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Trvalo udržateľná
móda, označovaná za
fenomén dnešnej doby, je
často diskutovaná téma.
Ako jednu sme ju zaradili
aj do tohto vydania.
Jej neželaným a rovnako
diskutovaným protipólom
je rýchla móda alebo
po anglicky fast fashion,
pretože sa v krátkom čase masovo produkuje
obrovské množstvo oblečenia, väčšinou v nízkej
kvalite a rovnako rýchlo sa dodáva do obchodov
a obmieňa. Je to jeden z prejavov konzumnej
spoločnosti.
O čo vlastne v podstate ide? Ako inak –
o peniaze. Presnejšie, v konečnom dôsledku ide
o znečisťovanie životného prostredia kvantami
textilného odpadu. Ako sa dočítate v tomto čísle,
len Hongkong denne vyhodí 343 ton textilu, ktoré niekto mal 1-2 krát oblečené alebo vôbec nie.
Čo ľudí pobáda k tomu, aby si stále kupovali
nové oblečenie aj keď ho nepotrebujú? Výstižne
to povedala na veľtrhoch Styl a KABO v Brne
holandská odborníčka na módu Ellen Haeserová: „Voľba oblečenia nie je len o trendoch, ale
odráža sa v ňom myslenie ľudí, ktorí sa obliekajú
podľa nálady a zároveň si odevom pomáhajú
formovať vlastnú identitu. Kľúčom k tejto novej
móde už nie sú trendy, ale sám zákazník a jeho
osobný štýl.“
Na druhej strane má tento problém aj psychologický rozmer. K tomu, prečo hrá móda
v našom živote takú veľkú úlohu a prečo sa
ľudia stále naháňajú za novými kúskami, sa zas
vyjadril rakúsky novinár Robet Misik: „Ak chceme opísať mentalitu „Homo Shoppensis“, tak
natrafíme na často osvedčenú vlastnosť, ktorá sa
definuje ako ťažko popísateľná nenásytnosť, stav,
kedy sa kupujúci nenasýti, len sa zvýši jeho apetít.“ Misik tiež uvádza, že podľa psychonalaytika
Jacquesa Lacana ide o túžbu nové nahradiť ešte
novším. Cituje tiež ekonóma Tibora Scitovského,
ktorý hovorí, že novinka sama o sebe je najdôležitejším prameňom uspokojenia potrieb.
Našťastie pribúdajú ľudia, ktorí si uvedomujú
obrovský problém kolobehu produkcia –
zamestnanosť – peniaze – psychika zákazníka –
znečisťovanie životného prostredia. Ľudia, ktorí
produkujú slow fashion, ľudia, ktorí sa podujali
vychovávať novú generáciu v úcte k životnému
prostrediu a ľudia, ktorí vysvetľujú, ako dôležité
je začať s uplatňovaním princípov slow fashion
od seba a takto postupne prechádzať k činom.
Vydanie, ktoré držíte v rukách je posledné
v tomto roku, a preto vám prajeme, aby ste do
nového roka vstúpili s odhodlaním robiť správne
rozhodnutia a aby sa vám ich podarilo aj uskutočňovať. Budeme vám držať palce, aby sa vám
to podarilo.
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TRENDY
Dámska konfekcia na jar a leto 2019

NOVÁ ENERGIA
JČ, foto: White Milano, Daniele Venturelli -Getty iMaGes pre antepriMa, ifeMa – uGo CaMera

Hnacím motorom súčasnej dámskej mnohotvárnej módy je dynamika životného rytmu.
Rýchlemu tempu striedania štýlov a námetov nahráva hektická doba a sústredenie
života do veľkých mestských aglomerácií. Dámy si ale aj v tomto chaose nájdu svoje
chvíľky na výber nového oblečenia, doplnenie a zmenu šatníka, alebo aspoň
na nahliadnutie do toho, aj dnes veľkolepého divadla módy.

Anteprima

vých potlačí. Exotické letné inšpirácie
zase ponúkajú novo spracovaný námet džungle v podobe divokej flóry
a zvieracích kamuflážnych potlačí,
pridávajú sa priliehavé puzdrové
šaty či minisukne zdôrazňujúce
elegantnú ženskú siluetu. Ponúka
sa aj mnoho typov pletenín v prúžkoch, geometrických vzoroch
a štruktúrach na dotvorenie zaujímavých outfitov. Móda sa ale
pozerá aj do minulosti
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Roy Rogers

TPN e TPN X Lotto

Anteprima

Wrad

Malne

Anteprima

Aká teda bude dámska móda určená budúcej sezóne? Bude definovaná splývavosťou, zmyselnou vzdušnosťou, potrebnou dávkou najrôznejších typov, bude
vyjadrená ženskosťou, mäkkosťou, spontánnosťou
i pánskou mestskou inšpiráciou. Má z čoho čerpať –
mestá samotné ponúkajú veľké množstvo námetov ako
v ženskom duchu, tak v športovo ladených odevoch
z high-tech materiálov v sofistikovanom komplete outdoorového charakteru, ako v priliehavých džínsových
nohaviciach alebo krátkych šortkách. Ale neboli
by to ani ženy, aby si neužili rozviate šaty, blúzky
i priliehavé body, mnoho romantických čipiek a kvetino-

TRENDY

Teresa Helbig

JAR/ LETO 2019 –
NIEKOĽKO NÁMETOV
V KOCKE

The 2nd Skin

Zmyselnosť – ženská silueta s texturizáciou textílií
a perfektným krajčírskym spracovaním. Splývavé
typy a dômyselná skladba šatníka vrátane doplnkov.
Neutrálna temná farebnosť v kontraste so signálnymi
tónmi. Úzke nohavice nad členky, predĺžené saká, šaty
s výraznými strihovými efektmi a dlhé plášte.
Miš & maš – estetika naruby, patchworkové vzory
v odevnej skladbe, hojnosť potlačí, recyklované archiválie, potešenie zo zmätku tvarov, farieb a vzorov.
Výrazná zmes s ázijskými inšpiráciami, lesk a farba sú
dominantné – kačacia modrá, červená, žltá
v kvetoch i geometrii. Športové doplnky
i elegantné šaty, batohy k letným „spoločensky“ ladeným topom a blúzkam.
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Malne

Custo Barcelona

Custo Barcelona

The 2nd Skin

Custo Barcelona

Malne

Miguel Marinero

a využíva archívy s inšpiráciou historických elementov,
precízneho spracovania na voľné prepracovanie a nové
asociácie.
Mnohé z nových kreácií majú základy v materiáloch, ktoré sú v dnešnej móde jedným z najvýznamnejších nositeľov inovácií. Moderná technika a technológia
v tomto smere dokáže nemožné a s dobrým výberom
vlastností a vzhľadu predvolených textílií je možné
dosiahnuť v móde mimoriadne výsledky.
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Schlesser

Prírodné a ekologické námety – fantazijná veľkolepá
texturizácia, kontrasty farieb v outfite, komfort a nová
athleisure (Prispôsobenie športového oblečenia na
každodenné nosenie. Pozn. red.), technické inovácie,
ekologické snahy a udržateľnosť našej
planéty ako zásadná súčasná téma.
Temné výrazné farby vrátane
čiernej v kombinácii s výraznými
zelenými, červenými a modrými
odtieňmi, často s decentným
leskom, dávajú nové perspektívy v móde a bytia
na zemi.

Schlesser

Miguel Marinero

Roberto Torretta

Schlesser

Schlesser

Moderné nápady – inšpirácia z pánskej módy
a metropolitných nálad. Hravosť a experimentovanie
s pracovnými odevmi, jemne spracované námety vojenských uniforiem, sex zabalený do funkčného obalu.
Kombinézy, krátke bundičky, široké nohavice
s fantazijnou potlačou, dlhé rovné plášte, lineárne strihové línie. Farebnosť spája svetlé neutrály v kombinácii
s temnými farebnými odtieňmi.

Roberto Torretta

TRENDY
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TRENDY
Pánska módna konfekcia na jar a leto 2019

PREMENY DOBY
D-Club, foto: ifeMa - uGo CaMera pre Getty iMaGes, arChíV autora

Niet pochýb o tom, že odev nového tisícročia bude predovšetkým v znamení módneho uvoľnenia.
Súčasnej móde chýba bývalý poriadok, často je prezentovaná chaoticky, bez záväzných pravidiel.
Prináša to doba, vývoj a súvislosti. Pocit, že sa uvoľnenie týka len dámskej časti módneho prejavu už dávno nie je pravdou. Páni, povedzme tá konzervatívnejšia časť ľudstva, čo sa módy týka,
si už našli záľubu v netradičných, športovo zameraných odevoch, plných voľnosti v pohybe,
odvážnych farebných kreáciách, uvoľnených strihových konštrukciách, často s dokonalým technickým vybavením, s pridanou hodnotou ochrany proti všetkým nepriaznivým vplyvom. Často až
„pretechnizovaný“ odev v modernom designe ladí s rôznymi „hračkami“ modernej doby.
smerovanie ide o vyjadrenie skôr filozofických a sociálnych úvah.

Pilar Dalbat

Gaudi

ZÁKLADY
Nová sezóna predstavuje muža v pletenom ležérnom saku, polokošeli, štíhlych nohaviciach, je prirodzene elegantný a žije s vedomím svojej osobnosti.
Dbá na kvalitu života a má v spoločnosti individuálne

Roberto Verino

Miguel Marinero

Lubian

V pánskej móde sa rýchlo uplatňujú novinky a nové
technológie naprieč celého procesu jej vzniku – od
vlákna po odev, no je tu zjavný aj obdiv toho minulého,
návrat k remeselnej výrobe i vintage kvalite. Ctí sa tu
kvalitné spracovanie a tiež kult značky, pozitívne je
aj ekologické uvedomenie a snahy po udržateľnosti
rovnováhy na zemi.
Pánska móda osciluje podľa klasickej osi s výkyvmi, a to k tradičným spoločenským denným oblekom,
k nezvyčajnému dizajnu pre avantgardne založeného
spotrebiteľa, k špeciálnym odevom tematicky zameraných skupín a k vysoko funkčným športovým
kreáciám. Čo ale zostáva, je pravidelné polročné
striedanie sezón. S určením na jar a leto 2019 v nasledujúcej zjednodušenej schéme, viac než o konkrétne
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tepelnú stabilitu aj technickú estetiku. Vývoj je
zameraný na ergonómiu v spojení s materiálmi.
Štíhle línie foriem v spojení s ľahkosťou a vysoko
strečovými materiálmi, vrátane zateplenia, poskytujú komfort pri nosení aj údržbe odevu. Vysoko
moderné vplyvy sú doplnené odkazmi na pradávne
profesie rybárov, námorníkov či horských vodcov,
kde bavlny či relatívne „ťažké“ vlny sú kombinované s hig-tech materiálmi do moderných retro
celkov. Zo škály farebných odtieňov túto tému
podčiarkujú prírodné tóny ropy, farby vojenských
uniforiem, kobaltová modrá, granátovo červená

NEFORMÁLNE NÁLADY
Tento smer prinesie do šatníka športovo založeného muža štýl vysoko technického mestského
alebo vysokohorského minimalizmu, ktorý je založený na materiáloch a dokonalej konfekčnej technológii. Veľkú rolu tu hrajú ľahkosť a odolnosť materiálov,
ktoré zaistia ochranu proti poveternostným vplyvom,
8
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Miguel Marinero

Shoop

postavenie. Kombinuje svoj základný elegantný šatník
z exkluzívnych materiálov so športovými súčasťami
a štrukturalizovanými doplnkami do casual outfitu.
Využíva k tomu aj farby – žltú, oranžovú, červenú,
všetky variácie odtieňov modrej a námornícku
modrú v spojení s bielymi tónmi. Tkaniny majú
jemné štruktúry povrchov, 3D textúry využívajú
hodváb, ľan a vlnu, často v kombináciách do
blejzrov, sofistikovaných oblekov
v nekrčivých úpravách pre dynamiku
dnešného „svetobežníka“. Formy
sú štíhle s odkazmi na 90. roky pre
jednofarebné saká a bomber budničky,
s ľahko meňavým efektmi. Objaví sa
tu aj stredomorská nálada v podobe
veselých košieľ a bluzónových sák,
s dotykom grafických potlačí. Rovnako prichádza aj kolekcia jemných
semišových či kožených blejzrov
a sák, tiež z brúsených bavlnených
alebo technických tkanín. Pravidelné
aj nedokonalé prúžky a geometrické
vzorové námety budú zásadné pre tento
štýl v mixe farieb a dimenzií niekedy aj
s optickým klamom. Prúžky sa vzájomne
kombinujú alebo sprevádzajú kvetinové
námety digitálnych potlačí, aktuálna je aj moderná pletená grafika. Technológie povyšujú tradičné
typy odevov do sveta budúcnosti vo svojej zmesi
estetiky, luxusu a voľnosti.

Gaudi

Lubian

Gaudi

Patrizia Pepe

TRENDY

a smaragdovo zelená. Ďalej sa využijú farby prírodnej
krajiny v súlade s narastajúcim ekologickým cítením
a snahám po ochrane prírody. Vedľa toho stojí striktne
urbanistická nálada sprevádzaná minimalistickým designom aj farebnými kombináciami. Patria sem parky,
zateplené bundy, bomber typy, trenčkoty, lyžiarske
a snowbordingové námety s detailmi viditeľných
zipsov, šnúrok a zapínacích elementov, odevy s vnútorným vybavením, ale aj neoprénové doplnky či tulenia
kožušina.
Hybridy pre street style sú zmesou vojenských,
rockových inšpirácií a námetov z oblasti pracovných
odevov vyjadrený cargo nohavicami, svetrovými
košeľami, parkami, bomber bundami, neformálnymi
sakami, tričkami, často s nádychom opotrebovanosti
a zdobenými grafickou potlačou s optickým klamom.
Digitálna tlač zníži kontrast medzi technickým a prírodným svetom.

