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PRÍHOVOR
Sme na počiatku no-

vého roku a skutočnosť, 
že sme práve prekročili 
i prah ďalšieho desaťro-
čia, v nás prebúdza ešte 
väčšiu túžbu po nových 
cieľoch a predsavzatiach. 
Ak sa k tomu pridá vidina 
dokonalejšej budúcnosti, 
ktorú nielen očakávame, 
ale ktorej „chuťovky“ sú nám už teraz serví-
rované v rôznych podobách, tak by sa mohlo 
zdať, že náš optimizmus je opodstatnený. Žiaľ, 
realita, ktorá má vždy rozhodné slovo, nie je 
momentálne veľmi zhovievavá. I keby sme sa 
téme nebezpečného koronavírusu v Číne, ktorý 
aktuálne drží v pozore celý svet, chceli vyhnúť, 
nemožno ho ani v súvislosti s módou obísť. Ázij-
ská veľmoc, ako sa vie, je extrémne dôležitým 
konzumentom, výrobcom i sprostredkovateľom 
série služieb v módnom sektore. Negatívne dô-
sledky epidémie pocítil už trh luxusných odevov 
a doplnkov a absenciu prestížnych nákupcov 
zaznamenali na výstavách a týždňoch módy. 
Isté obavy neskrývajú ani usporiadatelia výstav-
ných podujatí v Miláne, ktoré sú na programe 
tento mesiac a na ktoré pozvánku prinášame 
v aktuálnom čísle časopisu. Čo naopak teší je 
skutočnosť, že tento deficit nenaruší obsahovú 
kvalitu. Výstavy, rovnako aj známy Styl a Kabo 
v Brne, sľubujú naozaj veľmi zaujímavú ponuku 
a hodnotný program. Úspešnou predohrou 
k nim boli januárové veľtrhy - špecializovaný na 
pánske odevy a doplnky Pitti Immagine Uomo 
a na detské ošatenie a doplnky Pitti Immagine 
Bimbo vo Florencii. Mimoriadny ohlas si vyslúži-
lo vôbec prvé podujatie výstavného charakteru 
na medzinárodnej úrovni venované výhradne 
udržateľnej móde WSM Fashion Reboot v Mi-
láne. Aj téme neškodných odevov venujeme 
v čísle, ktoré práve držíte v ruke, značnú po-
zornosť. V rubrike Predstavujeme porozprávali 
Julia Gaydina a Dinie van den Heuvel, tváre 
nemeckej značky detskej konfekcie Infantium 
Victoria, o svojej filozofii a realizáciách zdravej 
módy. Za ich úspechom stojí vôľa, neustále 
snahy, objavovania a riešenia. Móda potrebuje 
presne toto a súčasná situácia aj v jej rámci 
ešte viac. Či už je to napríklad internet, ktorý 
sprístupní izolovaným zónam v Číne dianie na 
februárových podutiach v Miláne, alebo iný 
užitočný nápad. Snáď ich spolu s optimizmom 
bude v tomto roku naozaj neúrekom.
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KLASIKA V NOVEJ SEZÓNE
Oblečenie nového gentlemana nebude celkom 

jednoznačné, prepoja sa tu prvky luxusu a casual ná-
lady. Inšpiráciou bude anglická tradícia v odľahčenej 
novodobej verzii, či už sú to tvídy, donegaly, šetlendy 
či vlasové typy vlnárskych kvalít na krátke kabátiky 
alebo saká. Strihová forma je štíhla ale pohodlná, vzory 
budú novou interpretáciou pôvodných originálov – glen-
ček, kára, tartan, prúžky, drobné námety diviačích zubov 

či rybích kostier.
Dobré krajčírske remeslo ku klasike patrí, to sa prejaví 

najmä pri oblekoch a sakách, nebudú chýbať plášte typu 
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Závratné zmeny sa neodohrajú v tvarovom riešení, ale v oblasti nálad a inšpirácií, 
predovšetkým na poli materiálov, ktoré sa neustále vyvíjajú vďaka chemickým 
výskumom a novým technologickým postupom. Vzniknú tak ďalšie inovované 
luxusné typy tkanín, pletenín, potiahnutých a spojených textílií a vďaka finálnym 
úpravám prichádza mnoho typov a námetov na luxus, pohodlie a ochranu spotre-
biteľa. Nepochybne sa tu premietne aj zodpovedný prístup k prírodným zdrojom, 
ekologické postupy v pestovaní i výrobe, možnosti recyklácie a degradácie – všetko 
pre udržateľnosť našej planéty Zem. Tento už naštartovaný trend bude pokračovať, 
je tu široké pole pôsobenia pre vedcov aj amatérov s výsledkom, ktorý sa premietne 
aj do módnych smerov.

Svet pánskej módy bude rozprestretý do širokej škály nápadov, tematických 
skupín, ale aj mnohých vízií a inšpirácií, ktoré sa stretávajú a prelínajú. Sloboda voľ-
by je na poprednom mieste, spoločným menovateľom bude kvalita všetkých zložiek 
s dôrazom na inovované aj nové materiály a dokonalé remeselné spracovanie.

Pánska módna konfekcia na jeseň a zimu 2020/2021 

ŠIROKÁ ŠKÁLA NÁPADOV
Jč, foto- John PhilliPs/Getty imaGes Pre mBfW Berlin - neonyt fashion shoW, alessandro lucioni/Pitti uomo, Paris fashion Week - kristy sParoW/Getty imaGes 
Pre li-ninG, les BenJamins, Vald aGency/henrik ViBskoV, Gcm GrouP/dandy hendrata - Getty imaGes, Pitti uomo/k-Way  

Sme na začiatku 20. rokov nového storočia. Akým smerom sa bude uberať pánska móda v nasledujúcom období? V rozháranom svete je móda 
veličinou o mnohých premenných a niekedy otázka skôr pre veštkyňu. Keď si ale dosadíme známe skutočnosti z neďalekej minulosti, predpokladané 
požiadavky spotrebiteľov, možnosti výroby a súčasný životný štýl, môžeme si celkom zodpovedne predstaviť aj štýly a námety novej sezóny. 
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„montgomerák“ či „trenčkot“. Samostatné saká i saká oblekov budú v jednoradovom 
vyhotovení na dva, maximálne tri gombíky a zachovajú si úzku fazónu s malým golie-
rom. Pokusy o zmenu sa objavia len u odvážnych výrobcoch, klopy sa skôr postupne 
mierne rozšíria, ale len opatrne. Dvojradové sako bude patriť skôr slávnostným 
príležitostiam. Pleteniny budú dôležitým doplnkom, či už ide o tie so štrukturálnou 
väzobnou technikou, alebo jemný žakár či hladké klasické formy. Do odevu prinesú 
farbu a teplo. Z farebnej palety je treba vyzdvihnúť sivé tóny melanžového charakte-
ru, burgundskú červenú, temnú zelenú. Viac farby prinesú doplnky vo forme šálov či 
šatiek, čiapok í rukavíc. Nebudú chýbať ani sofistikované inšpirácie uniformami, či už 
vojenskými alebo pracovnými, vždy s retro nádychom v kvalitnej interpretácii.
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NEFORMÁLNE NÁPADY
Táto skupina je námetovo pomerne široká, 

predstavuje a zahŕňa mnoho štýlov, ktoré napo-
spol vychádzajú z metropolitnej, casual a out- 
doorovej polohy. Je to zmeska, ktorá zasahuje 
ako do klasiky, tak do avantgardy. Je opäť 
postavená na vysokej úrovni spracovania, vybe-
rá materiály s tradičným duchom aj s vysokým 
stupňom ochrany v high tech kvalitách, je vrstve-
ná, farebnejšia a slušivá.

Aj tu možno vystopovať niektoré zásadné 
inšpiračné prúdy, ktoré ovplyvňujú výber strihu, 
materiálu, farby, či určujú jej ducha.

