializuje na odvětví módního průmyslu. Naše služby zajišťuje téměř stovka kvalifikovaných profesionálů ve čtyřech
evropských zemích.
Díky mnohaletým zkušenostem a mezinárodnímu zázemí jsme schopni realizovat
i nadnárodní projekty se stovkami koncových uživatelů. Například oděvní řetězec
New Yorker využívá naše řešení ve více než 30 zemích světa. Úspěšně jsme již
implementovali naše řešení v tržních segmentech velkoobchodu, maloobchodu,
výroby i logistiky.
Kromě implementace ERP systémů máme značné zkušenosti i se systémovou integrací (B2B nákupní portál pro Comparex, rozhraní mezi AX a 1C na ruském trhu)
a business inteligence.

Více informací naleznete na www.circon.cz
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MEZINÁRODNÍ VELETRH MÓDY
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Kontakt:
SK - 00421 0905 730 513
CZ - 00420 2 205 71 203

www.felinainternational.com

extreme control I CUP B – H
Těšte se na naše „Making-of“-videa!
ANITA, obchodní zastoupení ČR: Phone: + 420 474 654 732
E-Mail: anita-cz@volny.cz · ANITA, obchodné zastúpenie SR:
Phone: + 421 907 264 667 · E-Mail: anitaslovensko@gmail.com
www.anita.com
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TEXTILE

DEĕ TEXTILNÉHO PRIEMYSLU
18. september 2013
CBTC Budapest

Ušijeme Vám ho na mieru!
Najnovšia edícia textilného fóra 18. septembra v Budapešti!
Všetko pre veĐkoobchodníkov a všetko þo súvisí s textilom,
na jednom mieste v Budapešti!
» predvedenie produktov od ŠPIýKOVÝCH þínskych výrobcov tkaného
a pleteného textilu
» HOTOVÉ VÝROBKY: spodná bielizeĖ, dámska/pánska/detská móda, športové
obleþenie, ochranné odevy, pracovné odevy, technické textílie, bytový textil
» možnosĢ nadviazaĢ kontakt PRIAMO s výrobcami
» možnosĢ dopredu si dohodnúĢ TERMÍN STRETNUTIA s þínskymi partnermi
» odborné prednášky a diskusné fóra

ÚþasĢ na výstave je bezplatná, ale podmienená
registráciou. Registrujte sa tu: www.cbtc.hu/textiledirect

CBTC WELCOME BUSINESS SUCCESS
www.CBTC.hu

VYSOKÁ KVALITA, SPOLEHLIVÉ SLUŽBY:
UPEVNĚTE SVOU POZICI S GROZ-BECKERT

Jehly do plochých a okrouhlých pletacích strojů, rašlových strojů, do strojů na osnovní pletení,

NEWSLETTER
https://news.groz-beckert.com

REGISTER
ONLINE!

do kotonů... Společnost Groz-Beckert nabízí v oblasti pletení a strojního pletení celkem na
50.000 typů výrobků, které splňují nejvyšší požadavky všude na světě. Samozřejmostí je kvalita
výrobků, jejich preciznost a jistota chodu. Společnost Groz-Beckert Vás bude doprovázet jako
dobrý obchodní partner všemi oblastmi textilní výroby, poskytne Vám své služby a rady. S námi
budete mít pevné kořeny a pořád porostete.

K NIT T IN G | W EAVIN G | F ELTIN G | TUF TIN G | SEW IN G

www.groz-beckert.com
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OD MEDCOM, Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
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