Gaudi

Patrizia Pepe

TRENDY

AVANTGARDNÝ SVET

Gaudi

Shoop

Shoop

Dynamický muž vníma novú estetiku pohybujúcu sa
od snahy po dobrom bytí po hľadaní rovnováhy medzi
prírodou a mestom. Zameriava sa na ochranu a starostlivosť o životné prostredie, ale bez zbytočného fanatizmu. Miluje športy a má zmysel pre voľnosť, ktorá ich
sprevádza. Dizajn odevu povyšujú štylistické inovácie
a technické know-how s koreňmi v outdoorovom svete.
Príroda a športové nálady sú kombinované s lineárnym
štýlom a presnou krajčírskou ergonómiou. Tento nový
„dress code“ je cestou metropolitného nomáda. Ide
o experimenty s ochrannými technickými textíliami
v kombinácii s bavlnenými typmi. Proporcie odevov sú
nad bežnou dimenziou. Využitie tričiek, obnosených
nohavíc, textúrovaných pletenín v kombinácii s veľmi
ľahkými parkami či motorkárskymi bundami je
vítané. Exkluzivita spočíva v doplnkoch, často
ručne vyrábaných na báze starodávnych
remesiel.

MÓDA REVUE december 2018
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TRENDY
Detská móda na jar a leto 2019

Ako mamy a ockovia
Amaya

Darina VittekoVá, Foto pre pitti immagine BimBo gioVanni giannoni

Detská móda je čoraz viac poznačená sektorom dospelých. Dnes už nejde len o to,
prakticky a čisto dieťa obliecť. Značky produkujú detskú módu na konkrétne príležitosti
presne tak, ako pre dospelých.
Prvé, čo si všimneme je pestrá farebnosť bez prítomnosti sýtych tónov. Výrobcovia sústredili pozornosť
na pastelové tóny, ako bledomodrá, jemná broskyňová,
vodová zelená, ale aj sivá, žltá a dokonca aj čierna.
Čo sa štýlov a strihov týka, retro sa vracia! Nielen
v podobe strapcov z 20. rokov, ale aj kruhových sukní
z 50. rokov minulého storočia. Dievčatká sa môžu tiež
tešiť na záplavu volánov, kvetov aj kvetinových aplikácií na šatách, členkoch, vo vlasoch aj na topánkach.
Volány zdobia šaty, tričká aj doplnky a občas ich nahradí bohaté riasenie. Športový štýl sa dostane k slovu
kombináciami s ušľachtilými materiálmi a ozdobami.
Napríklad saténové krátke boxerky s jemnou blúzkou.
Denim nesmie chýbať! Nohavice, či klasické alebo
streetstylové, sú väčšinou z džínsoviny. Majú bočné
aplikácie a mäkký strih, aby boli čo najpohodlnejšie.
K tomu džínsová bundička zhora až nadol posiata

Tuc Tuc

Moque

Moque

Abel a Lula

Tak napríklad výrobcovia ponúkajú športové odevy,
streetstyle pre mestské deti, oblečenie na slávnostné
príležitosti, prázdninové činnosti, ako cestovanie, aj
ekologické produkty.
Najmä pri novorodencoch a batoľatách sa kladie
dôraz na materiál oblečenia. Malo by byť bez škodlivých látok a podľa možnosti z ekologických materiálov.
Z rôznych spôsobov výroby je badateľný starostlivý
výber tkanín, napríklad pohodlný žerzej poskytujúci
uvoľnenie.
Ozajstná zmena však nastáva v určovaní farebnosti
podľa pohlavia. Vlastne neurčovania. Aj výšiviek či
aplikácií podľa pohlavia (autá, princezničky) bude
pomenej. Do popredia sa silno tlačia unisex vzory.

20
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Tuc Tuc

nášivkami. Aj pulóvre s veľkými farebnými optikami patria do trendov leta 2019. V spojení so sýtymi farbami na nylonovej bomberke
sa opäť odvíja od módy dospelých.
Z nej si detská móda preberá záľubu v maxi logách.
Tričká a pulóvre sú značené veľkými logami známych značiek alebo hudobných skupín. Florálne
motívy na dievčenskom oblečení sú romantické
kvety, u chlapcov sú to motívy morských lastúr,
palmových listov, stromov alebo námetov vodných
športov a čoraz viac nájdeme aj mimozemské
a galaktické námety.

Velveteen

Moque

Infantium Victoria

Alitsa

Boboli

TRENDY
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Oji

Stefania Pinyagina

Stefania Pinyagina

Zombie Dash

Kinderkind

Mayoral

TRENDY

TRENDY

Stefania Pinyagina

Stefania Pinyagina
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Stefania Pinyagina

Stefania Pinyagina

Stefania Pinyagina

Stefania Pinyagina

Stefania Pinyagina

Zombie Dash

Pozor na pásiky! Sú všadeprítomné.
Či už na červených, modrých alebo bielych
nohaviciach alebo na bundách vo forme
malých prúžkov nikdy nestratia svoj
šarm. V ponuke budú aj súpravy
pripomínajúce školské uniformy
či klubové oblečenie s nohavicami
pod kolená, tričkom a blejzrom
s vyšitým logom.
Doplnky sú dôležité. Slamové klobúčiky sú mimoriadne
obľúbené aj medzi najmenšími.
Farba a forma nie sú rozhodujúce, hlavne že sú zo slamy
a môžu si naň napísať aj svoje
meno. Okrem klobúčikov sú
v trende aj slamené a lykové
tašky na prehodenie cez plece.
Malé dámy sa môžu tešiť na sandáliky
zdobené flitrami a štrasom, zatiaľ
čo chlapci po vzore otca budú nosiť
kožené mokasíny. Že z nich za chvíľu
vyrastú? Nič to, v čele topánok stále
kráčajú sneakers.
Viac foto na www.modarevue.com
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TRENDY
Obuv na jar a leto 2019

Na ceste za teplom
v pohodlí a s eleganciou
Mok, Foto: MICAM, GAllery ShoeS, MAx MArA, lulop

Aj v obúvaní často platia staré pravdy. Zvykli sme si počuť jednu z ostrieľaných fráz, že nie je nič dôležitejšie, ako to, aby boli chodidlá v topánkach
v maximálnom pohodlí. Je síce pravdou, že móda prináša aj extrémy, ktoré by si akoby protirečili s tým čo je naozaj zdravé, v skutočnosti však tento
faktor nie je jej protagonistom vôbec ľahostajný. Dokazujú to i materiály, ktoré budú silnou stránkou obuvi v nastávajúcej jari a lete.

Bretoniere

Simone Herrera

Max Mara

Ak sa môžeme na niečo tešiť, tak je to v prvom rade návrat podpätku. Po rokoch
v znamení silnej dominancie snejkrov, ktoré tak očividne poznačili módu, prichádza
na rad jeden z kľúčových znakov ženskosti – topánky na podpätku. Ležérny, športový vzhľad vystrieda elegancia a zmyselnosť. Prejavy, ktoré sú práve v teplých
mesiacoch úplne na mieste. Asi tak ako sandále, symbol leta. Jarou nás zasa budú
sprevádzať členkové čižmičky na nízkom či vysokom a zhrubnutom podpätku,
vysoké elegantné čižmy z odľahčených materiálov a tiež klasické mokasíny. Muži
podriadia pohodliu aj výber topánok do práce. Detská obuv sa vynasnaží byť nielen
zdravou, ale i módne atraktívnou.

Pepe-jeans

Colors of California

Bretoniere
LAB by AG

Nr Rapisardi

Max Mara

Max Mara

Nr Rapisardi

Max Mara
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DIS

DIS

Trendy obuvi prvej polovice roka 2019 nájdu inšpiráciu v meditáciách, tak fyzickej
ako aj duševnej a vo farbách, ktoré zapôsobia pozitívne na náladu. Tvary budú klasické alebo prepracované v jasných a oživujúcich odtieňoch. Najmodernejšie materiály,
príjemné na dotyk, budú alternovať teplé tóny s odvážnymi odtieňmi. Podpätok, na
ktorý sa bude u dám sústrediť najväčšia pozornosť, nebude v žiadnom prípade šetriť
variabilnosťou. Objaví sa v rôznych výškach a tvaroch, od vysokého tenkého, po
hrubý stredný v hranatej forme alebo ako takzvaný „mačací“, vytvárajúci model univerzálnych lodičiek, zásadne s ostrou špicou tak na deň, ako aj na večer. Nadmerný
dotyk elegancie dodajú nezvyčajné aplikácie, ako napríklad volánik na podpätku.
Nízke topánky prejavia snahu návratu k tradíciám. Opráši sa bohémsky štýl
z deväťdesiatych rokov v teplých zemitých farbách v kombinácii s jasnejšími, čo
vyjadrí istú dávku luxusu. Sandále sa budú alternovať vo viacerých verziách, po inšpiráciách siahnu napríklad k orientálnemu štýlu alebo budú reprodukovať „otrocký“
vzhľad poprepletaných remienkov až po členky. Stretneme sa aj s moderným minimalizmom a so vsuvkou iba pre palec, zvýraznenou odlišnou farbou. Balerínky a štýlové
šľapky s uzavretou ostrou špicou budú stavať na kvalite jemnej kože.

Blauer

Apple of Eden

Apple of Eden

Blauer

Nr Rapisardi

Sandlovers

Sportmax

Sportmax

Blauer

Loriblu

Cerruti

DIS

Corrente
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laritu si získajú športové modely, respektíve snejkre. Ak donedávna stavali svoj
úspech na jednoduchom vzhľade a predovšetkým na bielej farbe, tak to už bude
minulosťou. Odejú sa do živších farieb a dekorácií a nadobudnú vysoko technický vzhľad, ku ktorému prispeje aj gumená podrážka a pestrý výber materiálov.
Vyššou popularitou sa pochvália sandále v jemnej koži a dopomôže im k tomu
i kombinácia s ponožkami, ktoré sa v tejto sezóne stanú povinným doplnkom
každej topánky.
Pre najmenších budú k dispozícií varianty vo vzácnych farbách striebornej
a zlatej, pričom dievčatkám ulahodia aj dekorácie z čipiek, korálikov a kamienkov. Trblietavé sandáliky prehovoria na ich strane, zatiaľ čo chlapci sa budú
môcť popýšiť pestrofarebnými snejkrami aj klasickými mokasínami, ktoré nebudú sv ničom zaostávať za tými dospeláckymi.

Sportmax

Emanuelle Vee

Sportmax

Melluso

MTNG

Salamander

Pretty Ballerina

Emanuelle Vee

Športová obuv alebo športové sandále sa vynasnažia zaujať niečím výnimočným,
k čomu poslúžia maľby a slogany. Nemenej evidentnými budú živé farby posilnené
širokou škálou jasných vojenských alebo neutrálnych farieb. Napriek tomu, že ošiaľ
posledných rokov sprevádzajúci popularitu snejkrov trochu oslabne, ešte stále zostanú veľmi vyhľadávaným artiklom, vhodným takmer pre každý druh outfitu. Dopomôžu k tomu najmä nové druhy dekorovania, nápisy a tiež inovované modely s výrazne
hrubými podrážkami. I keď hovoríme o mesiacoch v prevažnej miere s teplejším
počasím, priestor dostanú i viacsezónne čižmy do dažďa, či už v plastovej, gumenej
alebo koženkovej verzii.
Aj pánska obuv sa prejaví značným vplyvom retro štýlu. Striedať sa na nej budú
pozlátené odtiene západu slnka nad oceánom, od zlatej farby po červenú, od žltej po
azúrovú. Objavia sa mokasíny a klasické derby a oxfrod topánky, no najväčšiu popu-

Mascolori

TRENDY

Shabbies

Melluso

Gaimo

Takeme

Salamander
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TRENDY
Kožená galantéria na jar a leto 2019

Pestré variácie
typov a štýlov
Mok, Foto: MIPEL, GaLLEry ShoES, GEtty IMaGES - PIEtro d´aPrano, Max Mara

Anteprima

Napriek tomu, že sezóna jar/leto sama o sebe plodí
veľmi pestrý repertoár, módne dianie na svetovej scéne
v týchto mesiacoch špecifikovalo, s čím konkrétnym
sa stretneme v roku 2019. V dominantnej pozícií budú
prevažovať malé kabelky s krátkymi rúčkami na nosenie v rukách. Alternovať sa budú s podobnými typmi
zavesenými na ramene. Najčastejšími dekoráciami
budú strapce a reťaze. Pretrvá tendencia uvádzať
viditeľné logá značiek. Príležitosť dostanú aj objemnejšie kabelky nosené pod pazuchou alebo na pleci, ktoré

dosiahnu veľkosti, kam sa zmestí naozaj všetko.
Aj nákup. Typicky letný charakter ponesú slamené
a látkové modely. Pohodlie zaručia ruksaky
do mesta a zabodujú aj kabelky zavesené do kríža.
Veľmi originálne a neinvazívne zapôsobia ladvinky,
či už vyrobené z jemnej kože alebo látky.
Spoločným menovateľom všetkých typov bude
fakt, že štýl sa odzrkadlí v plodnom dialógu medzi
dizajnom a kvalitou materiálov.
Klasiku zastúpia modely „clutch“ taštičiek, kufríkové kabelky, viacfunkčné tašky alebo tie v podobe
cestovných na rameno. Kompaktné a dvojité materiály
vyznievajúce veľmi jednoducho zaujmú ľahkosťou,
elastickosťou a zabezpečia výhodnú operatívnosť
a prenosnosť. Nezanedbateľnou bude aj ich dlhovekosť. Farebná škála sa nasmeruje na neutrálne odtiene
šedej a studenej modrej, vyblednutej vojenskej zelenej,
pieskovo-hnedej a jasne béžovej.

Anteprima

Ak by sa zdalo, že pozornosť pri výbere šatníka je nasmerovaná prevažne na odevy, dnes už
v úzadí nezaostávajú ani doplnky. Stávajú sa dôležitým článkom celkového vzhľadu, pričom
nedopĺňajú nevyhnutne iba outfit, ale naopak, sú schopné dominovať a postarať sa aj o prekrytie
rozdielnych štýlov. Súvisí to aj s kabelkami, medzi ktorými nám prvá polovica budúceho roku
ponúkne širokú škálu nových modelov s nekonečnými možnosťami pre ich tvorcov.