Jedným z nich je rocková hudba. Štýl, určený 
tak trochu pre rebelov, je charakterizovaný 
monotónnou farebnosťou, kde dominuje čierna 
a občas je oživená zábleskom ostrého akcentu. 
Dominantou je plášť, sako aj s vestou. Nohavice 
s predimenzovanými rozmermi – v hornej partii 
do objemu, v dolnej do úzkej, napríklad i man-
žety. Koža, vlna, hodváb sú dôležité práve tak, 
ako aj premyslené dizajnové doplnky a potlače 
s námetmi symbolov a ikon.

MÓDA REVUE február 2020
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Iným smerom sa uberá námet so severskou tematikou, ktorú evokuje zasneže-
ná krajina. Tá diktuje štýl viac menej športového charakteru s vysokým stupňom 
ochrany proti nepriazni počasia. Výber kvalít sa tu pohybuje od tých technických po 
mäkké vlny, objaví sa menčester, prací kord, vlnený a bavlnený flanel, ktoré doplnia 
prešívané zateplené typy búnd, viest, kabátov a pletených svetrov z kašmíru a me-
rino vlny s nórskymi a írskymi vzormi. Z farebnej palety budú v tejto skupine 
vládnuť všetky zemité odtiene, zelená, burgundská a žltá.

Oba námety sú poznačené vintage náladou, transformovanou do mo-
dernej doby. To znamená kvalitu všetkých zložiek a predovšetkým dôraz 
na remeselnú zložku. Zaujímavé to bude predovšetkým u retro typov 
tkanín, kombinovaných s hyper technickými detailmi.

AVANTGARDA
Je skupinou netradičných odevov, ktorá si vybudovala svoje neotra-

siteľné postavenie. Konštrukčne riešené lineárne typy spájajú techniku   
a tradíciu. Panuje tu rodová sloboda, vzhľad vychádza z urban štýlu, 
oufity nie sú prísne diktované. Sako a vrchný plášť (alebo veľké sako) 
majú neutrálne komfortnú strihovú líniu, sú kombinované so štýlovými 
doplnkami. Objemy sa tu rozširujú, zatiaľ čo farebná paleta sa sústreďuje 
predovšetkým na pieskové tóny. Aj pre túto skupinu sú podstatné ekolo-
gické postoje, ktoré sú preferované, napríklad ako bavlnené džínsové typy 
farbené prírodným indigo farbivom.

MÓDA REVUE február 2020
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OBNOVA
Téma, ktorá objavuje klasickú mestskú módu, 

čerpá z urbanistických nálad a dáva odevom estetické 
aj ochranné vlastnosti pre život v meste. Objavia sa tu klasické inšpirácie, 
street stylový folklór aj outdoorové nápady. Výsledkom bude hra asociácií 
súdobého výbušného sveta transformovaného do odevov a odevných 
oufitov.

Formy budú vertikálne objemné a vrstvené – vrchné dlhé prepásané 
košele, športové saká s fazónou a sedlami, nakladané vrecká, cípovo 
geometricky riešené sukne, objemné dlhé nohavice so znateľne zužujúcim 
sa strihom v dolnej partii. Z farebnej palety dominujú tmavohnedá a modrá, 
svetlosivé odtiene, sýta zelená aj tyrkysová, akcentnou farbou je citrónová žltá.

MÓDA REVUE február 2020

TRENDY

10

Dnešná dámska móda je nezávislá, oslobodená od diktátu, s možnosťou kombi-
nácií a individuálneho výberu. Nasledujúca zimná sezóna bude v znamení nového 
feminizmu, ale jeho niekdajšie pravidlá sú pretvorené do súčasných noriem. Je tu 
zohľadnený súčasný životný štýl, vplyv športov, street štýlové námety a outdoorová 
aj folklórna tematika. Dôležitým motorom noviniek sú inovované a úplne nové odev-
né textílie, ktoré spolu s konfekčnými technológiami prinášajú skôr nevídané spra-
covateľské možnosti a vďaka tomu nezvyčajné odevy s vynikajúcimi estetickými aj 
funkčnými vlastnosťami.

Na jesennú a zimnú sezónu 2020/21 bude vytipovaných niekoľko námetov, ktoré 
zabalia sezónu do nových trendov s možnosťou kombinácií medzi sebou.

Dámska módna konfekcia na jeseň a zimu 2020/2021

Znovuzrodenie feminizmu
D-club, Foto- John PhilliPs/Getty imaGes For mbFW berlin - neonyt Fashion shoW, Giovanni Gianonni - Pitti uomo, Paris Fashion Week - kristy sParoW/Getty imaGes 
Pre li-ninG a les benJamins, valD aGency/henrik vibskov, Gcm GrouP/DanDy henDrata - Getty imaGes, Pitti uomo/k-Way 

Už dávno sú preč časy, kedy si móda diktovala pevne stanovené 
požiadavky na všetko – na farby, vzory, strihy, detaily. Aby sme jej 
nekrivdili, požiadavky boli dané dobou a vývojom, námetov bolo vždy viac 
a uprostred nich možnosť voľby. Potom nastúpila doba chaosu, ktorá je 
síce niekedy ešte zrejmá, ale konfekčná módna scéna sa už upokojuje.
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ROMANTICKÝ UNDERGROUND
Skupina sa zaoberá opätovným súzvukom tela a odevu. Mestský outfit, priro-

dzená splývavosť a konštrukčné strihové riešenie vyústi do novej formy dámskeho 
romantizmu.

Saká budú krátke a rovné, so zvýraznenou rukávovou hlavicou a koženým lemo-
vaním, strihom tvarované vypasované plášte budú formou podobné krátkym šatám 
so stojačikom a mnohými gombíkmi, rozviate šifónové blúzky budú vyčnievať ako 
romantická ozdoba z vonkajšieho odevu. Nohavice sú rovné, skrátené a jeans typy 
sa objavia v nových formách. Dôležitými farbami bude bordó a čierna v kombinácii 
s bielou a indigovou modrou.

NEO KLASIKA
Každodenné klasické námety sú transformované do odevov so sexi nábojom 

nového street stylu, ktorý má lineárne mäkké, jemné, zmyselné línie oslobodené od 
štandardných stereotypov.

Skrátené široké nohavice sa striedajú s úzkymi dlhými nohavicami, napríklad aj 
s výraznou manžetou. Krátke rovné kabátiky majú zvýraznenú ramennú partiu, saká 
sú rovné a dlhé, s pánskym strihom a fazónou, ktoré sa objavia aj u dlhých plášťov. 
Farebné odtiene sa pohybujú okolo béžových, khaki zelených, modrosivých odtieňov 
a kombinačných čiernych a bielych tónov.
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KREATÍVNY MIX
Štíhle komplety plné strihových nápadov rešpektujú dámsku siluetu, využívajú 

množstvo iskrivých efektov a demonštrujú možnosti dámskeho extravagantného 
vzhľadu, kedy deň a noc stráca svoje hranice.

Novými typmi budú prepásané mini šaty s texturizáciou do vysokého pásu, 
doplnené dlhým sakom s predĺženým zadným dielom a výraznou fazónou v lesklom 
vypracovaní alebo veľmi štíhly nohavicový kostým s priliehavými nohavicami a skrá-
teným dvojradovo zapínaným sakom, s lesklým prúžkom a so širšou fazónou. Farby 
sú temné – čierna, tmavomodrá, fialová, často doplnené o ostrú cyklámenovoružovú 
a s trblietavými či svetelnými efektmi.

MÓDA REVUE február 2020
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FOLKLÓR
Odvážna multifunkčná téma inšpirovaná etnickými námetmi z rôznych kútov sve-

ta vytvára farebnú a skladobnú mozaiku outfitov bez obmedzenia. Rôznorodé formy, 
vrstvenie, skladby vzorov a farieb sú vrstvené do odvážnych outfitov, ktoré odrážajú 
kozmopolitné nálady súčasnosti i budúcnosti.
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Prevažovať bude univerzálne oblečenie vhodné na všestranné využitie. Detský 
outfit sa zosúladí s dobou a reprezentovať bude rozhodnú a extrovertnú mladú 
generáciu. Dekorácie a grafika sa nechajú inšpirovať aktuálnymi globálnymi a etic-
kými témami, alternovanými objavmi a futurizmom. Silným výrazovým prostriedkom 
sa stanú farby a vzory, ktoré dopomôžu oživiť nostalgické a chladné mesiace. Objaví 
sa aj klasický čierno-biely variant, seversky inšpirované teplé a prašné tóny a tiež 
modrá do školy, na hru a na relax. Skutočný obraz reality bude odzrkadľovať dizajn 
zachytávajúci atmosféru mesta.

Detská móda na jeseň a zimu 2020/2021   

Vôľa byť v centre  
diania a pozornosti
Sprac. MOK, FOTO: pITTI IMMaGINE BIMBO    

Súčasťou našich skúseností a presvedčenia sa v posledných rokoch stal fakt, že deti a mladú generáciu považujeme za vyspelejšie a o poriadny krok 
vpredu v porovnaní s rovesníkmi z minulosti. Vidieť a cítiť to na všetkých stranách. Dotýka sa to i obliekania, ktoré už nie je len nevyhnutnosťou 
(v jeho voľbe ovplyvnenou rodičmi), ale aj vášňou podmienenou osobným štýlom, záľubami, názormi a postojom. Presne takto sa chcú prezentovať 
kolekcie odevov a doplnkov pre deti, určené na chladnejšie mesiace na prelome tohto a budúceho roku, v ktorých sa vo veľkej miere prejaví osob-
nosť malých jedincov a ich záujem o okolie.        

 KAŽDODENNÁ ELEGANCIA  
V NOVEJ DETSKEJ VERZII
Obliecť sa naozaj štýlovo bude leitmotívom nastávajúcej jesene 

a zimy a prejaví sa hneď v početných verziách. Vintage prvky 
a vzhľad prefíkaného figliara v šortkách, podkolienkach a s nadroz-
mernou baretkou prinavrátia tridsiate roky. Urodzenejšie budú 
vyznievať odevy z hladkého zamatu lemované čipkou a pumpkami. 
Aj dievčatá si zvolia retro štýl, a to v podobe tartanových blúzok 
a šiat s početnými háčkovanými aplikáciami. Viac mestský cha-
rakter, aj keď v pomerne sofistikovanej verzii, budú predstavovať 
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formálnejšie odevy pre chlapcov so športovými strihmi a tepláky s jemným 
chic tónom. Pre opačné pohlavie budú určené pleteniny zo vzácnych vlákien, 
personalizované ručnými výšivkami a kvetinovými žakármi. Objemné pulóvre 
využité ako šaty sa odvolajú na typickú zimnú krajinu v horách. Živosť a dy-
namickosť budú predstavovať populárne mikiny, ktoré sa v prípade dievčat 
zjemnia zásluhou aplikácií napríklad z tylu. Eleganciu si doprajú aj doplnky 
ako vintage školské tašky, traky, motýliky, kabelky, golieriky, lakované 
topánočky a klobúčiky. 

EXTRAVAGANCIA NA ZÁBAVU
Šaty na mimoriadne príležitosti sa nevyhnú nadmernej pozornosti. 

Budú jasne dokumentovať, že spoločenský outfit chce v každom prípade 
zaujať. K tomu dopomôžu nadrozmerné mašle, balónové a viacvrstvové 
sukne, flitre, lamé tkaniny, šifónové rukávy a mohutné opasky. Istou 
injekciou na navodenie sebadôvery pre malé ženy bude voľba línií 
a tvarov, predstavujúcich ozajstnú architektúru v podobe geometrie 
v nezvyčajných rozmeroch alebo jednoduchých tuník. Nebude chýbať 

ani istá dávka irónie. V rytme rocku sa ponesú šaty v ekologickej koži 
v odtieňoch čiernej, ohnivo červenej a vojenskej zelenej, ktoré skompleti-
zujú vzhľad dievčat z mesta. Na dekorácie bude použitý štras a k vyhľa-
dávaným doplnkom sa zaradia kožušinové kabelky.

 OBLEČENIE PRE MLADÝCH  
BÁDATEĽOV

Funkčné a pohodlné oblečenie, vhodné na objavovanie sveta, sa navo-
nok bude niesť v znamení využitia inovatívnych a technických materiálov, 
prepožičaných z lyžovania. Ich dominantami budú termoregulačné vlastnosti, 
nepremokavosť a odolnosť proti vetru. Páperové vetrovky, parky a kabátiky 
zaručia maximálne pohodlie pri využití v mestách alebo v otvorenej prírode. 

Nepodcenia ani štýl a doprajú si detaily, ako ergonomickú kapucňu a totálnu 
ochranu zásluhou zabudovaných šošoviek, čo určite stimuluje fantáziu 

nejedného ich nositeľa.
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 EFEKT “POD PERINOU” AJ MIMO DETSKEJ IZBY
I keď sa bude zdať, že pôjde o pyžamo, nebude to tak. V skutočnosti sa vyprofiluje na 

tak príťažlivý kus odevu, že bude škoda využiť ho iba na spanie. Aj pre najmenších sa objaví 
takzvané loungewear – pohodlné oblečenie na doma, v mnohých sofistikovaných variáciách. 
Chlapcom budú určené elegantné župany a pyžamá pripomínajúce princov. Romantické nočné 

košele potešia dievčatá tým, že sa budú podobať tým maminým. Pre najmenších 
budú k dispozícii ružové a béžové dupačky, svetríky v štýle kimona a na doplnenie 
vzhľadu napríklad i papučky.

 UŽŠIE PREPOJENIE DETÍ  
S PRÍRODOU CEZ EKOLOGICKÉ  
VLÁKNA A RECYKLOVANÉ TKANINY
Zvyšujúca sa pozornosť a citlivosť vo vzťahu k životnému prostrediu, 

ktorú prejavujú módne značky, naozaj prekvapuje najmä v neustálom 
objavovaní a skúmaní nových vlákien. A tak sa popri organickej bavlne 
a recyklovanej vlne, stretneme i s materiálmi z buku, bambù, eukalyp-
tusu, či recyklovaného PET. Avšak nevyhnutnosť uchrániť už dosť 
oslabený ekosystém našej planéty siaha oveľa ďalej a nesúvisí iba 
s materiálmi. K prírode sa budú utiekať i farby a potlače v čoraz reál-
nejšej podobe. Zobrazia zvieratá ohrozené vyhynutím alebo neskrotných 
členov prírody: polárnych medveďov, veveričky, sovy, líšky, tchory a divé 
kačky. Táto oddanosť prírode sa vynasnaží byť i v šatníku tou najlepšou 
školou pre malých.

MÓDA REVUE február 2020
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 DIZAJN AKO POMOCNÍK MAMY  
A OTCA VO VÝCHOVE 
Predmety, ktoré obývajú detský svet, či už v domácnosti, v škole alebo na ihrisku, 

nachádzajú novú syntézu medzi vzhľadom a praktickosťou. Ich spoločným zámerom je 
uľahčiť každodenný život. A tak sa objavujú v širokom zábere meniace sa a podnetné 
nápady revolučného charakteru, ktoré sú pozorné voči životnému prostrediu. Z ruk-
sakov sa stanú hračky, klobúčiky sa budú dať prevrátiť a zmeniť úplne svoj vzhľad 
a obrúsky na prestieranie budú mať zakomponované tanieriky, ktoré sa tak vyhnú 
pádom na zem.
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PORTRÉT

Šumné ponúka prenájom kvalitných výrobkov od lo-
kálnych značiek, ktoré vyrábajú oblečenie v duchu slow 
fashion, na rôzne časové obdobie. Keď sa zákazníčke 
kúsok zunuje, jednoducho ho vráti a môže si vybrať 
iný. Požičaný odev firma vyčistí a poputuje k ďalšiemu 
zákazníkovi.

Projekt funguje na princípoch cirkulárnej ekonomi-
ky. Znamená to, že oblečenie po použití neskončí na 
skládke odpadu, v spaľovni či zabudnuté v skrini, ale 
zostáva v „obehu“. Keď sa odev 
časom stane nenositeľným alebo 
sa nenávratne poškodí, poputuje 
na recykláciu, ak to bude možné, 
tak ho upcyklujú – prešijú alebo 
upravia na nový model, ktorý 
znova pošlú do „obehu“ alebo ho 
posunú do firiem, ktoré z textilné-
ho odpadu vyrábajú izolácie pre 
budovy či iné produkty.