Max Mara

Bullagi

20
18

MÓDA REVUE december 2018

Max Mara

Bretoniere

Max Mara

Anteprima

Bali Bali

Max Mara

Max Mara

Max Mara

Max Mara

Marc Cain

Max Mara

Bullagi

Bretoniere

Anteprima

Shabbies

Anteprima

Prirodzene prostý štýl budú alternovať manuálne
spracované organické materiály, ako rafiové vlákna,
surová bavlna, koža a nové druhy materiálov získané
recykláciou a podriadené procedúram moderných
technológií. Aj vďaka nim sa vytvoria objemné nákupné
tašky, midi a maxi kabelky a tašky cez rameno. Farebný rozsah hlinito-hnedej bude rozdelený medzi hrdzavú
a spálenú verziu s kovovým dotykom, no vyskytnú sa
aj technickejšie tóny, ako modrofialová, zelená, zlatožltá, červená a neónovo biela.
Aktívna a športová línia siahne po futuristických
materiáloch a po výkonnej a výraznej koži. Zachová
si unisex štýl a využije vysoko technické a rafinované
materiály. Ich voľba bude ovplyvnená preferenciami
najvplyvnejších špecializovaných predajcov, ktorí momentálne uprednostňujú umelé tkaniny kombinované
s kožou. Technologický vzhľad si vyžiada chladné šedé
farby, vibrujúcu a neónovo žltú, lososový odtieň, oranžovú a fialovú, chýbať však nebudú ani tradičné letné
tóny námorníckej modrej, vodovozelenej a červenej.

Bali Bali

TRENDY
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PORTRÉT

IVETA LEDEREROVÁ

Chcem vytvoriť niečo,
čo tu ešte nebolo
Darina VittekoVá, Foto archíV i.L.

Výtvarníčku, ktorú sme dnes vybrali do portrétu, väčšina našich čitateľov pozná. Dlhé roky
sa venovala módnemu návrhárstvu, najmä pánskej móde, ale jej repertoár je oveľa širší.
Dnes si pripomenieme tvorbu akademickej maliarky Ivety Ledererovej, ktorá tvorí
pod značkou LEDERER.
Iveta sa roky aktívne zúčastňovala na módnom dianí
na Slovensku, či už ako autorka alebo členka porôt a komisií. Pánsku módu prezentovala na mnohých módnych
prehliadkach, na ktoré si sama dizajnovala materiály
a potom z nich vytvárala kolekcie. Niekoľko rokov pôsobí
ako členka poroty Bratislavských módnych dní. V roku
2016 bola nielen v porote, ale úspešne vytvorila spolu
Klarisky, 2016

Práce Ivety Ledererovej je možné vidieť
nielen na plátne a textile, ale aj v architektúre.
Prezentovala ich na mnohých výstavách doma
aj v zahraničí. Mala aj početné samostatné výstavy
a módne prehliadky. Stala sa tiež odborníčkou na
paličkovanú čipku. Jej experiment paličkovanej
čipky v kombinácii so sklom jej priniesol tiež
medzinárodné uznanie. Navyše, okrem pedagogickej
činnosti, ktorej sa venuje aj v súčasnosti,
je odborníčkou na spoločenskú etiketu
a kultúru odievania.

Iveta Ledererá
vystavené obrazy. Deň pred naším stretnutím mi prišla busta potvrdzujúca toto ocenenie – strieborno-zlatý
pokál na mramorovom podstavci. Veľmi som sa potešila, keď mi v júni telefonovali a oznámili, že som získala cenu. Do Talianska som išla s tromi obrazmi, jeden
z nich nebol celkom nový, ale ešte som ho nikde neprezentovala, pretože je môj obľúbený (úsmev). Volám ho
moja „tajná zbraň“.

s Róbertom Vrzalom úspešnú kolekciu štyridsiatich modelov na prehliadku v bratislavských Klariskách. Iveta
sama hovorila o tejto spolupráci pozitívne, s Robertom
Vrzalom sa dobre dopĺňali. Nakoniec aj ohlasy médií boli
viac ako dobré. V tomto roku v apríli sa v Hviezdoslavovom divadle konala charitatívna akcia umelecky nadaných detí. Modelky sponzorsky predviedli neuveriteľných
11 dvoj- až trojdielnych Ivetiných kolekcií. Aj na túto akciu najprv vytvorila látky a potom navrhla kolekcie.
Súčasné Ivetine aktivity v módnom priemysle nie sú
také časté ako kedysi, no aj to má svoj dôvod. Začala sa
tiež venovať tvorbe obrazov, kde dosiahla mimoriadne
úspechy. Podelila sa o ne s Moda revue.
Tohto roku sa v júni konala v talianskom Grotta Maare výstava.
Má tu veľkú tradíciu a tento rok sa na nej zúčastnili Taliani, Česi
a Slováci. Neodišla si odtiaľ naprázdno. Čo si si priniesla?
Prezident kraja mi udelil najvyššie ocenenie za tri
20
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Klarisky, 2016

Zopakovala si si tým úspech z minulého roku, kedy si v máji
v nemeckom Ingolstadte na Art Expo Award získala tiež ocenenie
„The Best Artist“. Predchádzalo tomu, nazvime to nedorozumenie.
Čo sa tam udialo?
To nedorozumenie bolo vlastne medzi dvomi majiteľmi, ktorí sa rozkmotrili a jeden z nich odišiel. Ten, čo odišiel ma začal nahovárať, aby som nešla do súťaže a ani
nezaplatila účastnícky poplatok, inak mi bude robiť zle.
Bolo tam 40 výtvarníkov zo 14 krajín. Pri čítaní zoznamu
moje meno vynechali. Samozrejme, že som sa ozvala.
Veľké prekvapenie nastalo, keď vyhlasovali nominácie.
Vyletela holubička, 2018

PORTRÉT
TRENDY
Čo tvoje plány do budúcnosti?
Tento rok by som sa chcela zúčastniť ďalšej profesionálnej medzinárodnej súťaže organizovanej Nemcami,
kde budú takí umelci, ktorí to vedia robiť, ale robia to
inak ako ja. Tá konfrontácia bude veľmi zaujímavá.

V štyroch kategóriách vyhlásili 5 mien a ja som bola
nominovaná vo všetkých štyroch kategóriách.
Ja len doplním, že 28. septembra tohto roku si opäť na nemeckom Art Expo dostala za dva obrazy 100 x 75 cm hlavnú cenu,
resp. obsadila prvé miesto. Čo podľa Teba najviac zapôsobilo na
porotu? Bola to technika, s ktorou si prišla?
Nie, to si nemyslím, pretože ma ocenili ako výtvarníka a neocenili konkrétny obraz. Naproti tomu som
u Nemcov nikdy nikoho nevidela robiť touto technikou.
Pristúpila som k nej podľa seba, a tým, že som viac
kresliar ako technik, som si v kresbe vytvorila svoj vlastný princíp práce. Pre nich bolo práve toto zaujímavé, pretože ešte nevideli 3D obraz v kresbe. A to isté sa stalo
v júni tohto roka v Taliansku.
Zatiaľ sme hovorili o 3D obraze v kresbe, ale asi nie každý si
vie predstaviť, ako sa tento efekt dá dosiahnuť, hoci lentikulárna
tlač, ktorá pomoc šošoviek vytvára obraz s ilúziou hĺbky je známa
už sto rokov.
Zákony optiky, ktoré využívam pri kladení na optický materiál, sú síce známe už sto rokov, ale s dobou
sa vyvíjala aj technika a najtenšie materiály sú tenké

Sklad spomienok, 2018
paličkovanie vždy musela odsedieť na zadku, tak aj túto
kresbu musím odsedieť. Sú dni, keď kreslím aj 15-16 hodín. Ale som na to zvyknutá a táto práca ma veľmi baví.
A výsledok je, že mám more dioptrií (smiech).
Určite si sa musela zo začiatku popasovať aj s nejakými prekážkami.
Naučila som sa, že to, čo kreslím na prvú vrstvu,
nemôžem kresliť aj na desiatu. To bola asi najčastejšia
chyba, ktorej som sa dopúšťala.
Šachy, 2018

Lapené, 2018

Svet pinguinov

V téme výtvarné umenie si veľmi činorodá. Je to síce široký
pojem, ale ty jeho obsah využívaš so zápalom a priebojnosťou, akú
by človek pri tvojom pokojnom vystupovaní možno nepredpokladal.
Čo si ešte neskúsila, no rada by si sa do toho pustila?
Ešte som nerobila traktory (smiech). Ale asi som
toho robila v ostatnom čase trošku veľa. Navyše ešte
prednášam na STU študentom dizajnu ako externý pedagóg. O prednášky je záujem a stalo sa mi, že keď som
po prednáške povedala, že končíme, študenti ma požiadali, že ešte chvíľu... Títo mladí ľudia potrebujú počuť aj
ľudí z praxe, ktorí už majú čosi za sebou, aby vedeli čo
ich čaká v živote.

len niekoľko milimetrov. Ja vlastne pripravím podklady,
ktoré sa dajú urobiť v kresbe, v maľbe alebo vo fotografii, alebo v ich vzájomných kombináciách. Vytváram
kresleno-maľované a podľa toho, aký hlboký priestor
alebo animáciu chcem dosiahnuť, toľko vrstiev vyrobím. Nakoniec to odovzdám grafikovi a ten to vloží do
počítačového foldru. Spolupracujeme spolu už dva roky
a zvykli sme si na seba a s prekvapením som zistila, že
experiment, ktorý on urobil pri vytvorení hĺbky priestoru
vyšiel v konečnom dôsledku ešte lepšie, ako som si ja
predstavovala.
Úspechy, ktoré si dosiahla, boli možné vďaka Tvojej snahe
o posun cez experimentovanie viacerými technikami. Čím Ťa experiment oslovuje?
Experimentujem, ale nie preto, aby som experimentovala, ale preto, že chcem urobiť niečo nové, iné, čo
som ešte nevidela. A asi najväčší experiment, ktorý
som doteraz urobila, bola tá klasická paličkovaná čipka
v kombinácii so sklom. Aj za ňu som získala ocenenie
a bol o ňu veľký záujem a myslím si, že dnes by bol tiež.
Takže už nepaličkuješ?
Teraz je mojím paličkovaním kresba. Tak, ako som si

Prípravný návrh na výstavu
do súťaže v Nemecku
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Móda znovu míří do Brna,
těšte se na únor!
MK, foto: Veletrhy Brno

Veletrhy módy, obuvi a koženého zboží STYL a KABO jsou největší B2B prezentací módního průmyslu
na českém a slovenském trhu. Ve dnech 16.-18. února 2019 se na brněnském výstavišti uskuteční
již 53. setkání výrobců a dodavatelů s obchodníky, kde se představí nové kolekce pro podzim a zimu
2019/2020. První uzávěrka přihlášek pro vystavovatele ukázala vysoký zájem o účast.
vému Klubu STYL a KABO, který všem registrovaným
návštěvníkům umožňuje bezplatný vstup na výstaviště
i parkování.
Vystavovatelé tuto novinku ocenili a na únorové veletrhy se hlásí již ve velkém předstihu. Po první uzávěrce
přihlášek je na veletrhu STYL potvrzena účast tradičních
vystavovatelů jako Anytra, H & D Prostějov, Jihočeská
textilní, Jitex COMFORT, Jopess fashion, KARPET, LERROS Fashion, MODELA, Moděva, SANU BABU, TEXART,
Vestis line a dalších. Opět nechybí známí oděvní návrháři
v čele s E.daniely a Ladou Vyvialovou. A velký zájem je
také ze zahraničí. Z Francie přijede vystavovat FUEGO, z
Řecka Verde, z Maďarska Impextör a z Německa Hegler
Fashion, CASAMODA a módní agentura Gerhard Helgert.
Početné zastoupení opět chystá Polsko s vystavovateli
jako JÓŽWIAK nebo Seganto Fashion. Slovensko budou

Veletrhy STYL a KABO jsou osvědčeným místem
prezentace nových trendů a uzavírání obchodních kontraktů. Příležitost k přímému seznámení s aktuální nabídkou a k navázání osobních kontaktů s českými výrobci,
zástupci zahraničních značek i zahraničními firmami
vstupujícími na český a slovenský trh vyhledává početná odborná komunita.

52. ročník veletrhů STYL a KABO nabídl pestrý mix
tradičních značek, nových vystavovatelů ze 14 zemí,
autorské tvorby i atraktivních přehlídek kolekcí oděvů,
spodního prádla a plavek. Prezentaci 232 vystavujících
firem a více než 500 módních značek si prohlédlo téměř
pět tisíc odborných návštěvníků. Polovinu vystavovatelů
tvořili přímí výrobci a téměř třetina firem na veletrh přijela ze zahraničí. Od srpnových veletrhů mají zástupci
módního businessu návštěvu ještě snadnější, díky no22
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zastupovat například společnosti OMEGA, MAG móda
Plus nebo STYL collection.
Také na veletrh obuvi a koženého zboží KABO je již
dnes přihlášena dlouhá řada vystavovatelů, mezi nimi
firmy a značky jako ALBOT, ANEKTA, ARTEDDY EU, Caprice, DERMATEX, Gabor, Geneze, Jana shoes, Jiří Šnobl, Legero, Konsorcium T+M, MARCO TOZZI, OBUTEX,
PROTETIKA, Rieker Bohemia, Salamander, s.OliverShoes, Tamaris nebo V + J OBUV.
Více informací o brněnských veletrzích módy naleznete na
www.bvv.cz/styl-kabo.

REPORTÁŽ

Medzinárodné trienále textilu
Darina VitteKoVá, foto

Necelých 20 km južne od Bratislavy vyčnieva z hlavnej cesty malý výbežok do Dunaja. Na ňom stojí galéria Danubiana Muelensteen Art Museum,
ktorá si napriek tomu (možno práve preto), že je mimo mesta, získala u návštevníkov obľubu. Založili ju holandský zberateľ a podporovateľ umenia
Gerard Muelensteen a slovenský galerista Vincent Polakovič. Romantické prostredie správne duševne naladí každého návštevníka na kontakt s umením a aj to je dôvod, prečo sa práve v tejto galérii často konajú, okrem stabilnej, dočasné výstavy
moderného umenia. Výstava pod názvom Medzinárodné trienále textilu sa konala od 8. septembra
do 11. novembra 2018 a organizoval ju Textile Art of Today.
Medzinárodný projekt Textile Art of Tuday dosia- kyne Grand prix Boženy Augustínovej. Cenu Boženy
hol v tomto roku jubilejný 5. ročník. Koná
Augustínovej získala v tomto roku Holanďanka
Marian Bulenga s monumentálnym dielom
sa každé tri roky pod záštitou ministrov
Vzorové body veľké v rozmere 400 x
krajín V4 a jeho cieľom je priblížiť
900 cm. Umelkyňa si za materiál
textil ako modernú dynamickú
zvolila konskú srsť a tkaninu,
disciplínu prekračujúcu klasické
ponímanie textilného umenia.
aby poddajnosťou materiálu dosiahla objavenie nových foriem.
Tohtoročná bratislavská výstaPri vstupe do výstavných
va dosiahla ešte pred svojim
priestorov si návštevník uveukončením vyše 10 000 pladomuje, že ako sa textil svojou
tiacich návštevníkov.
podstatou stal súčasťou rôzDo projektu sa prihlásilo
nych priemyselných odvetví,
vyše 400 umelcov z celého
tak sa stal aj materiálom,
sveta. Tohto roku boli zo 49
ktorý sa ponúka na bohaté
krajín a 5 kontinentov, mekreatívne využitie a preniká
dzi inými aj z Kórey, Japonkomplexne do celého ľudskéska či Južnej Ameriky. Kuho života.
rátorská porota, pozostáNovinkou na piatom ročnívajúca z kurátorov výstav
ku je projekt nazvaný Virtuálny
každej krajiny V4, vybrala
vesmír. Návštevník sa virtuálne
z tisícky prihlásených diel
teleportuje na rôzne planéty, kde
121, ktoré sú všetky insa môže pohybovať, prezerať aj vyštalované v Danubiane.
skúšať umelecké diela a stáva sa
Od začiatku projektu
ich súčasťou. Oplatilo sa vyskúšať
porota zároveň udeľuje
Skrýša – tkanie splsťovanie,
si silný emotívny zážitok, ktorý zauocenenie
významnej
autor: Takumi Ushio
československej umeljímavo ukončuje výstavu.
Vzorové body veľké – konská srsť, tkanina,
neviditeľná priadza, strojová výšivka,
stehovanie, autor: Marian Bulenga

prof. Júlia Sabová
Kurátorkou výstavy bola prof. Júlia Sabová, vedúca
ateliéru odevného dizajnu VŠVU v Bratislave.
Aká bola podľa Teba celková úroveň 121 vybraných diel?
Myslím si, že výberová porota mala hlavne problém nájsť kompromis a zúžiť počet vystavených diel
z veľkého počtu prihlásených kvalitných a profesionálnych autorov. Boli sme obmedzení aj z priestorových dôvodov, lebo nie každá galéria disponuje s tak
veľkorysými priestormi ako Danubiana.
Zaznamenala výstava od začiatku jej konania nejaký kvalitatívny posun?
Ako každá nová aktivita aj Trienále textilu si získavalo svoju vážnosť postupne. Už len matematický
nárast prihlásených hovorí o zvyšovaní popularity
a kvality podujatia. Samozrejme, veľkú rolu hrá aj propagácia cez všetky prístupné sociálne siete a médiá.
A kvalita výstavy rastie ruka v ruke aj s nárastom
prihlásených z celého sveta. Tým pádom je možnosť
vybrať najvyššiu kvalitu a rôznorodosť diel.
Aký odkaz prináša budúcnosti textilného umenia?
Verím, že sa môžeme tešiť už na 6. ročník, ktorý
určite prinesie novinky a reflexie na novú dobu a technológie. Toto smerovanie je hlavným cieľom nášho
trienále. Doba je veľmi hektická, vývoj ide dopredu
veľmi rýchlo a tri roku sú dosť dlhým obdobím na
nové výzvy v umení a špeciálne pre médium ako je
textil, ktorý má bohaté možnosti.
Ktoré dielo na Teba najviac zapôsobilo a čím?
Asi najviac dielo, ktoré vytvoril Japonec Takumi
Ushio pod názvom Skrýša. Dielo zobrazuje skrýšu
človeka na svoju ochranu a zapôsobilo na mňa monumentálnosťou a silou výpovede.
Po Bratislave bude výstava reinštalovaná v Poprade v Tatranskej galérii a potom postupne v Čechách,
Maďarsku a Poľsku.
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Módna udalosť aj pre náročných
Veronika ChmelároVá, foto: tomáš Gala

Tereza Fenovčík

vytiahol zo šuplíka, má 17 rokov, je odležaná od
roku 2001, až teraz som našiel ten správny
materiál, v ktorej ju môžem zobraziť. Niekedy
sa oplatí počkať,“ naznačil módny
návrhár. Po prvýkrát sa na
slovenských módnych
mólach objavila návrhárka Tereza Vu, ktorá
by svojou luxusnou kolekciou
dámskej spodnej bielizne
mohla konkurovať velikánovi ako Agent Provocateur.
Posledný deň Fashion
Live! zahájil Ateliér
343. Potom nasledovala módna prehliadka
Terézie Feňovčíkovej/freier,
ktorá minulý rok získala
ocenenie Fresh dizajnér
FL! 2017 . Tereza
spojila sily s reseller
bratislavským obchodom
Flace a po prvýkrát v histórií
sa reseller obchod podieľal na módnej kolekcii spolu s dizajnérom.

Lenka Sršňová

Tereza Vu

Prvý deň Fashion Live! odštartovala módna
značka PREĽUDE, ktorú má na svedomí mladá
módna návrhárka Doroti Vojtková. Večer vrcholil
módnou prehliadkou ROZBORA COUTURE.
a jeho udržateľnej kolekcii, ktorá
spadá pod hnutie SlowFashion.
Spomedzi materiálov vynikalo najmä merino vlna,
hodváb, bavlnený zamat,
brokát či elastický satén.
Druhý deň odštartovali módnou prehliadkou študenti z Ateliéru
Oděvního a textilního designu z Ústí
nad Labem. Prekvapením večera bol
mladý návrhár Pavol Dendis, ktorý
svojou kolekciou Vale of tears odkazuje
na mýty, legendy a tradície. Spolu s Patrikom
Garayom vytvorili rytinu tarotovej karty, ktorá
je prenesená v grafickej forme aj do modelov
v kolekcii. Podvečer sa diváci mohli tešiť na
bohatý program, kde sa predstavil Boris Hanečka, ktorý opäť spojil sily s Danou Voda a vytvorili
kolekciu s názvom Insomnia. Po ich spoločnej
prehliadke sa predstavil samotný Boris Hanečka.
„Je to dopovedanie Insomnie, kolekciu som

Pavol Dendis

V polovici októbra sa Bratislava opäť na tri dni zmenila na módou žijúce mesto vďaka akcii Fashion Live!, na ktoré sa teší každý módny nadšenec
a milovník módy. Počas troch dní sa predstavilo viac než 15 návrhárov a dizajnérov, ktorí mali možnosť ukázať to najlepšie zo svojich dielní a ateliérov. Témou tohtoročného Fashion Live! bola hra s materiálmi a textúrami. Súčasťou eventu boli aj predajné showroomy na poschodí alebo piatková
prednáška odborníka v módnom svete Petra Šagáta. Predstavili sa módne československé stálice ako Boris Hanečka, Dana Voda, Marcel Holubec W.,
Lenka Sršňová, Martin Hrča či pánska značka Blažek.

Přehlídka designu
tentokrát v hotelu Avion
Sf, foto: Dummi lewCzySzyn

V říjnu se v Brně konal třetí ročník Brno Design Days 2018. Organizátoři této akce se rozhodli
uskutečnit ji letos v prostorách veřejnosti uzavřeného, funkcionalistického hotelu Avion.
Každý ročník festivalu přináší nové téma a místo.
Tématem letošního ročníku bylo DISCLOSE, neboli odhalování tajemství. Designéři, špičky ve svém oboru
z České republiky i ze zahraničí, odhalili tajemná zákoutí
kreativního procesu, nevyslovené příběhy a nápady,
které nikdy nespatřily světlo světa. Program zmíněné akce byl velmi pestrý, obsahoval nejen workshopy
a přednášky, ale také shopping a párty. V rámci Brno
Design Days 2018 proběhly mimo jiné módní přehlídky
vybraných modelů studentů ateliéru Ekotextil na Střední škole umění a designu v Brně a fashion absolventů
Johany Skálové a Jana Smejkala, ale i módní přehlídku
vybraných modelů Denisy Nové, Anny Sioux, značky
Theó/(Andrea Lojkásková), firmy Procházka Carbon
Luggage. Přednášku měla také Margherita Carrara,
která se po studiích na Politecnico di Milano a praxi
v ateliérech Jil Sander nebo Acne Studios propracova24
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la až do módního domu Christian Dior, kde působí jako
Womenswear Knitwear Designer. Tato žena vedla také
workshop Archetyp „Nic není nevyužito, nic se nevytváří, vše se transformuje.“ Koncept navrhování je založen na transformaci zákonitostí oděvního archetypu pánské košile. Transformace jako tvůrčí koncept: móda pracuje na zažitých archetypech a pomocí různých tvůrčích
konceptů se vyvíjí něco nového, odlišného. Workshop
představil některé z těchto konceptů a pokusil se je použít, počínaje základní častí oděvu jakou je pánská košile.
Zájem o akci byl obrovský. Dle organizátorů festivalu,
kurátorky Alexandry Georgescu a studia KOGAA, se
oproti loňskému roku zájem více než zdvojnásobil. Potvrzuje to tedy úspěch koncepce založené na kvalitním
a bohatém programu, propojení českých a zahraničních
osobností ze světa designu a unikátní brněnské lokaci,
která není běžně dostupná. Slova organizátorky potvrzu-

jí čísla – 500 vstupů na přednášky a fashionshow a 150
míst na workshopy bylo vyprodáno ještě před zahájením
akce. Celkově se do hotelu a partnerských míst festivalu
podívalo přes 2 500 lidí. Program festivalu Brno Design
Days 2018 poslední den završil promítáním filmu Lidé
v hotelu.

REPORTÁŽ

VIZE BUDOUCNOSTI
Jč, Premiére ViSion - Paříž září 2018, foto: arChíV autora

Není žádným tajemstvím, že vstupní materiály dneška jsou pro velkou část výrobků vstupenkou
do jejich inovací. To platí obecně, ale s nástupem digitální revoluce současnosti je to už zákon.
A to i pro oděvní a módní tvorbu, kde jsou materiály nositeli nových inspirací, vlastností, krásy
a funkce. Je to sice obor s trochou jepičí působnosti, ale high-tech typy textilií už přesáhly
do blízké i vzdálené budoucnosti a také jsou velkým biznisem.
Všechny tyto snahy byly patrné, více než kdy jindy,
na veletrhu oděvních materiálů a doplňků na pařížském
výstavišti Parc de Exposicion v Paris-Nord Villepinte,
obřím komplexu s tradicí víc než 60-ti letou a stálým
jménem Premiére Vision. Ten není jediný s obdobnou
tématikou, ale zajisté ten nejzásadnější z hlediska účasti výrobců, přehledného dělení sekcí, doprovodných
programů a přesahem všech dosavadních norem. V září
se tu setkal celý oborový svět výrobců (1 900 vysta-

vovatelů), tvůrců, obchodníků, studentů škol a odborné
veřejnosti, aby načerpali inspiraci, zajistily výběrem
nový život svých oděvních kolekcí i s doplňky pro módní sezónu podzim-zima 2019/20. To celé se v rychlosti
odehrálo v Paříži v druhé polovině září během pouhých
3 dnů. Protože je veletržní správa tlačena konkurencí
Texworldu, dává si hodně záležet, aby veletrh právem
nesl přízvisko nejdůležitější události v módní sezóně.
Co je nové? Tak především členění na sekce a sloučení
dílčích částí pod jednu hlavičku. Výstavní plocha 4 velkých hal obsáhne vše pro nové kreace, kumulace toho
nejlepšího je rozprostřena na ploše v podobě 12-ti módních fór. Inspirační film a barevnost pak těmto místům
dominuje. Systém dává dokonalý přehled o výrobcích,
jejich produktech a kódu stánku v kontextu s módními
vizemi. A to prostřednictvím fyzických vzorků – šahat
se smí, ale stříhat a fotit nikoliv. Proto tolik lidí neustále
telefonuje a provozuje tajnou špionáž.

Tak ještě pár řádků o tom důležitém.
Sezóna je definovaná smyslnou vzdušností, splývavou lehkostí, dekorem i high-tech technologiemi. Funkce
se přetahuje s krásou, pleteniny s tkanými produkty
s tím, že rovnováha bude zajištěna a móda obohacena
mícháním všeho se vším (obohacena nebo potlačena,
ale i to je trend).

26. INTERIEUR KORTRIJK –
bienále designu
Jč, foto: arChíV autorky
S designem jako by se v poslední době roztrhl pytel,
kdejaká země, město, region či snad i vesnice pořádá
týdny, dny, workshopy či výstavy designu. Jenom
v Praze je s názvem design hned několik různých aktivit
do roka. To o něčem vypovídá, design, ač je to slovo
vcelku nové, táhne a přitahuje především mladé lidi.
Ať už jsou to studenti s nápady a šikovnýma rukama,
nebo mladí světoběžníci, kteří považují „designový“ styl
života za svoje krédo, nebo uměnímilovní lidé, kteří mají
rádi hezké a účelné předměty. Design je dnes, bohužel,
téměř všechno – designovány jsou auta, kuchyně, jídelní soupravy, vázy, vany, koberce, móda… i záchodová
prkénka. Chápeme ho jako způsob vymyslet a vytvořit
užitkové předměty pro absolutní účel, s použitím estetických parametrů. Když se přidá i vtip, dokonalé řemeslo
a technické zpracování, pak je to design s velkým D!