Dominika, Eva a Betka sú 
mladé ženy, ktoré sa móde profe-
sionálne nevenovali. Už od štúdií 
sa však zaujímajú o udržateľnú 
módu a touto cestou chcú pri-
spieť svojou troškou do mlyna. 
A to, že túto tému ponímajú kom-
plexne svedčí to, že okrem „poži-
čovne“ organizujú aj semináre, školenia a robia osvetu. 
O svoje skúsenosti sa s nami podelili.

Čo vás podnietilo k tomu, aby ste svoju energiu aj financie 
vložili do založenia slowfashion e-shopu ?

Veľmi nás trápilo, čo sa deje v textilnom priemysle. 
Akými nekvalitnými a lacnými produktmi sme zahltení. 
Podľa viacerých výskumov vraj bežne nosíme len 20 % 

toho, čo máme v skrini, zvyšných 80 % končí do 2-3 
rokov na skládke odpadu. Nezriedka sú to nové a nik-
dy nenosené veci. Snažili sme sa obliekať zodpovedne 
a udržateľne, ale stále to nebolo „ono“. Keď sme potre-
bovali niečo nové, nie vždy sme to našli na swapoch či 
v sekáčoch. Vtedy sme sa začali viac obzerať po sloven-
ských dizajnéroch, ktorí sa svojím prístupom k výrobe 
hlásia k slow fashion. Keďže ide pochopiteľne o drahšie 
výrobky, nie vždy sme si ich mohli dovoliť. Potom sme 

v zahraničí narazili na model prenájmu oblečenia a pri-
šlo nám to ako niečo prelomové, niečo, čo by vyriešilo 
aj náš šatníkový problém. Prenájom znamená, že ľudia 
oblečenie nevlastnia, ale si ho požičiavajú – prenajímajú. 
Tak sme čakali, kedy to príde na Slovensko a budeme si 
môcť konečne niečo prenajať. Po čase Dominika pove-
dala o systéme prenájmu svojmu bratovi, ten sa na ňu 
zahľadel a povedal: „A prečo čakáte? Prečo to nezačne-
te robiť vy? “ A stalo sa, Šumné – teda nielen pekné, ale 
aj umné obliekanie bolo na svete.

Prenajímať sa však dá aj bežné oblečenie, nielen slow fashion.
Keď sme sa rozhodovali, aké kúsky chceme pre-

najímať, rozhodli sme sa takmer bez váhania pre slow 
fashion. Keby sme sa rozhodli inak, išli by sme proti 
vlastnému presvedčeniu a samým sebe. Necítili by sme 
sa v súlade s naším projektom a našimi hodnotami. 
Možno je táto cesta, na ktorú sme sa vydali, oveľa ťaž-
šia a bude pravdepodobne trvať dlhší čas, kým sa nám 
podarí dosiahnuť všetky nápady a ciele, v ktoré dúfame. 

No dôležitejší je pre nás skutočný zmysel 
projektu Šumné a jeho pozitívny dopad na 
ľudí a životné prostredie, ako rýchle zisky 
bez skutočnej hodnoty.

Je Váš záujem o módu profesionálny alebo ste 
využili novú možnosť v podnikaní? 

Nič, čo sa týka módy sme neštudovali, 
boli sme bežné spotrebiteľky vychované na fast fashion 
kúskoch, ktorým sa z tejto záľuby podarilo vymaniť 
a hľadali sme alternatívy, ako sa môžeme obliekať štý-
lovo, či si z času načas dopriať príjemný pocit z neopo-
zeraného modelu a zároveň neprispievať k nadmernej 
spotrebe. 

Na trhu ste viac ako osem mesiacov. Čo bolo najťažšie na 
Vašom etablovaní sa na ňom? 

Ide o pilotný program a máme pred sebou ešte dlhú 
cestu, kým budeme môcť povedať, že sme na trhu plne 
etablované. Ale pristupujeme k Šumné srdcom, takže 
nás to veľmi baví a napĺňa, každý deň sa učíme niečo 
nové, stretávame sa so skvelými a inšpiratívnymi ľuďmi. 
V tom celom je asi najťažšia časová náročnosť – neza-
budnúť pri množstve práce na seba či svojich priateľov 
a rodinu, a zároveň si správne vybrať cestu – teda nero-
biť všetko a vedieť sa zamerať na podstatné veci, vedieť 
si stanoviť priority. Človek má totiž milión nápadov a je 
ťažké niektorým odolať a dať ich na waiting list. 

Darina VittekoVá, foto: PePo GonDa

O projektoch zapožičiavania oblečenia aj na každodenné nosenie za poplatok (zdieľaná ekono-
mika) sme už v našom časopise písali zatiaľ len ako o zahraničných iniciatívach. Pred ôsmimi 
mesiacmi vznikla aj v Bratislave požičovňa odevov v duchu slow fashion. Funguje pod názvom 
Šumné a ide pilotný program troch oduševnených mladých žien. 

Šumné

Dokolečka, dokola...

MÓDA REVUE február 202018

POSTUP PRENÁJMU JE JEDNODUCHÝ: 

1)  Vyberte si dobu, na ktorú si chcete šumný kúsok prenajať  
(3 - 7 dní, 14 alebo 30 dní). 

2)  Po prijatí objednávky vám ju potvrdíme a dohodneme si s vami termín dodania. 

3)  Kúsok si môžete objednať dopredu – stačí si do objednávky uviesť termín,  
na ktorý vám ho máme dodať.

4)  Šumný kúsok vám pošleme a užívate si ho. Pri osobnom odbere si ho môžete 
vyskúšať na mieste a bezplatne vrátiť. Pri zaslaní poštou môžete neno-
sený (len vyskúšaný) kúsok vrátiť do 24 h. 

5)  Po skončení doby nájmu si odev u vás vyzdvihneme alebo ho pošlete poštou späť 
v deň vypršania nájmu. 

6)  Oblečenie po nosení nemusíte prať, o profesionálne čistenie sa postaráme my. 

V cene nájmu je zahrnuté profesionálne čistenie, žehlenie a balné.  
Žiadne ďalšie poplatky okrem poštovného neplatíte.

Za projektom Šumné stoja Dominika 
(vpravo) a Eva
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Keď ste zakladali firmu, vychádzali ste z osobných skúsenosti 
u nás a v zahraničí?

Samotný model prenájmu sme odpozorovali v zahra-
ničí, zaujala nás americká Rent the Runaway, to už je 
úplne iný level, ďalej Lena Fashion Library z Holandska. 
Na Slovensku sme o tomto modeli nepočuli, ale samo-
zrejme, bežné požičovne spoločenských šiat sú tu od 
nepamäti. 

Odoberáte tovar len od slovenských alebo aj zahraničných lo-
kálnych značiek? Vytvárate aj sami nové módne kúsky? 

Momentálne sa zameriavame najmä na slovenských 
dizajnérov a dizajnérky, ale určite chceme ísť časom aj 
smerom k európskym udržateľným značkám. Dizajné-
rov a dizajnérky si vyberáme podľa toho, či vyrábajú 
svoje modely lokálne, či sa hlásia k slow fashion a aký 
typ módy vyrábajú. O spoluprácu nás oslovujú aj samot-
né dizajnérky a dizajnéri. Pre nich je spolupráca s nami 
výhodná – o nič sa nemusia starať, celý servis prenájmu 
oblečenia zabezpečíme my a oni sa môžu sústrediť na 
to, čo ich baví, teda dizajnérska tvorba. Naším cieľom 
je, aby sa kvalitná, slovenská a udržateľná móda stala 
bežnou súčasťou našich šatníkov alebo tvorila väčší po-
diel v šatníku, ako je tomu dnes. Snažíme sa preto šíriť 
osvetu o slovenskej móde, blogujeme, prednášame na 
podujatiach či vo firmách. Ich tvorba sa teda aj vďaka 
Šumné dostáva viac do povedomia verejnosti. Okrem 
toho sme platforma pre dizajnérov a ďalší odberný a ko-
munikačný kanál pre ich výrobky.