S týdny designu snad první přišlo Miláno, které svůj design week připojilo k Salónu nábytku a tak
tam krásné a účelové předměty, vybavení domácností
a móda dnes už i nejrůznější performance brzy zaplavily
celé velkoměsto. Málokdo ale ví, že tiše a nenápadně
začaly výstavy designu v Belgii, bývalém hanzovním,
historicky i materiálně bohatém městečku na řece Leie
v západních Flandrech. Je to kousek od francouzských
hranic a nedaleko města Lille. V říjnu tam oslavili už
50. let od první edice bienále designu v 68. roce, dnes
předložili bienále s číslem 26. Koná se tradičně na výstavišti Xpo s přesahem do města akcí s názvem City
Festival. Bienále designu je akce výběrová a jak pro
velké výrobní firmy, tak studia, ateliéry i jednotlivce je
čest se účastnit a vystavovat své výrobky a nápady.
Tady nejde jen o kšeft. Kromě výstavy pořádá veletržní
správa řadu akcí, přednášek, workshopů, panelových
diskuzí a soutěží. Z každé edice vychází jeden designér
roku. Letos to byl 30-tiletý Belgičan Frederik Delbart.
Hodnotitelská komise i výstava je sice mezinárodní, ale
vždy je trochu patrná lokalita, kde se veletrh koná, blízkost severských zemí a jejich vytříbeného designu byla
tady zjevná. Užitný bytový a doplňkový textil se neztratil
mezi technickými novinkami v osvětlení, koupelnového
vybavení, kuchyňských laboratoří…, vždyť právě on je
nositelem útulnosti interiérů.
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Svet kabeliek s priaznivým vetrom
MIPEL, Miláno 16. 9.-19. 9. 2018
Miláno, Monika kollárová, FoTo: archív auTora, MiPEl
doplnkov, ktoré dokázali zaujať príťažlivým vzhľadom,
funkčnými prednosťami a materiálmi. Vysoko tvorivý
ráz podujatia, známy už niekoľko rokov, sa tentokrát
odzrkadlil v celkom novom projekte MIPEL TAILOR
MADE. Išlo o spoluprácu medzi výrobcami koženého
tovaru a talentovanými dizajnérmi (Arcadia a Irma Cipolletta, Cromia a Michele Chiocciolini, Claudia Firenze
a Annalisa Caricato, Tucano a Laurafed), ktorí spoločne
vytvorili štyri kapsulové kolekcie a predviedli ich v zóne
SCENARIO, venovanej najmodernejším značkám. K mimoriadne atraktívnemu oživeniu výstavy patrila
prezentácia kolekcie luxusných kabeliek
Discord, pod ktoré sa podpísal uznávaný japonský návrhár Yohji Yamamoto.
Jeden z kľúčových protagonistov módnych tendencií za posledných 40 rokov
predviedol
modely
zlučujúce eleganciu

a jednoduchosť charakteristické pre kultúru z krajiny
vychádzajúceho slnka. „Mipel sa opäť vrátil do pozície
dôležitej platformy na prezentáciu svojej produkcie aj
pre top značky,” komentoval tento úspech prezident
výstavy Riccardo Braccialini.

Tucano a Laurafed

Medzinárodná výstava koženej galantérie a doplnkov MIPEL má za sebou 114. edíciu a najmä veľmi
pozitívny výsledok na konte. Sortiment na nasledujúcu
jar a leto prilákal dovedna 13 000 návštevníkov, čím sa
postaral o nárast popularity tohto podujatia nielen v porovnaní s januárovým vydaním, ale aj s výstavou spred
roka. K celkovému triumfu prispelo i kompletné zaplnenie výstavného priestoru, na ktorom sa zišlo dovedna
400 značiek, z toho 65 celkom nových mien a v zóne
MIPEL HALL SPAZIO sa prezentovalo 90 zámorských
výrobcov. Práve v súvislosti so zahraničnými trhmi bola
zaznamenaná pozoruhodná účasť obchodníkov z Japonska a z Južnej Kórey a o 10% sa zvýšila návštevnosť zástupcov z Číny, Ruska a Ukrajiny. Nemalý
záujem bol taktiež zo strany USA a Austrálie.
Na scénu sa dostalo množstvo noviniek vo verziách kabeliek, kufrov,
peňaženiek a ostaných kožených

Cromia&Michele Chiocciolini

MICAM odhalil tendencie
obuvi aj mladé talenty
MICAM, Miláno 16. 9.-19. 9. 2018
Miláno, Monika kollárová, FoTo: MicaM
Každý, kto má dočinenia s obuvou vie, že september je dôležitým mesiacom v kalendári sektoru práve kvôli tomu, čo sa
odohráva v tom čase v Miláne. Aj tentokrát si scénu na výstavisku Rho vyhradil najprestížnejší medzinárodný veľtrh topánok
MICAM. Bránami 86. ročníka podujatia prešlo 45 424 návštevníkov, z ktorých bolo 27 272 zo zahraničia a zvyšok z Talianska.
V konečnej bilancii bol zaznamenaný nárast záujmu o 2,7%
v porovnaní s februárovou edíciou tohto roku. Zatiaľ čo
z európskeho trhu sa v silnom zastúpení prezentovali Španielsko (+9,6%), Švajčiarsko (+7,8%) a Portugalsko (+4,5%),
v celosvetovej škále bodovali predovšetkým obchodníci z Číny
Tommy Hilfiger (prvý zľava)
odovzdáva cenu Envy for MICAM
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nu jar a leto 2019 a semináre o stratégiách predaja.
Hviezdou veľtrhu bol americký návrhár Tommy Hilfiger,
ktorý ocenil víťaza debutujúcej súťaže 12-tich nádejných
dizajnérov „Envy for MICAM“. Zásluhou mladej parížskej

a z Hong Kongu s nárastom 68,6% účasti, za ktorých
sa zaradili zástupcovia zo Severnej Ameriky (+43,2%).
Naopak, za zvyčajným štandardom zaostali Francúzsko,
Nemecko a takisto Rusko.
Práve znížený záujem z krajiny východného bloku,
považovanej v posledných rokoch za silný komerčný
kolos, spôsobil u vystavovateľov istý pesimizmus. Na
druhej strane si však podujatie, i vďaka 1 396 prezentujúcim sa značkám, dokázalo zachovať svoj dlhodobý
status dôležitosti a pre mnohých zúčastnených naďalej
zostáva kľúčovou obchodnou príležitosťou. Potvrdila
nám to aj Klára Bičáková, obchodná manažérka športovej obuvi Skechers v zastúpení pre Českú republiku
a Slovensko, prítomná priamo v stánku svojej značky:
„Z pohľadu obchodných príležitostí a konfrontácie na
medzinárodnej scéne je táto výstava určite jedinečná.
Jej efektívnosť vidím najmä v tom, že za tých pár dní
nás navštívia naši stáli klienti, získavame nové kontakty,
ohlasy a spätné väzby na naše produkty, nadobúdame
prehľad o tendenciách a najmä istotu, že obuv, ktorú
ponúkame, je v globálnom meradle naozaj zárukou
kvality.“
Kto zavítal na MICAM, bol príjemne prekvapený i sériou iniciatív a doplnkového programu. Fashion Square
v pavilóne 1 hostil módne prehliadky, MICAM Square
v pavilóne 7 zasa prednášky o tendenciách na sezó-

start-upovej skupiny „Sneakers&Chill” si návštevníci
mohli nechať personalizovať svoje sneakers. K atraktívnym patril aj workshop „Umenie stať sa influencerom“
s tromi poprednými americkými dámami, ovplyvňujúcimi verejnú mienku – Lindsi Lane Watts, Christie Ferrari
a Marni Harvey.

Kreatívnosť tisícich tvárí
HOMI, Miláno 14. 9. -17. 9. 2018
Miláno, Monika kollárová, FoTo: archív auTora
Salón životných štýlov, ako sa zvykne definovať
milánska výstava HOMI, zaznamenal v uplynulom
septembri už svoje desiate vydanie. Celkom 1 100

vystavovateľov, z ktorých 31% zastupovalo 36 krajín
z celého sveta, predstavilo najaktuálnejšiu ponuku širokej škály výrobkov od sektoru bývania až po módu.
Príležitosť na prezentáciu využilo početné množstvo
firiem a značiek, v mnohých prípadoch aj rozmeroch
malých start-upov. Zišiel sa tu rôznorodý mix produk-

tov súvisiacich s domácnosťou, ako dekorácie, textílie,
parfumy do interiéru, darčekové a reklamné predmety
a tiež módny sortiment zahŕňajúci bižutériu, klenoty,
odevy, obuv i koženú galantériu. V rozsiahlej ponuke
vystaveného tovaru bolo možné vo výraznej miere pozorovať inovácie v recyklovateľných alebo nezvyčajných materiáloch, v netradičných tvaroch, ojedinelom
dizajne, ale aj ručnú prácu a novodobé využitia vyplývajúce z potrieb súčasnosti. Rozsiahla rozloha dvoch
pavilónov výstavy bola venovaná zástupcom módy,
ktorých sa tu stretlo 650, čo potvrdilo, že práve toto
podujatie zostáva pre mnohých kľúčovou obchodnou
príležitosťou.
V pestrej škále sprievodných podujatí, workshopov,
prehliadok a expozícií zaujalo hneď niekoľko. Medzi
nimi možno spomenúť HOMI TREND AREA, priestor
realizovaný v spolupráci s WGSN, spoločnosťou špecializujúcou sa na globálnu analýzu celosvetového
trhu a trendov, kde sa návštevníci mohli oboznámiť
s estetickým aspektom moderného dizajnu a s novými
konceptmi, ktoré budú charakterizovať najbližšiu sezónu. Vysoká dávka kreativity dominovala v projekte
7 ARTISTS FOR 7 DAYS, usporiadanom Laurou Helenou Aureliovou z rímskej galérie my day – by day, ktorá predstavila originálne klenoty pochádzajúce z dielní
siedmich autorov zo siedmich krajín. Pozornosť na
seba upriamila aj expozícia HOMI BEAUTY STYLE zameraná na najhorúcejšie novinky vo svete kozmetiky.
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Zdravá móda v mladom myslení
MONIKA KOLLÁROVÁ, FOTO: ARCHÍV SVĚTLANY KÚLÍŠKOVEJ

Česká dizajnérka a umelkyňa Světlana Kulíšková nie je pre nás vôbec neznámou. Odborníčka na textilnú techniku Art Protis si vo svojej doterajšej kariére už viackrát
podala ruku s módou, a práve tá sa stala jej každodenným spoločníkom pred štyrmi rokmi, keď v moravskej metropole založila kreatívnu dielňu „Brno šije“. Už
tu aplikovala svoj zmysel pre zdravé myslenie a zodpovedný vzťah k prírode a vlani úspešne korunovala svoje aktivity založením špecializovaného odboru Ekotextil
design na brnianskej strednej škole umenia a dizajnu. Práve v mladej generácií vidí veľký potenciál na záchranu planéty.
Čo možno rozumieť pod názvom Ekotextil design?
Nový progresívny odevný odbor budúcnosti, zameraný na udržateľnú módu. Naším cieľom je vychovať
módneho dizajnéra tak, aby pozitívne vplýval na životné
prostredie.
Z čoho vyšiel váš záujem o tento smer?
Ozajstný impulz som dostala pred rokmi po zhliadnutí projektu „Terzo paradiso“ v talianskom meste Biella,
od maliara a sochára Michelangela Pistoletta. Faktory
spoločenskej zodpovednosti a zdieľania sa potom stali
bázou mojej kreatívnej dielne „Brno šije“. Neskôr ma
oslovilo vedenie brnianskej Střední školy umění a de-

Brno Design Days 2018 – workshop s M. Carrara, Dior
signu, či by som nemohla aj do ich učebného programu prispieť niečím inovatívnym, s podobnou filozofiou.
Vtedy som už bola presvedčená o tom, že aj vplyvom
textilného priemyslu dochádza až k alarmujúcim stavom
znečisťovania životného prostredia, a tak som dospela
k záveru, že vzdelávať mladú generáciu v duchu riešenia
vážnych globálnych problémov a udržateľnosti je to, čo
treba. V súčasnosti sa tomu venuje ešte stále príliš malá
pozornosť.
Akou formou realizujete tento odbor?
Ponúkame bezplatné štvorročné štúdium s maturitou
a sme jedinou školou v strednej Európe s týmto odborom
pre takú mladú vekovú kategóriu. Momentálne máme za
sebou už druhý rok fungovania a študuje u nás 23 študentov vo veku 15-17 rokov.
Ste spokojná s doterajšími výsledkami?
Vzhľadom na to, že naši študenti sa netaja nadšením
a ich rastúcu motiváciu vidieť denne, môžem zatiaľ vyjadriť uspokojenie nad dosiahnutými výsledkami. Snažím
sa na nich vplývať tak, aby sa naučili byť zdravo kritickí
voči sebe samým a vyťažili čo najviac zo svojich schopností. Zdá sa, že to funguje a podarilo sa nám už dosiahnuť dôležité méty – vlani sme sa zúčastnili debutujúcej
prehliadky na tému upcyklácie a vydali sme náš prvý
Ekotextil design Manifest, kde prezentujeme naše postoje. V tomto roku sme predvádzali na Brno Design Days.
Prečo ste zasiahli do sveta ekologického textilu a dizajnu práve
cez mladých ľudí? Dávate formovaniu novej generácie v tomto duchu akúsi výzvu alebo poslanie?
Myslím si, že práve mladá generácia má v rukách
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moc zmeniť veci k lepšiemu. Je nutné ju podchytiť
v správnom veku, kedy je ešte vnímavá a formuje si svoj
charakter, názory a postoje, a takisto ich prenáša na
dospelých. Ako to robia naši študenti vo vzťahu k svojim rodičom. Vo vývoji súčasného sveta sa blížime ku
kritickému bodu, ktorý keď prekročíme, znemožní nám
akýkoľvek návrat späť. Aj keď ani ekológovia nedokážu
spresniť v akej blízkosti od tejto hranice sa momentálne
nachádzame, sme optimisti a veríme, že sa ešte niečo
užitočné dá urobiť. Je však potrebné začať už na stredných školách. Väčšinu študijných programov na udržateľnú módu poskytujú dnes totiž iba univerzity. Než sa
tam stredoškolák dostane, tak môže byť naozaj neskoro.
Zvolili ste si nejaké špeciálne prostriedky alebo metódy, aby ste
dokázali osloviť mladých?
Snažím sa využívať rôzne formy komunikácie. Pri
propagácii odboru sú to verejnoprávne tlačové i audiovizuálne médiá a pri výučbe siaham tiež po veľmi populárnych sociálnych sieťach. Máme vlastný instagramový
profil, vďaka ktorému sme napojení aj na mnoho zahraničných značiek, ktoré nás sledujú a vyjadrujú nám plnú
podporu v tom, čo robíme.
Aký je pomer teoretickej a praktickej časti v študijnom programe? Zameriavate sa aj na inovatívne formy tvorby a využívate
pokrokové materiály a technológie?
V odbornej časti výučby je veľmi dôležitá i praktická
časť. Okrem výtvarnej prípravy je na ňu čiastočne zameraný aj predmet s názvom Udržateľná móda a textil,
ktorý rozoberá témy ako vplyv rýchlej módy na životné
prostredie, životný cyklus odevného výrobku, nová zodpovednosť dizajnéra, aktivizmus, možnosti ovplyvňovania zákazníka a mnoho iných. Obsahuje čiastočne teóriu
a zvyšok sú konkrétne realizácie alebo workshopy. Vo
výtvarnej príprave spoznávame rôzne textilné techniky,
ako sú ekologické farbenie a tlač, práca s papierom
a s plastmi, prírodnými materiálmi, netkanými textíliami,
recyklácia, ručné a strojové vyšívanie. V rámci týchto
aktivít spolupracujeme napríklad s ekologickou nadáciou

Model Adriany Opletalovej - 1. ročník Ekotextil design
pre Upcycling Challenge Nadace Veronica
Veronica, medzinárodnou iniciatívou Fashion Revolution
a s mnohými ďalšími. Prostredníctvom výtvarných predmetov sa snažíme otvoriť mentálny horizont študentov
a podnietiť ich kreativitu. Ovládať pravidlá je dôležité,
avšak oveľa dôležitejšie v móde je snažiť sa experimentovať a vydávať sa po nových cestách, aj keď to bude
stáť niekoľko počiatočných prešľapov. Nedávno mi to
pri osobnom stretnutí potvrdila i dizajnérka Margherita
Carrara, ktorá pracuje pre slávnu luxusnú značku Dior.
Zárodky kľúčových inovácií sa vo veľkej miere nachádzajú práve vo voľnej tvorbe.
Brno Design Days 2018, backstage prehliadky
upcyklovaných modelov
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Ako vidíte uplatnenie vašich absolventov? Je dostatok vzdelávacích a pracovných príležitostí pre nich v Čechách a na Slovensku?
Už počas štúdia nabádame našich študentov na to,
aby si založili vlastnú odevnú ekologickú značku. Určite sa väčšina z nich rozhodne prehĺbiť svoje znalosti
a pokračovať po maturite na vysokej škole. Našťastie
dnes už väčšina top značiek uvádza do svojho portfólia
aj sekciu udržateľnej módy, čo znamená, že dopyt po
odborníkoch tohto druhu by mal rásť čoraz viac.
V súčasnej dobe je naozaj nevyhnutné ekologicky myslieť. Čo je
potrebné k tomu, aby sme mohli začať?
Skutočnosť je taká, že každý ovláda individuálne svoj
vzťah a zodpovednosť voči okolitému prostrediu. Je zložité nútiť verejnosť do želaného konania, no napriek tomu
je nevyhnutné vynasnažiť sa zmeniť prístup každého
z nás. Žiaľ, ešte stále prevláda tendencia pozerať sa iba
na povrch, nie do hĺbky. Naša budúcnosť si vyžaduje
zmenu v tomto smere, a to znamená i radikálne riešenia.
Do akej miery je v rukách návrhárov a dizajnérov vplyv módy
na životné prostredie?
Aj keď sa to zdá neuveriteľné, dizajnér značne vplýva
na svet okolo seba. Návrhár vlastne formuje materiálny
svet. Je na ňom, aké materiály si zvolí, o akú kvalitu sa
vynasnaží, ako a na ako dlho sa dokáže predať svojmu
zákazníkovi a kde jeho výrobky skončia. Tvorca odevov
podnecuje vo veľkej miere aj konanie zákazníka. Podľa
prieskumu britskej odborníčky a profesorky v Centre
udržateľnej módy na londýnskej Univerzite umenia Kate
Fletcherovej, 80-percentný podiel v odpade a vo vplyve výrobku na životné prostredie má vo svojich rukách
práve dizajnér.

Modely pre podujatie Európskeho parlamentu
„Konec doby plastové?“ v Brne, kolekcia Biodiversity
Lab&Research
Na akej úrovni je dnes ekologická móda v ponímaní populárnych módnych kolosov a zástupcov vysokej módy?
Našťastie máme už niekoľko svetlých prípadov
v rade známych osobností, módnych domov a špičkových výrobcov, ktorí sa v tomto smere angažujú. Napríklad, britská návrhárka Vivienne Westwood propaguje
heslo „Kupuj menej, vyber si správne, dopomôž, aby to
dlhšie vydržalo“, zatiaľ čo jej krajanka z brandže Stella
McCartney vyhľadáva čisto organické materiály a nepoužíva prírodnú kožu. Športová značka Reebok vyrába
obuv z bavlny a kukurice a Adidas sa môže pochváliť
teniskami z plastu vyloveného z oceánov a spracovaného technológiou 3D potlače. Nemecká značka Freitag
si vytvára vlastný kompostovateľný materiál na odevy
a výrobca športového oblečenia Patagonia sa snaží
rôznymi formami presadiť u svojich zákazníkov zmysel
pre recykláciu a úpravy obnoseného oblečenia. Britská
vojvodkyňa Kate je živým príkladom toho, že nie je žia-

Veľtrh Stredných škôl - študenti 1. ročníka s vedúcou odboru Ekotextil design Světlanou Kulíškovou
den problém, ak si tie isté šaty oblečieme viackrát.
Ani šoubiznis nie je voči tejto otázke ľahostajný. Stačí
uviesť príklady herečiek Cate Blanchettovej alebo Julie
Robertsovej, ktoré sa predstavili na ceremónii flmových
Oscarov v róbach z recyklovaných materiálov. Ich kolegyňa a milovníčka oblečenia z použitých plastov Emma
Watson zase spolupracovala s talianskou návrhárkou
Albertou Ferrettiovou na tvorbe kolekcie organických
odevov Pure Threads. Victoria Beckham, ktorá podporuje uznávané ocenenia Green Carpet Fashion Challenge,
udeľované agentúrou Eco-Age, verejne vyhlásila, že udržateľná móda sa stáva hlavným prúdom v sektore.
Existujú v ekologickej móde nejaké materiálové preferencie, vyplývajúce z dostupných možností spracovania a prispôsobenia sa?
Je mnoho rôznych alternatív, od recyklácie a upcyklácie už existujúcich materiálov, ako je organická
bavlna, až po návrat k pôvodným textíliám ako konope.
Objavujú sa tiež nové materiály, napríklad Lyocell alebo Agraloop a Econyl, náhrady kože z ananásu, látky
z mliečneho proteínu alebo z pomarančových šupiek,
materiál Malai z bakteriálnej celulózy. Veľmi sľubnou
je i syntetická biológia. V ekologickej móde dostávajú
priestor aj recyklované plasty. Naozaj záleží individuálne
na dizajnérovi, čo si vyberie.
Ponúka tento druh módy dosť veľký priestor kreatívnosti?
Alebo je naopak náročnejšie vytvoriť modely a štýl, ktoré oslovia?
Náročnejšie je to v tom, že udržateľná móda má oveľa
viac záväzkov ako tá tradičná. Návrhár, ktorý nechce
uškodiť prírode, musí brať do úvahy nielen ekonomický
aspekt, ale aj enviromentálny a spoločenský. Zároveň
musí byť jeho móda atraktívna. Časy, keď boli odevy
s ekologickou značkou prevažne jednoduché a béžové,
sú už dávno preč. Štúdium na našej škole spočíva nielen
v tom, naučiť sa rozoznávať materiály, pochopiť súhry
a kombinácie farieb, ale aj získať oveľa viac poznatkov.
Stavia ekologická móda na materiálovej i trendovej dlhovekosti výrobkov a je jej veľkou prednosťou práve to, že dokáže byť
nadčasová?
Presne o tom to je. Kvalita, ktorá je základom, plodí
nadčasovosť. Je prirodzené, že pokiaľ je niečo kvalitné,
dopomôže nám to vytvoriť si úzky a dlhodobý vzťah

s daným výrobkom. Ak sa nám preukážu mnohé záruky,
zmení sa naše myslenie a zistíme, že má určite väčší
zmysel investovať sporadicky do cenovo náročnejších
artiklov ako zotrvať v neustálom konzumnom kolotoči
s lacnou, ale nekvalitnou módou.
Je zdravá móda aj finančne prístupnejšia pre široké publikum?
Nie je možné, aby konkurovala cenám rýchlej módy.
Pokiaľ sa chcú zachovať základné prvky ekologickej filozofie, ktorá vyžaduje kvalitné materiály, etickú výrobu,
špičkový výrobný proces, Fair trade obchod, pomalší
dodávateľský reťazec, je prirodzené, že cenový štandard
bude oveľa vyšší. Keď sa ale zamyslíme, v konečnom
sumári nám vyjde ako drahší lacno kúpený tovar, ktorý nám dlhodobo visí v skrini, než nákladné šaty, ktoré
nosíme často. Kontrola šatníka a odolnosť voči impulzívnym nákupom sú súčasťou nášho študijného programu
už v prvom ročníku.
Čo by malo presvedčiť výrobcu a obchodníka preorientovať
sa na tento druh módy a nadobudnúť väčšiu zodpovednosť a citlivosť voči tomu, čo svojmu zákazníkovi ponúka z hľadiska šetrenia
planéty?
Väčšia osveta a informovanosť. Faktor sociálnej zodpovednosti každej jednotky, ktorá je súčasťou výrobného a komerčného kolosu aj v módnom sektore, sa stáva
jedným z tých najdôležitejších.
Chcete so svojou ekologickou filozofiou zostať iba pri móde,
alebo sa budete snažiť prostredníctvom nej stimulovať zdravé myslenie aj v iných spoločenských a priemyselných sférach?
S našimi študentmi sa snažíme pôsobiť v širšom rozmedzí a osloviť verejnosť nielen v súvislosti s módou, ale
venujeme sa aj všeobecnej otázke konzumu. Organizujeme pravidelné workshopy na tému nulového plytvania
v domácnostiach, spolupracujeme pri tvorbe nákupných
tašiek na ovocie a zeleninu. Keďže nachádzame veľkú
odozvu v publiku, pomáha nám to venovať sa aj iným témam, ako je zdravé obliekanie alebo používanie plastov.
Čo budete považovať za úspech vo svojej misii?
V praxi uplatnených študentov a pozitívne výsledky,
ktoré sa dostavia zmenami nevyhnutnými v súčasnom
módnom priemysle.

Světlana Kulíšková je zakladateľkou štvorročného odboru s maturitou Ekotextil Design na Střední škole umění
a designu v Brne. Bližšie informácie o štúdiu je možné nájsť na stránke www.ssudbrno.cz/cs/stredni-skola/obory/
a o aktivitách študentov a ďalších iniciatívach na www.facebook.com/ekotextildesign/, www.instagram.com/ekotextildesign/,
deskgram.net/ekotextildesign.
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Sběratel Ing. Lubor Obendrauf
ukáže skvosty ze své sbírky
SF, Foto: Lubor obendrauF
V rámci oslav 100 let republiky se v České republice koná spousta akcí týkající se také módní tématiky. Koncem listopadu
pořádá společnost Elegantní Česko v Praze přednášku s názvem Sraz botiček slavných dam, v rámci které představí sběratel
Ing. Lubor Obendrauf svoji sbírku bot. Po zmíněné přednášce bude možné si se sběratelem neformálně popovídat.
Sbírka Lubora Obendraufa je jedna z největších evropských sbírek bot z 20. a 30. let. Tato dnes čítá 1 290 párů
bot a jsou mezi nimi převážně dámské boty. K obuvi měl
vztah už bratr dědy Lubora Obendraufa, jenž byl švec. Pan
Obendrauf boty sbírá už dlouho, sbírku bot zdědil po smrti
bratra svého dědečka a nadále ji rozšiřuje. V jeho sbírce
jsou dámské boty z let 1886 až 1992, většinou tuzemské
produkce včetně lodiček po Adině Mandlové, které byly
ušity v roce 1936, ale i po Lídě Baarové a dalších velkých
ženských osobnostech. Soustředí se na tuzemskou výrobu
s malými výjimkami (Rakousko-Uhersko, Polsko, Maďarsko
a Jugoslávie). Zmíněný sběratel se zajímá ale i o osudy
dam, které botky nosily a k některým kouskům má i fotografie. Životní příběh jejich nositelek
tak žije dál, třeba na výstavách nebo
i připravovaných publikacích. Lubor
Obendrauf má ve své
sbírce boty ve velikosti 35 a 36, ty
byly nejžádanější ve

30. letech, ale také ve velikosti 38, která byla nejžádanější
od padesátých let.
Lubor vlastní i několik málo párů dětských bot, ale je
to pouze okrajová záležitost. Ve sbírce naleznete boty hospodyně T.G. Masaryka. Sbírka Obendraufa je soukromá,
své muzeum zatím nemá a je uskladněna na třech různých
místech v rámci Středočeského kraje. Sběratel počet bot
rád rozšiřuje, shání je na elektronických aukcích v České
republice, Slovensku, ale i vzdálenějším zahraničí. Je v kontaktu se sběrateli v rámci Evropy a také z Kanady. Nejeví
zájem o sportovní ani o domácí obuv.
V současné době zmíněný sběratel chystá s kolegy výstavu pro rok 2019 v Metropolitním muzeu umění v New
Yorku pod názvem The Shoe makers with Star of David
(Ševci s Davidovou hvězdou), což jsou boty československé výroby židovských firem před rokem 1939.