Samy nové módne kúsky nevytvárame, ja osobne si 
napríklad trúfam maximálne zaštopkať ponožky, ale v prí-
pade, že sa kúsok poškodí, tak ho dávame opravovať 
či prešívať krajčírkam. Máme v ponuke napríklad krás-
ne biele košele. Veľa ľudí sa nás pýta, či sa nebojíme, 
že sa zašpinia tak, že nepôjdu vyčistiť, ale my sa vôbec 
nebojíme. Dokonca sa na to aj troška tešíme, lebo ich po-
važujeme za také plátno, ktoré len čaká, kedy ho niekto 
pomaľuje a vznikne z toho ešte jedinečnejší kúsok. 

Máte osobnú skúsenosť s tým, ako vnímajú zákazníci udržateľ-
nú módu v zahraničí a u nás?

Bolo to práve v zahraničí, kde sme sa po prvýkrát 
stretli s prenájmom oblečenia. Doteraz si pamätáme, 

ako nás prekvapilo, keď sme natrafili na butik, kde 
sme si síce nemohli nič kúpiť, ale za paušálny poplatok 
sme si veci mohli pravidelne obmieňať. Tento koncept 
bol braný ako niečo veľmi prirodzené a tešil sa veľkej 
obľube. Na Slovensku z našich prieskumov vyplýva, 
že takmer 60% ľudí má o prenájom oblečenia záujem 
a viac ako štvrtina opýtaných má záujem o viac infor-
mácii týkajúcich sa prenájmu a udržateľnej módy. My si 
tento trend najviac uvedomujeme pri pozitívnej spätnej 
väzbe, ktorú dostávame od našich zákazníčok a tiež 
návštevníkov festivalov a podujatí, na ktorých sa so 
Šumné zúčastňujeme.

Aké sú Vaše skúsenosti so zákazníčkami? Sú disciplinované  
a  je ich vzťah k požičaným veciam zodpovedný? 

Musíme naše zákazníčky veľmi pochváliť. Zatiaľ 
máme naozaj len dobré skúsenosti, všetko vrátia vo veľ-
mi dobrom stave a načas. Snažíme sa im aj poskytovať 
základné informácie, ako sa o oblečenie starať. Zvyčaj-
ne nie je potrebné, aby ho prali doma – všetko dávame 
vyčistiť profesionálne. Ale keď má niekto požičané veci 
mesiac, tak si samozrejme potrebuje kúsky vyprať a je 
to úplne v poriadku. 

Viete z Vašej praxe povedať o aké štýly odevov je väčší záujem 
– spoločenské, denné alebo business?

Asi nebude prekvapením, že najväčší záujem je 
o spoločenskejšie šaty – či už svadby, rodinné oslavy, 
promócie, ale veľmi často si oblečenie požičiavajú napr. 
moderátorky, herečky na vernisáže, premiéry filmov, 
krsty kníh, ale aj na konferencie a iné biznis príležitosti 
či v období tehotenstva.

Aké ciele ste si vytýčili do budúcnosti? 
Taký krátkodobý cieľ je do konca roka spustiť online 

Knižnicu oblečenia. Naším ďalším veľkým snom je mať 
raz aj fyzickú prevádzku. Zároveň chceme naďalej roz-
širovať naše portfólio o nové kúsky a nových dizajnérov 
a dizajnérky. Ale takým prvoradým cieľom je, aby sme 
dostali viac kvalitnej módy a kvalitných udržateľných 
materiálov do našich bežných životov. Mnohé z nás ani 
nevieme, ako vyzerá kvalitne ušitá sukňa a čo má obsa-
hovať, či kvalitne ušitý kabát. 

Myslíte si, že slovenský spotrebiteľ je spoločensky a vnútorne 
pripravený na cirkulujúcu ekonomiku v odevnom priemysle?

Myslím, že ľudia na Slovensku sú stále viac a viac 
uvedomelí, stretli sme sa s množstvom pozitívnych reak-
cií na nápad prenájmu resp. požičiavania kvalitnej módy 
vyrobenej v duchu slow fashion, ktorá je logicky drah-
šia, a tým pádom pre bežného človeka menej dostupná 
a vďaka požičaniu môžu kúsok nosiť za zlomok jeho 
ceny a neriskovať, že im zostane visieť v skrini. 

Spomenuli ste Knižnicu oblečenia. Čo to je a ako funguje? 
Často sme dostávali otázku, či nezbierame nosené 

oblečenie a nevieme ho nejako využiť, keďže mnohí 
ľudia vlastnia kúsky, ktoré síce majú radi a sú v dob-
rom stave, ale už ich z rôznych dôvodov nenosia a je 
im ich ľúto vyhodiť, či len tak darovať. Tak sme sa roz-
hodli, že založíme prvú Knižnicu oblečenia na Slovensku 
a začneme takéto kúsky od ľudí prijímať a chceme ich 
prenajímať za náklady s tým spojené, aby každý už raz 
vyrobený a zakúpený kúsok oblečenia mohol byť vyu-
žitý v plnej miere. Každým jedným nosením navyše sa 
totiž znižuje módna stopa jednotlivých kusov oblečenia 
a tým aj ich dopad na životné prostredie, čo je pre nás 
kľúčové.

Knižnica oblečenia bude fungovať na podobnom 
princípe ako knižnice, na ktoré sme zvyknutí. Avšak 
namiesto kníh si ľudia budú môcť za členský poplatok 
zapožičať oblečenie, ktoré bolo do Knižnice oblečenia 
darované. Samozrejme, oblečenie budeme pravidelne 
dopĺňať, triediť, opravovať, profesionálne čistiť a žehliť, 
aby sa k zákazníkom dostalo vždy čisté a bez závad.

Darované oblečenie, ktoré nebudeme vedieť poskyt-
núť na prenájom, poputuje do centier pomoci, second 
handov, prípadne na upcykláciu a týmto darovanému 
oblečeniu predĺžime jeho životnosť.

PORTRÉT
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Zelená jako základ přírody se objevuje v různých 
střizích, provedeních a odstínech od temně zelené 
přes petrolejovou až po svěží zelenou. Potisky květin 
střídají vzory divočiny. Minulou sezónu v kolekci 
vládli lvi a gepardi, nyní vévodí zebří a hadí vzory.

Do barevného kontrastu se v kolekci podzim/
zima 2020 dostává fuchsiová, sytě červená, bordo-
vá i korálová v podobě květinového potisku nebo 
v geometrických vzorech zakomponovaných do šatů 
a svetrů. Volné střihy a košilové šaty jsou pro tuto 

sezónu rozhodně tou správnou volbou. Nezapomínej-
te začlenit barvy a kontrast do svého šatníku a zpes-
třete den nejen sobě, ale i vašemu okolí.

Geometrii jako soulad a maximální disciplínu 
v outfitu doprovázejí propracované střihy a příjemné 
materiály. Pruhy a puntíky výborně ladí s basic 
kousky, které jsou nutností každého šatníku.

Z džungle se pomalu, ale jistě značka Smashed 
Lemon posouvá na divoký západ. Odstíny dřeva, 
okrové a zemité tóny neúprosné stepi i svěží bujaré 
tóny přírody je to, co bude udávat trend. 

Materiály jako manšestr, design broušené kůže, 
lehký flanel i kovbojské motivy jasně patří k příchuti 
westernu. Soudobou kvalitu i pocit lehkosti podpoří 
kvalitní či organická bavlna i moderní syntetické 
materiály, které podtrhnou neobvyklé vzory i zaběhlá 
témata.

Pokud nemáte chuť na barevné a výrazné kom-
binace klidně zvolte „anglickou klasiku“. Krémová, 
šedá, černá a bílá tvoří základ šatníku. Vyzkoušejte 
sílu kalhotových kostýmů a vyberte si z pestré 

nabídky kabátů s prodlouženou délkou, 
áčkovým či rovným střihem.

Kobaltová barva nabudí pocity 
klidu, míru, rozvahy pro lidskou 

duši a nabídne útočiště, poro-
zumění a sebepozorování. 

Má také pomáhat s kon-
centrací, což je v době 
stále vyvinutějších 
technologií pořádně těžké. Podle 
odborníků je tato barva elegant-
ní ve své jednoduchosti, má 
být stabilním základem při 
překročení prahu další 
éry, která přichází s novou 
dekádou. Kobaltovou modř 

v podání Smashed Lemon najde-
me nejen v klasických jedno-
duchých střizích z jemného 
úpletu, padnoucích šatů, ale 
i kabátech a kardiganech.

Móda je zábava a je 
v ní skrytá neutichající tou-
ha experimentovat a kom-
binovat. Vystupte z davu 

a vydejte se po dobrodružných 
cestách na divoký západ nebo do džungle, 
která bují životem. Za garanta úspěšné 

a báječné cesty plné pestré škály 
barev, vzorů a potisků se rozhodně 
vyplatí vybrat značku Smashed Lemon.

Vech, foto: SmaShed Lemon

Kolekce Smashed Lemon pro podzim a zimu 2020 v sobě přináší materiálovou,  
vzorovou i barevnou škálu od džungle až po divoký západ. 

PREDSTAVUJEME

Z džungle na divoký západ

20 MÓDA REVUE február 2020



Následující podzim a zima se bude nést ve znamení 
sukní plisovaných, s gumou v pase, asymetrických či 
s koženým designem, jejichž mini, midi i maxi délky po-
kryjí každý dámský šatník na jedničku. Retro kouskem 
vytvořené kolekce bude manšestr, který se užívá jak 
stylový prvek v outfitech tak i jako dominantní a ucele-
né téma. Odstíny hnědé, camel, karamel a dark sand se 
odráží v hlavních motivech i detailech. 

Jemný streetwear look si snad může dovolit každá 
z vás. Jeans a tričko se zajímavým vzorem s oversize 
vlněným svetrem a bundou nikdy nevyjdou z módy. Je 
to zkrátka klasika, která nikdy nepřestane bavit. Kožený 
design se již neodmyslitelně stává součástí různých 
střihů šatů, bund, kalhot a leckdy však hraje hlavní roli.

Bundy, které následující sezónu vládnou módnímu 
světu jsou takzvané „Puffer“, které pro nadcházející 
sezónu hledají čistější formu i materiál. Vhodně volená 

delší délka střihu poskytne žádaný tepelný 
komfort, který jiné extra krátké, ryze sty-
lové kousky během chladných večerů 
nezaručí. Béžová, champagne, olivová, 
kobaltová modř, černá, bordó a navy jsou 
výborně kombinovatelné barvy, které 
poskytují výbornou oporu kreativnímu 
přístupu k ostatním doplňkovým 
tónům dokonalého outfitu. Dalším 
populárním trendem jsou huňaté 
„fluffy“ kabáty. Zvířecí vzory nebo 

jednobarevné zemité barvy jim dají ten správný punc 
módní originality.

Pro dámy, které i přes sychravější počasí mají sla-
bost pro šaty, čeká bohatá nadílka. Nejpopulárnějším 
stylem budou košilové šaty s vázáním kolem pasu. 
Budou mít zeštíhlený pás a délku po kolena, pod kolena, 
ke kotníkům i tunikovou délku, které je doplněna přilé-
havým úzkým střihem kalhot. Převládají zemité barvy 
a zvířecí potisky, pro které má móda nadále slabost. 
Hnědá, bordó, zelená, okrová, béžová se objevuje v kon-
trastu s černou, denimově modrou, šedou či taupe.

Ve svátečních chvílích třeba zazářit. V nadcházející 
kolekci Geisha jsou připraveny metalické efekty stříbrné, 
zlaté či měděné nebo saténové povrchy jež se nevtíra-
vou formou hlásí o pozornost. Nečekaný neformální 
večírek vždy zachrání citlivá kombinace stylové 
sukně a večerního topu.

Bohatý módní mix, velkolepá kombi-
novatelnost, nadčasovost a originalita 

jsou atributy, na které jsme u znač-
ky Geisha zvyklí. Proto sáhnout 

do její kolekce na zimu 2020 
je skutečně tím správ-
ným výherním losem 
při sestavování mód-
ních kreací, které přinesou 
autentickou radost.

PREDSTAVUJEME

Vech, foto: GeISha

Znáte ten pocit, když ráno stojíte před vaším šatníkem a nevíte co si vybrat? Nevíte, co vás v průběhu  
dne potká? Nizozemská značka Geisha má řešení. Kolekce podzim/zima 2020 nabízí volbu na každý den. 
Ať už vás v práci čeká pracovní oběd, po cestě z práce si dáte dostaveníčko s přáteli nebo o víkendu 
zavítáte do centra města, se značkou Geisha se budete cítit vždy připravena.

Radost, kterou si  
zaslouží každá z nás
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Naozaj obdivuhodným faktom tohto brandu je, že 
jeho zainteresovanosť prekračuje hranice produkcie 
a predaja tovaru a neprehliada ani sprievodné strán-
ky, ako sú napríklad pracovné podmienky vo výrob-
ných jednotkách. Bezpochyby najväčšiu pozornosť 
venuje výberu materiálov, pri ktorých neprestáva 
podnikať stále nové kroky a objavovať nové alterna-
tívy. K tým najhorúcejším novinkám patrí vegánska 

vlna Weganool, ktorú predstavil na januárovom lon-
dýnskom podujatí Future Fabrics Expo a ktorú využil 
v tohtoročnej kolekcii na sezónu jeseň/zima „Traces“. 
Julia Gaydina a Dinie van den Heuvel nám o všetkom 
porozprávali viac. 

Prečo ste sa rozhodli zamerať na detskú módu?
Odpoveď je veľmi jednoduchá – pretože deti sú 

budúcnosťou a hlasom, ktorý by mal umocniť význam 
mnohých spoločenských odkazov. Pevne veríme, že 
práve od detského oblečenia by sa mali začať realizo-
vať zásadné zmeny v módnom priemysle.

Aká je základná charakteristika Vašej značky?
Infantium Victoria ponúka vysoko kvalitné odevy 

pre deti vo veku od 6 mesiacov do 16 rokov, navrhnu-
té a vyrobené v zmysle udržateľnej módy, s využitím 
materiálov s organickým pôvodom. Našou snahou je 
prispieť k dlhovekosti oblečenia, aby cirkulovalo a po-
slúžilo viacerým zákazníkom ešte predtým, ako bude 
dekompostované.  

Do tohto segmentu ste vstúpili čisto v snahe sa realizovať 
alebo preto, že ste chceli zalátať dieru na trhu niečím inova-
tívnym?

Dôvodov, prečo sme sa rozhodli konkretizovať 
naše nápady, je hneď niekoľko. A vychádzajú zo sil-
ného presvedčenia, ktoré sa dotýka viacerých aspek-
tov. V snahe vytvoriť zdravé prostredie pre naše deti, 
sme za používanie materiálov bez toxických chemiká-
lií. Stojíme proti akejkoľvek forme zneužívania zvierat 
na účely v módnom priemysle. Neakceptujeme zne-
čisťovanie pôdy, vody a vzduchu z dôvodu výrobných 
procesov v textilnom priemysle, ktoré sú stále bež-
nou záležitosťou a mnoho zainteresovaných v tomto 
sektore sa snaží predstierať, že je všetko v poriadku. 
Nie je nám vôbec ľahostajná ani otázka pracovných 
podmienok, zneužívanie a podhodnotenie tých, ktorí 
sa na tvorbe oblečenia podieľajú. V našom prípade 
využívame výhradne materiály s GOTS certifikátom, 

ktorý garantuje ich zdravý pôvod a korektné pracov-
né prostredie.