Celokožené lodičky Lídy Baarové,
tmavě modrý semiš a barvená
teletina, pražská firma Papež,
mezi lety 1935-37.

Celokožené střevíčky
v kombinaci krajty
královské a kozinky,
chodila v nich herečka Věra Ferbasová,
rok 1936-37.
Kotníkové šněrovací
celokožené boty
Emy Destinnové,
ušity ševcem v Táboře v roce 1913-14

Lodičky z krajty
královské, ušity
v roce 1936 pro
Adinu Mandlovou
malostranským ševcem
Adolfem Bauerem.

VÝSTAVY A VEĽTRHY
Slovensko
16. 1. 2019 Celoslovenské kontrakty PSKA (NR) – odevy, textil,
obuv, doplnky
www.kontraktypska.sk
Zahraničie
8.-11. 1. 2019 Pittti Immagine Uomo (Florencia) – pánske odevy, doplnky
www.pittimmagine.com
8.-11. 1. 2019 Heimtextil (Frankfurt nad Mohanom) – bytový textil
www.heimtextil.messefrankfurt.com
12.-15. 1. 2019 Expo Riva Schuh (Riva del Garda) – obuv, kožená galantéria,
doplnky
www.exporivaschuh.it/
14.-17. 1. 2019 Hong Kong Fashion Week (Hongkong) – dámske, pánske,
detské odevy, spodná bielizeň, obuv a doplnky
www.hkfashionweekfw.tdctrade.com
15.-17. 1. 2019 Premium (Berlín) – pánska, dámska móda, doplnky
www2.premiumexhibitions.com
17.-19. 1.2019 Pitti Immagine Bimbo (Florencia) – detské odevy, doplnky
www.pittiimmagine.com
18.-21. 1. 2019 Eclat de mode/Bijorhca (Paríž) – šperky a módne doplnky
www.bijorhca.com
18.-21. 1. 2019 WHO‘S NEXT (Paríž) – dámska móda (Private),
dizajnérska móda, doplnky (Fame, Première classe), obuv,
doplnky (Mr. Brown), kožené výrobky (Le Cube)
www.whosnext.com
Termíny výstav sú ku dňu uzávierky časopisu overené. Zmena termínov vyhradená.
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19.-21. 1. 2019 Salon International de la Lingerie (Paríž) – spodná bielizeň
www.lingerie-paris.com
19.-21. 1. 2019 Salon Interfilière (Paríž ) – materiály na výrobu bielizne a plaviek
www.interfiliere.com
20.-21. 1. 2019 Mode Fabriek (Amsterdam) – pánske a dámske odevy
www.modefabriek.nl
23.-25. 1. 2019 Pitti Immagine Filati (Florencia) – priadze
www.pittiimmagine.com
26.-28. 1. 2019 Gallery (Düsseldorf) – dámska a pánska móda, doplnky
www.gallery-duesseldorf.de
3.-6. 2. 2019 ISPO (Mníchov) – športové potreby a odevy
www.ispo.com
8.-10. 2. 2019 MOMAD Metropolis (Madrid) – dámska, pánska, detská móda,
doplnky
www.ifema.es/momadmetropolis_06/
10.-12. 2. 2019 PURE LONDON (Londýn) – dámske odevy, dizajnérska móda,
doplnky, obuv
www.purelondon.com
16.-18. 2. 2019 STYL, KABO (Brno) – dámska, pánska, detská móda, obuv,
doplnky
www.bvv.cz/styl-kabo
22.-25. 2. 2019 SUPER (Miláno) – dámske odevy, doplnky
www.pittimmagine.com

POSTREHY

Instagram je král
SF, Foto: archiv renaty Ptáčnikové

Jak funguje Instagram, jaký je jeho systém? Proč hojně oslovuje mladé lidi?
Renata Ptáčníková to nazývá krátce, vtipně a výstižně – Instagram je král a Facebook je již mrtev.
Takto se nazýval i její listopadový kurz.
Instagram byl založen jako cestovatelská platforma,
kde si lidé ukazovali svůj vysněný život. Jakási iluze Instagramu zůstala, je to velice umělý svět. Přesto všechno
ho lze ale velice dobře používat, ukázat na něm i druhou
stranu, prezentovat na něm i sám sebe, vlastní hodnoty,
osobitý životní příběh a především praktické rady a tipy
pro ostatní. Například Facebook sežral sám sebe. Množství reklam, které na nás na Facebooku vyskakují ze
všech stran, bere naši pozornost tak moc, že jeho doba
je prostě překonána.

TIPY A DOPORUČENÍ
KE VKLÁDÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ
Lektorka Ptáčníková tvrdí, že je to téma na celý kurz.
Určitě ale doporučuje držet se pravidla 8, což znamená
vkládat příspěvek nejlépe v 8 ráno a v 8 večer.
Hashtagy alias klíčová slova,
před nimiž se nachází tento znak #
Pokud zrovna nejste významný influencer jako například Leoš Mareš, který si může hashtagy vymýšlet
a ostatní jej hojně budou napodobovat, měli byste se
držet toho, že použijete, nejlépe v každém příspěvku,
minimálně 10 hashtagů a budou v angličtině. Vhodné
je do každého příspěvku zařadit alespoň jeden hashtag,
v němž bude zmíněno město, ve kterém působíte. Doba,
ve které stačily hashtagy je dávno pryč, nyní skutečně
fungují pouze placené příspěvky.
Jak se prodat na Instagramu
pomocí nástrojů
Jedná se o rozsáhlé téma, ale stručně řečeno, největší potenciál mají instastrories a Instagram TV (IGTV).
Prakticky je Instagram vhodný pro všechny, když s
ním správně zachází, protože na této síti můžete velmi
dobře popsat svůj příběh a dát z něj ty nejlepší tipy, rady
a návody či recepty pro život ostatním lidem.
Jaké největší chyby všeobecně dělají
při používání Instagramu?
Co je špatně na jejich profilech?
Renata Ptáčníková je v oblasti Instagramu k Čechům
poměrně skeptická. Zatímco Češi vynikají v uživatelském
přístupu na sociálních sítích obecně, na Instagramu jsou
stále velmi slabí. Jeden bohužel kopíruje druhého, a přitom zapomínají právě na klíčové zásady, kterými by se
od ostatních měli lišit.
Jsou dva důležité body, a to forma a obsah. Obsah je
ale stále králem. Profily Čechů považuje Renata Ptáčníková za velice slabé, chybí v nich podle ní nápad, myšlenka
a kvalita formy. Češi neznají širokou nabídku aplikací,
stále si nezvykli za aplikace zaplatit ani 10 Kč. Aplikace,
které jsou zadarmo, velice často snižují kvalitu při ukládání. Další chybou těchto aplikací je, že na daný výstup
přidají svůj hologram či své logo. Lidé si myslí, že to, co
dávají na Instagram může být zaprvé stejné jako to, co
dávali na Facebook a zadruhé, že to stačí. Zásadní pro ně
je pouze, aby byli za každou cenu na Instagramu. Insta-

gram je jako džungle, přestat sledovat danou firmu je velice jednoduché. Je to jeden jediný click. Toto je třeba mít
na paměti. Lidé se na Instagram především chodí bavit.
Co tedy na Instagramu funguje?
Co dát a nedát do instastories?
Už dávno nefrčí bumerang, za který se velká většina Čechů velmi ráda schovává. Vždycky funguje, když
k lidem mluvíte a je vám vidět tvář, zejména oči. Do instastories rozhodně nevkládejte fotky. Mnoho českých
uživatelů je tam stále vkládá, tyto tam vůbec nepatří,
protože instastories mají obsahovat dynamický obsah,
v podstatě videa.
Co je špatně v oblasti reklam,
které umisťují firmy na Instagram?
Reklamy jsou na Instagramu značně specifická veličina. I zkušená lektorka Ptáčníková ji stále zkoumá, tvrdí,
že někdy fungují příspěvky, do kterých by to stále ještě
vůbec neřekla. Naopak příspěvky, u kterých si je jistá, že
budou fungovat, nefungují ani jí. Stává se, že si s účastníky svých kurzů píší, co jim zafungovalo a proč. Stejně
jako já řadu věcí nedokáží předpokládat. Proto reklamy
jsou nejtěžší veličina Instagramu, ale zároveň platí, že
co si na Instagramu nezaplatíte, to nikdo neuvidí. Bez
reklam se prostě už neobejdete.
Móda revue položil Renatě Ptáčníkové několik dotazů:
Jak Instagram použít při prodeji oděvů – co je zde nejdůležitější? Na co si dát pozor, čeho se úplně vyvarovat?
Teď jsme v docela hodně úzké komunitě. Oděvy
frčí na Instagramu velice dobře, zde bych určitě využila takzvané mini Fashion stories. Kombinovaný šatník,
u kterého dotyčný návrhář, nebo švadlena ukazuje, co
s čím kombinovat a jak se obléknout pro dané období.
Samozřejmě s hlasovým komentováním, ale i titulky.
Firemní hodnoty. Jak je pomocí fotografií dobře představit našim klientům. Kde je místo pro Instagram? Jak jej propojit se svojí
kampaní či jménem?
Většinou se opravdu stane, když ke mně přijde firma
nebo mě osloví nějaký klient, ale také přijde účastník na
kurz a tvrdí, že vůbec hodnoty nemají. Že vlastně neví,
jaká unikátní hodnota leží v jejich firmě, čím se odlišují od
konkurence, co je činí významnými pro zákazníka. Mnoho z nich přijde jako obyčejný prodejce nábytku, nebo že
šije oděvy pod nějakým vlastním názvem a nevidí v tom
nic závratného. Vždy najdeme alespoň 3 věci, které je
činí velmi významnými.
Co byste stručně řekla k možnosti využívání tzv. influencerů,
instagramerů a propojení s ostatními sítěmi. Jak je propojit dobře
s „živým“ světem pomocí obrazovek a obrazové reklamy (Instore TV)?
Já mám moc ráda Instore. Myslím si, že web je téměř mrtvý a že např. sociální sítě ho učiní živým. Proto
jsem celý jeden kurz zasvětila pouze webu. Instagram
vám jako firmě může velmi pomoct, ale je potřeba využít
na něm svůj potenciál a používat nástroje na nejvyšší
možné úrovni a stále se zdokonalovat. Pokud se nebudete bát otevřít se světu a ukázat tak trošku z backstage

ze svého životního příběhu, podělit se o nějaký ten svůj
úspěch, ale i neúspěch a budete se snažit zákazníkům
cokoliv dát, úspěch na sebe nenechá dlouho čekat.
Několika českých firem jsme se zeptali, zda používají
Instagram a jaké s ním mají zkušenosti, zda jim přinesl
to, co očekávali.
Ateliér Donát – Ilona Donátová
(výrobce oděvů, velkoobchod, maloobchod)
Instagram máme, ale v současnosti se na něj nezaměřujeme, více pracujeme, a to velmi aktivně, s Facebookem. Do budoucna je určitě v plánu se více věnovat
také Instagramu.
Sabina Rich (mladá designérka obuvi)
Instagram používám a myslím si, že je to v tuto chvíli
nejpoužívanější sociální sítí s největším dosahem. Nejvíc
na Instagramu oceňuji, že funguje formou fotek – člověk
reaguje rovnou na vizuál daného produktu. Jako designérce obuvi mi přinesl jednoduchou a přesto úžasnou
možnost ukázat široké veřejnosti moji novou kolekci.
Medico Prevent s.r.o. – Michal Umlášek
(velkoobchod, výrobce obuvi)
Co se týče Instagramu, tak naše společnost Medicoprevent s.r.o. ho bude v blízké době určitě používat. Zaměřovat se budeme hlavně na propagaci značek k finálnímu zákazníkovi. Rádi bychom touto cestou představili
nové značky a hlavně pro nás je potřeba, aby tyto značky
byly vidět na trhu. A k tomu Instagram a Facebook je
ideální směr. Dnes na Instagramu tráví mladá generace
velké množství času, a proto si myslíme, že tento směr
je do budoucna velmi důležitý, jelikož holky (mladá generace) tráví na Instagramu dost času a pro nás jsou to,
hlavně do budoucna, potencionální zákazníci.
Tamaletis s.r.o. (Móda Taleti) – Tatiana Tichá
(maloobchod, e–shop)
Vzhledem k dnešní době, kdy spoustu lidí začíná žít
Instagramem, byli jsme i my nuceni z důvodu rozšiřování
povědomí o naší firmě a reklamě, začít více využívat tuto
sociální síť. Musím říct, že Instagram splnil to, co jsme od
něho očekávali. Co se budoucnosti týká, máme v úmyslu
jej aktivně využívat, stejně jako Facebook. A když přijde
nějaký nový „sociální svět“ budeme ho muset přijmout,
používat a využívat jeho možnosti co nejvíce.
Renata Ptáčniková již dlouho spolupracuje se začínajícími podnikateli, byla hodnotitelkou startupové scény,
poté založila coworkingové centrum Viva Ostrava. Znovu
viděla, že ty nejlepší projekty, nejzajímavější lidé, kteří
podnikají, s výjimečným talentem, se často neumí prodat. Tyto projekty již ukončila a začala se věnovat především marketingu a komunikaci, kdy se snaží lidi naučit
jak sociální sítě využít ke svému prospěchu a nebýt jejich
otrokem. Více na www. perspectiverelations.cz
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Online konkurencia
núti obchod konať
Z ts EHI sprac. dv

Stacionárne obchody sú pre spotrebiteľov miestom prvého kontaktu vo väčšine skupín výrobkov, napriek tomu musia obchodníci investovať, aby vedeli jeho
prednosti obhájiť pred digitálnymi konkurentmi. Zákazníci čoraz viac očakávajú nové možnosti objednávania a doručovania, ako aj silnejšie a tesnejšie
prepojenie všetkých firemných procesov. Vytvorenie nových predajných plôch však pohltí veľa peňazí. Toto ukázala spoločná štúdia spoločností EHI,
KMPG, HDE a TNS o trendoch v obchode do roku 2025. Štúdia bola vypracovaná na základe prieskumu u 1 050 občanov Nemecka o ich obchodnom
správaní a očakávaniach.
Napriek rastúcej konkurencii z internetu a zásielkového predaja, pre troch zo štyroch zákazníkov
je aj v budúcnosti dôležité, aby mohli nakupovať
v stacionárnom obchode. Podiel digitálneho obchodu
je pomerne vysoký, najmä v oblasti elektrospotrebičov. Opýtaní zákazníci v štúdii povedali, že za posledných 12 mesiacov dobrú polovicu (52%) elektrických
spotrebičov kúpili cez internet alebo v zásielkovom
obchode. V textile a obuvi robí podiel kúpy u opýtaných 43%. Podľa štúdie majú potraviny na internetovom predaji najnižší podiel, iba 7%.
Výpovede zákazníkov naznačujú, že on-line obchodovanie v Nemecku očakáva v najbližších piatich
rokoch rast medzi štyrmi a deviatimi percentami
v závislosti od odvetvia, a tým pomalší ako doposiaľ.
Možno ale očakávať nadpriemerný rast v oblasti elektrospotrebičov, nábytku a stavebníctva, a to hlavne
v domácnostiach s vysokými príjmami.
„V časoch neustále rastúceho online nakupovania
sú v stacionárnych obchodoch dôležité zážitky z nakupovania a prepojenie s digitálnymi inováciami, ktoré by presvedčili zákazníkov o jeho ponuke. K tomu
bude získavať čoraz významnejšiu úlohu integrácia
technológií, napríklad vo forme interaktívnych priečelí alebo virtuálnej šatne. Okrem toho existuje trend
smerom k vysokokvalitným prezentáciám tovaru,
ktoré zvyšujú požiadavky zákazníkov. Po aktuálnych
zmenách v maloobchode budú nakoniec úspešní tí
obchodní podnikatelia, ktorí najlepšie prepoja online

a offline predaj,“ tvrdí Stefan Genth, riaditeľ obchodných združení Nemecka (Handelsverbandes Deutschland) – HDE.