Ktoré materiály používate pri výrobe vašich odevov?
Organickú bavlnu s GOTS certifikátom, organické 

plátno a konope. Zahrnuli sme i prvotriedne materiá-
ly, ako napríklad Piñatex, lotosový ručne tkaný textil 
a Weganool. Nepoužívame žiadne syntetické vlákna, 
ako je PVC či polyester, ani v ich recyklovanej forme. 

Môžete opísať inovatívnu látku - vegánsku vlnu Weganool?
Weganool má podobné vlastnosti ako vlna, ale je 

vyrobená zo 100% rastlinných zdrojov s nulovým od-
padom. Novoobjavenú látku vytvára 30% Calotropisu 
a 70% organickej bavlny. Calotropis rastie na divoko 
v opustených krajinách bez vody, bez starostlivosti, 
bez pesticídov. Len čo sa vlákna extrahujú, koncen-

Monika kollárová, Foto: inFantiuM victoria

Dlhodobá skúsenosť a prítomnosť v módnej brandži priviedli Juliu Gaydinaovú a návrhárku 
Dinie van den Heuvelovú v roku 2014 k rozhodnutiu podeliť sa o svoju vášeň a dať jej podo-
bu v niečom konkrétnom, čo už v tej dobe začalo na seba upozorňovať – udržateľná móda. 
Vznikla tak značka Infantium Victoria, sídliaca v Hannoveri, ktorá sa špecializuje na produk-
ciu organických a vegánskych odevov pre deti. Značne fascinovaná romantickými témami 
a nostalgiou, ponúka nielen estetickú, ale aj etickú alternatívu, v súčasnosti stále dominujúcej 
rýchlej módy.
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Julia Gaydina a Dinie van den Heuvel 

Sila zdravých myšlienok  
a materiálov s detským hlasom 

Dinie van den Heuvel a Julia Gaydina 

Kolekcia jar/leto 2020 „No Pesticides!“

Kolekcia jeseň/zima 
2020/2021 „Traces“
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trované a fermentované zvyšky z rastlín sa zmiešajú 
s rôznymi ajurvédskymi bylinkami a upravia sa na 
ARKA - veľmi účinnú bioživinu a zároveň repelent pro-
ti hmyzu. Výroba vegánskej vlny má aj ďalší dôležitý 
benefit. Väčšinou sa vykonáva ručne, a to posilňuje 
postavenie žien a pomáha vidieckemu hospodárstvu 
v suchých častiach krajiny, kde nie sú zabezpečené 
pracovné miesta. 

Sú Vaše odevy dlhoveké?
Áno, a to vďaka tomu, že vyberáme dosť nekom-

promisne iba materiály vyrobené z najkvalitnejších 
vlákien. V nich je podstata dlhovekosti. 

Aké ďalšie mimoriadne služby ponúkate okrem použitia 
nových materiálov?

Od prvého dňa našej činnosti využívame princíp 
transparentnej firemnej politiky. Na našej internetovej 
stránke, tiež v komunikácii prostredníctvom maloob-
chodníkov, poskytujeme komplexný zoznam dodá-
vateľov, subdodávateľov pre koncového používateľa 
a ďalšie značky. Keď zdieľame tieto informácie, šíri-
me odkaz o udržateľnosti a vytvárame pridanú hod-
notu pre uvedomelých spotrebiteľov. Naša činnosť je 
z 95% bez plastov. Zozbieraný odpad sa spracováva 
v špeciálnych zariadeniach. Na našom webe ponúka-
me tiež second-handový predaj, poskytujeme prístup 
k našim kolekciám a zabezpečujeme, aby boli naše 
odevy využité a vydržali čo najdlhšie.

V akom tóne ste sa snažili naladiť letnú kolekciu 2020? 
Kolekcia na najbližšie teplé mesiace sa nazýva 

“ŽIADNE PESTICÍDY” a vyzýva k nepoužívaniu che-
mikálií, ktoré sú škodlivé pre biologickú diverzitu. 
Dôležitosť hmyzu sme podčiarkli tým spôsobom, že 
sme ho prostredníctvom ručných výšiviek a potlačí 
umiestnili na naše odevy ako dekoráciu. 

Ktoré kľúčové vlastnosti by nemali chýbať v detskom odeve?
Musí zabezpečiť príjemný dotyk na pokožke, ktorá 

je hlavne pri najmenších veľmi citlivá. Pre nás je ne-
prehliadnuteľná aj neviditeľná kvalita, teda vnútorne 
švy, ktoré by tiež mali byť realizované do úplnej do-
konalosti. 

Ako vnímate pohodlie a nositeľnosť v detskom oblečení?
Je známe, že deti nebudú nosiť niečo nepohodlné. 

Ich aktívny pohyb si vyžaduje práve odevy, ktoré im 
ho umožnia. Že sa to darí realizovať v našich výrob-
koch vidíme už napríklad pri fotení, ako sa malí mo-
deli cítia uvoľnene a prežívajú tieto chvíle s veľkou 
hravosťou. 

Je štýl pre Vás spôsobom vyjadrenia estetickej stránky, 
alebo aj nejakého názoru a postoja? 

Štýl je o individualite, ale výber trvalo udržateľné-
ho dizajnu je prejavom istej ideológie.

Nasledujete trendy?
Predstavujeme avantgardu detského oblečenia 

a často sme práve my považovaní za ukazovateľov 
trendov.

Čo Vám prekáža na súčasnej detskej móde?
Že v širokom ponímaní zostáva naďalej príliš jed-

noliata a konzervatívna, a okruh návrhárov naznaču-
júcich jej zmenu, dnes nie je ešte stále dostatočne 
veľký. Dúfame, že šírením informácií o práci a etike 
našej značky inšpirujeme aj ostatných. 

Aké zmeny sú potrebné na zachovanie udržateľnosti v mód-
nom sektore?

Treba si v prvom rade uvedomiť, že udržateľnosť 
nie je záležitosť dotýkajúca sa výroby, ale predovšet-

kým dizajnu. Rýchla móda je dôsledok chybného 
navrhovania. Takže, ak ma prísť k dôležitým a nevy-
hnutným zmenám, tak je v prvom rade na kreatívnych 
tvorcoch, aby pochopili, že súčasný stav a ich kona-
nie nie sú správne. 

Aké odozvy na Vašu prácu a na to, čo reprezentujete, ste 
zaznamenali doposiaľ?

Veľmi dobré. V roku 2018 sme dokonca získali 
v Nemecku ocenenie Peta Vegan Fashion Award, kto-
ré bolo udelené po prvýkrát v kategórii detskej módy.  

Ste súčasťou aj iniciatív mimo módneho priemyslu, ktoré 
súvisia so záchranou našej planéty?

Áno, časť výťažku z predaja našej tohtoročnej let-
nej kolekcie bude určená na podporu záchrany včiel.

PREDSTAVUJEME
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Kolekcia jar/leto 2020 „No Pesticides!“

Kolekcia jar/leto 2020 „No Pesticides!“

Kolekcia jeseň/zima 2020/2021 „Traces“

Kolekcia jeseň/zima 2020/2021 „Traces“
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Dnešní pánská módní konfekce staví svůj úspěch 
především na dobrém krejčovském řemesle, které vy-
chází z léty prověřené ruční i mechanické práce převe-
dené do současných možností zpracovatelských kon-
fekčních technologií. To znamená už na samém počátku 
výběr materiálů, které odpovídají novým požadavkům 
doby, i když se mnohdy tváří jako nezměněná tradice, 
ale jsou opatřeny patinou či z nich přímo číší vintage 
charakter. Dokonalé je střihové řešení, odpovídající do-
bou prověřenými proporcemi a reagujícími na módní 
trendy. Nutná je i reakce na cílové skupiny zákazníků 
s různými požadavky na neoklasický, casual, outdoo-

rový či sportovní vzhled kopírující požadavky životního 
stylu současné doby. 

A pak je tu nový fenomén, ekologie, recyklace, udr-
žitelnost, který je u vystavovatelů Pitti Uomo většinou 
nejen tolerován, ale také dodržován, nechybí důraz na 
pohodlí, určitý stupeň luxusu, ale hlavně na ochranu 
oděvem při putování městem i mimo něj, pro přežití v od-
lehlých koutech planety. Veletrh je tady velkým kotlem, 
kde se vaří ze všech výše zmíněných ingrediencí nová 
pánská móda ve vysokém stupni úrovně všech jejích 
složek.