OMNIKANÁLOVÉ KONCEPCIE
ZÍSKAVAJÚ NA DÔLEŽITOSTI
V minulom roku bol obrat z celkového maloobchodného predaja 472.4 mld. (podiel na online obchodoch je asi desať percent). Najmä zákazníci vo
veku od 16 do 39 rokov a zákazníci z domácností so
strednými a vyššími príjmami očakávajú, že obchod
im zabezpečí zážitkové nakupovanie vo všetkých
smeroch. Už teraz sa nadpriemerne využívajú omnikanálové koncepcie v oblasti elektrických zariadení,
nábytku, bytového zariadenia, dekorácií a stavebných
komponentov.
„Klienti chcú oboje – nákupy v meste, ako aj
rýchle obstarávanie cez internet. Chcú napríklad
tovar objednať cez internet a v obchode vyzdvihnúť
alebo vrátiť. Mnohí obchodníci to vnímajú ako jednu z najväčších technických a organizačných výziev
v nadchádzajúcich rokoch. V dvoch z troch obchodných spoločností je integrácia kanálových procesov
najvyššou prioritou,“ hovorí Michael Gerling, riaditeľ
EHI Retail Institute.
Mark Sievers, šéf Consumer Markets pri KPMG
dopĺňa: „Hranice medzi stacionárnymi obchodmi,
internetovým a mobilným nakupovaním miznú
rýchlo. Podnikatelia musia premýšľať o budúcom

smerovaní svojich obchodných modelov a spôsobe
tvorby hodnoty. Vidíme trend zamerania na omnibiznis, kde sa pozdĺž celého hodnotového reťazca
a s pomocou nových technológií integrujú všetky obchodné procesy a systémy. Všetko sa zameria na to,
aby obchod jednotlivým klientom ponúkol produkty
a zážitkové nakupovanie.“

PLATENIE V NEMECKU
NAJRADŠEJ HOTOVOSŤOU
V oblasti online obchodovania, ako aj v stacionárnom obchode ide o to, umožniť klientovi podľa možnosti najjednoduchší, najrýchleší a zároveň bezpečný
spôsob nakupovania. Napriek postupnému rozvoju
v oblasti bezkontaktných platieb mobilnými systémami
až 75% nemeckých zákazníkov chce aj v budúcnosti
radšej platiť hotovosťou alebo platobnými a kreditnými
kartami. Skoro rovnaký počet (73%) zákazníkov má
bezpečnostné obavy z platby smartfónom. Len každý
štvrtý klient chce v budúcnosti „pohodlne a jednoducho platiť smartfónom.“
„Až keď sa podarí klientovi ponúknuť skutočnú pridanú hodnotu pri platení smartfónom, môže sa tu niečo zmeniť. Pri tom hrajú úlohu opatrenia na udržanie
si zákazníka, ako napríklad elektronické kupóny, ktoré
sa zašlú na smartfón, ako aj platobné riešenia, ktoré
sa dajú uplatniť v stacionárnom obchode, online alebo platbe mobilom,“ myslí si André Petras, Associate
Director Consumer & Industry v Kantar TNS.

HongKong dáva zelenú
trvalo udržateľnej móde
Zdroj:ČtK, sprac. sIcH

Hongkong je povestný ako chrám konzumu, ale postupne sa tu začína šíriť hnutie udržateľnej módy. Postupne vznikajú dielne, v ktorých sa prešívajú staré
odevy, otvárajú sa butiky, kde si ľudia odevy vzájomne vymieňajú a tiež sa usporadúvajú prehliadky recyklovaného oblečenia.
Návrhár Jesse Lee, ktorý nedávno predstavil svoje kreácie na prehliadke zasvätenej trvalo udržateľnej móde tvrdí, že sa môže nosiť všetko, vrátane polámaných
dáždnikov.
32

MÓDA REVUE december 2018

To, že veľa vecí sa dá recyklovať si uvedomil, keď jeho rodina vyhodila starú
pohovku. Kožu z nej prešil na vestu a odvtedy vyrába odevy zo záclon a obliečok.
Látku zo starých dáždnikov prešíva na nepremokavé plášte. Jesse sa takisto snaží

POSTREHY

vyrábať unisex odevy, aby ich mohla nosiť celá rodina. „Keď ich už nechcete nosiť,
môžete ich niekomu darovať a je jedno, či je to chlapec alebo dievča,“ vysvetľuje.
Podľa inštitútu McKinsey nakúpili spotrebitelia na svete v roku 2016 o 60 percent oblečenia viac ako v roku 2010. Odevy však nosili len polovičnú dobu a potom
ich vyhodili. Len Hongkong denne vyhodí 343 ton textilu na ohromné skládky.
Greenpeace vo svojej správe za rok 2016 uvádzal, že obyvatelia Hongkongu nosia
len výnimočne alebo vôbec ani nie šestinu oblečenia, ktoré si kúpili.
Jesse Lee sa rovnako ako iní snažia využiť to, ako si spotrebitelia začínajú
uvedomovať, aké dopady na ľudí a životné prostredie má takzvaná rýchla móda,
najmä po tom, čo sa v roku 2013 v Bangladéši zrútila budova s textilnými dielňami.
Táto tragédia pobúrila celý svet a povzbudila spotrebiteľov, aby dávali prednosť lokálnej móde pred výrobkami nadnárodných spoločností vyrábajúcich rýchlu módu.
Hongkonskí dizajnéri Kay Wongová a Toby Crisp, ktorí boli šokovaní znečistením vyvolaným veľkými značkami a objemom vyhodených odevov, založili „kliniku
módy“, aby pomohli ľuďom prešívať staré kusy oblečenia. „Rýchla móda prispieva
k tomu, že ľudia ľahko vyhadzujú odevy, pretože sú príliš lacné. Akonáhle sa nau-

čia trochu šiť, môžu si opraviť veľa kúskov, ako sú košele alebo ponožky,“ hovorí
Wongová.
Hongkonský ústav pre výskum textilu a doplnkov vyvinul vysoko vyspelú technológiu, ktorá umožňuje recykláciu látok. Nový závod, ktorý sa otvoril v októbri
tohto roku, bude sterilizovať a pretvárať použitý textil v nové vlákna. Denne spracuje tri tony textilného odpadu. Recyklované vlákno bude mať rovnakú kvalitu ako
nové a bude sa predávať o 30 percent lacnejšie. Otvorenie tohto závodu prichádza
v čase, keď Čína zatvára dvere pred dovozom väčšiny pevného odpadu, vrátane
textilu. Územie, ktoré sa v roku 1997 vrátilo pod správu Pekingu, je teda pod tlakom, aby si svoj odpad spracovávalo samo.
„Čína nechce dovážať odpad odinakiaľ, ale je veľmi rada, keď dováža vlákna
a priadzu, a to práve budeme robiť,“ hovorí riaditeľ Hongkonského ústavu pre
výskum textilu a doplnkov Edwin KEH. Dúfa, že inšpiruje ďalšie mestá. „Keď sme
v tak preľudnenom meste, ako je Hongkong našli riešenie ako spracovávať náš
odpad, mali by toho byť schopné aj ďalšie mestá vo svete,“ dodáva.

Spoločnosť DEICHMANN SE
pripravuje expanziu na Stredný východ
NEwGatE commuNIcatIoNs, sprac. sIcH, foto: arcHív dEIcHmaNN

DEICHMANN SE pokračuje v medzinárodnom raste a plánuje v najbližšom období vstúpiť na trh v regióne MENA (Stredný východ a severná Afrika).
Obchodný reťazec s obuvou tak uzavrel dlhodobé partnerstvo so skupinou AZADEA. Ide o poprednú maloobchodnú spoločnosť, ktorá pôsobí v regióne
MENA už 40 rokov a v súčasnosti prevádzkuje viac ako 50 popredných medzinárodných franšízových konceptov v oblasti módy, bytového zariadenia,
športového tovaru i kozmetiky.
Otvorenie prvého obchodu na Arabskom polostrove pod značkou DEICHMANN je naplánované v roku
2019 v Dubaji. „Zameriavame sa na ďalší rast a chceme otvoriť nové trhy. V minulom roku sme otvorili
svoje pobočky vo Francúzsku a Belgicku, predajne
máme už v takmer každej krajine Európy, takže je
načase, aby sme rozvíjali ďalšie rastúce trhy,“ hovorí
Heinrich Deichmann, predseda predstavenstva spoločnosti DEICHMANN SE. „Domnievame sa, že je tu
obrovský potenciál nášho konceptu – vysoko kvalitných módnych topánok za prijateľnú cenu,“ dodáva
H. Deichmann.
DEICHMANN SE je najväčším maloobchodným
predajcom obuvi v Európe a svoje zastúpenie má
v 26 krajinách sveta. V roku 2017 spoločnosť predala
viac ako 176 miliónov párov topánok na medzinárodnej scéne v približne 4 000 kamenných obchodoch
a 36 internetových obchodoch.
DEICHMANN začína novú cestu s plánovanou
expanziou a po prvýkrát vo svojej histórii bude spoločnosť spolupracovať s franšízovým partnerom.
„V skupine AZADEA sme našli partnera s dlhoročnými skúsenosťami v používaní franchšízového modelu
a súčasne s osvedčenými skúsenosťami v oblasti
módy ako v arabských, tak aj severoafrických regiónoch,“ hovorí Heinrich Deichmann.
„Sme hrdí na to, že sme mohli uzavrieť partnerstvo so spoločnosťou DEICHMANN. Pridaním

DEICHMANN SE do nášho portfólia sa opäť potvrdzuje náš dlhodobý prísľub, že našim zákazníkom
vieme neustále prinášať skvelý nákupný zážitok pre

celú rodinu,“ povedal G. Daher, generálny riaditeľ
skupiny AZADEA.
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Pohodlí, které je trendy
Model Scholl Rudy - dámská kotníková obuv,
která je součástí kolekce podzim/zima
2018 značky Scholl a vyniká vlastnostmi
materiálů, z nichž je zpracována.
Tato obuv se řadí mezi žhavý módní trend a je
vyrobena z materiálu nubuk, jak známo, jde o odolnou kůži s vysokou mechanickou odolností, doplněnou v tomto případě o trendové brožování. Podšívku
tvoří materiál z měkkého mikrovlákna ošetřený Aloe Vera a kolem kotníku
má bota všitý měkký elastický vlněný pás. Pohodlí při nošení Scholl Rudy
zajistí Memory Cushion, stélka obsahující paměťový gel, jenž se přizpůsobí
tvaru chodidla své nositelky a rovnoměrně rozloží tlak do celé podešve. Stélku
pokrývá nejnovější generace mikrovlákna, které lze prát. Tato je ošetřena tzv.
„anti odour“ úpravou a je hypoalergenní. O Scholl Rudy si jistě rády dámy
rozšíří svůj botník, zvláště ty, které žijí aktivně. Při tempu dnešní doby ocení
pohodlný podpatek s výškou 20 mm a protiskluzovou podrážku.
Scholl Rudy lze zakoupit
na www.schollshop.cz,
kde naleznete, k zakoupení,
také další modely značky
Scholl, a to nejen z kolekce
podzim/zima 2018.
S dotazy k modelu Scholl Rudy,
ale i ostatním produktům Scholl
nás kontaktujte telefonicky
+420 731 611 631 nebo
e-mailem info@rynising.cz.

ETKA labels, s.r.o.
Lojovice 76 I 251 69 Velké Popovice I ČR
Tel.: +420 323 619 060 I Emai: office@ etka.cz
www.etka.cz
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MIROSLAV DUBEC
KUFNER TEXTIL SERVICE
Ponúka:
FIXAČNÉ MATERIÁLY PRE ODEVNÚ VÝROBU

vlizelínové
rašlové
strečové
prsné plaky
košeľové
perforované pásky
spevňovacie pásky
TECHNICKÉ SKÚŠKY A DOPORUČENIA
VHODNÝCH MATERIÁLOV NA FIXAČNOM LISE
Prevádzka: Kysucká cesta 3
010 01 Žilina, Slovensko
tel. / fax : 041 5624 548
mobil : 0903 501 105
e-mail : dubeckufner@stonline.sk
www.dubeckufner.sk

Vhodné aj na enzýmové pranie
OEKO - TEX, ISO 9001, ISO 14001

TEXTILNÍ ETIKETY
S DLOUHOLETOU TRADICÍ
od roku 1991