Lednová 97. edice se pomalu blíží k 50. letému vý-
ročí, ale motor výstavy stále běží na plné obrátky. Tato 
edice určená sezóně podzim-zima 2020/21 měla jako 
vůdčí motto vlajku. Prapory se třepotají v nepřetržitém 
pohybu, i móda je v neustálém pohybu, a taky ctí ba-
revné řešení či přísnou geometrii. To bude platit pro sérii 
módních výstav této sezóny ve Florencii i v Miláně, které 
pořádá veletržní správa Pitti Immagine (Pitti Uomo, Pitti 
Bimbo, Pitti Filati, Super, ..). 

Veletrh je provázen řadou aktivit, presentací, akcí 
ve městě a přilehlém okolí, ale i výstavami v místních 
galerií a muzeích, což vytváří pro návštěvníka veletrhu 
prostor vnímat krásu a řemeslo v současných a historic-
kých podobách a souvislostech.

Postřehy z veletrhu – výrazný návrat manšestrů, 
pracích kordů a podobných bavlnářských vlasových 

kvalit, jsou odlehčené, měkké s jemným omakem po-
vrchu, v různém uspořádání šířek, často v opraném 
vzhledu a ještě častěji v živých barvách, které lehce 
lomí vlasový povrch. Jsou využity na sakách, kalho-
tách, vestách, sedlech kabátků, košilích, zkrátka všude 
Posun je v oblasti pletených sak, jsou sofistikovanější 
v konstrukčním řešení se snahou zakrýt svou úpletovou 
podstatu. Pleteniny obecně vnáší do pánského outfitu 
pestrou barevnost, jsou funkčním oživením oblečení ve 
všech možných variantách strukturálních a barevných 
vzorů a klasických forem. Někdy se obracejí do historic-
kých námětů, které jsou interpretovány v odlehčených 
a příjemných kvalitách.

Vlastní kapitolou jsou pak vysoce technické typy 
oděvů v moderních, až futuristických formách za použití 
high-tech materiálů, spojovacích konfekčních technolo-
gií, v jejichž důsledku je oděv, který poskytuje maximální 
ochranu spotřebitele, před …vším.

V každém případě je Pitti Immagine Uomo přehlídkou 
špičkových značek a přináší nabídku nejlepších výrobků 
v oblasti. 

Volnost spoutaná řemeslem
97. Edice Pitti Immagine Uomo, leden 2020

Jč, Foto: archív autora

Současný svět je plný protikladů, objevují se ve velké míře i v módním světě. Historická Florencie, 
která vytvořila důstojnou kulisu pánské módě na prvním z veletrhů módní konfekce v novém roce, 
jen tyto kontrasty umocnila. Dalo by se bez nadsázky říci, že soudobá móda je stavěná především 
na těchto kontrastech. I proto představuje celý veletrh Pitti Immagine Uomo tak široký rozsah 
stylů a nápadů, které se v některých bodech setkávají, v jiných se sice diametrálně rozcházejí, ale 
mají vysokou schopnost se zapojit do nových trendů, tentokrát pro sezónu podzim-zima 2020/21. 

Prezentácia udržateľnej módy  
so značnou dávkou energie 
Miláno, 11. 1.-12. 1. 2020

Prostredníctvom vystavujúcich 80 značiek a 20 
start-upov, zameraných na mestskú a športovú módu, 
bolo možné spoznať, v akom konkrétnom ponímaní 
sa udržateľnosť udomácňuje v súčasnom módnom 
priemysle. Aktuálnosť tejto témy a jej ústrednú pozíciu 
v centre pozornosti bezpochyby potvrdil záujem vyše  

4 000 návštevníkov. Neboli medzi nimi iba odborníci, ale 
aj laická verejnosť, a obe kategórie práve na tomto ener-
gickom podujatí spojil entuziazmus a myslenie v duchu 
zdravej perspektívy. To isté bolo možné badať aj u vy-
stavujúcich z viacerých svetových strán. Rozprávali sme 
sa hneď s niekoľkými a všetci zhodne ocenili existenciu 

Monika kollárová, Foto: White

Nový rok sa krátko po svojom začiatku môže popýšiť prvými pozitívnymi výsledkami. Nepochybne sa medzi ne radí úspešne realizovaný salón  
WSM Fashion Reboot, podujatie špecializujúce sa na módny dizajn v zmysle udržateľných inovácií, ktorý sa konal počas Týždňa pánskej módy  
v Miláne. Na organizácii salónu sa podieľal usporiadateľ známej výstavy White v spolupráci s viace-
rými partnermi, medzi ktorými nechýbali ani mestské a štátne inštitúcie.
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Detská móda v znamení  
zeleného ducha
Florencia, Fortezza da Basso, 16. 1.–18. 1. 2020

Prispelo k tomu vyše 550 vystavovateľov cez 
kreativitu vyjadrenú v predstavených kolekciách na 
sezónu jeseň/zima 2020/2021 a v zdôraznení zvýše-
nej pozornosti k nevyhnutným potrebám súčasnosti. 
Všetko toto sa tešilo pozitívnym ohlasom u 10 000 
návštevníkov, medzi ktorými bolo zaregistrovaných  
5 900 obchodníkov z 80-tich krajín. Do popredia kla-
sifikácie kľúčových trhov sa vyšplhalo Rusko, k dôle-
žitým odberateľom sa zaradilo Francúzsko a Turecko, 

a zvýšený záujem bolo badať u zástupcov z USA, 
Činy, Ukrajiny a zo Spojených arabských emirátov. 
Medzi ich prioritami sa ako dominantné prejavili sna-
ha po aplikovaní dynamických stratégií podnikania 
a potreba konkrétnych riešení. Tieto sa snažili vy-
stavujúce subjekty uspokojiť a určite k tomu prispeli 
aj veľmi pestrými formami individuálnych podujatí 
a prezentácií. Nás oslovilo hneď niekoľko, na ktorých 
sme boli prítomní. Osobitne otvorenosť, mladícky 
duch a spontánna interpretácia ponímania súčasnej 
módy napríklad anglickou značkou Dinoski a taktiež 
jej expozičný priestor, ktorým sa stal vlastný typický 
americký školský autobus v centre výstaviska. Mladí 
majitelia brandu nám prezradili, že zimné kombinézy 
a doplnky predstavené vo Florencii boli ďalším prí-
kladom ich snahy obohatiť súčasný trh, ponúknuť 
neškodné materiály a hravý dizajn, ktorý odtrhne 
detí od masovej závislosti na elektronike a priláka ich 
k zábave na otvorenom priestranstve. Veľtrh zoskupil 
naozaj veľmi široké spektrum vystavovateľov a aj to-
varu, ktorý nesúvisel iba s oblečením, ale priradili sa 
k nemu tiež doplnky rôzneho druhu, detský nábytok, 
knihy a hračky. Nechýbali značky vysokej módy so 

sekciami orientovanými na detskú módu, avšak ani 
rozbiehajúce sa brandy. Mnoho vystavovateľov našlo 
svoje miesto v špecifických tematických zónach, na-
príklad venovanej športovej a pouličnej móde, či džín-
som. Tendencie, s akými sa stretneme v konkrétnej 
sezóne, predstavili série módnych prehliadok. Priestor 
sa ušiel aj zviditeľneniu viacerých projektov. Medzi 
nimi si nemalú pozornosť vyslúžila expozícia Eco 
March z autorskej dielne Angela Figusa s prispením 
Alessandra Moradeia, pozostávajúca z hravých fareb-
ných plagátov s kresbami, sloganmi a konkrétnymi 
materiálmi, ktoré predstavovali niektoré z príkladov 
produkcie udržateľných výrobkov Made in Italy. 

Monika kollárová, Foto: eeva Suutari, akaStudio – collective

Že sa podujatie vrcholného charakteru akým je Pitti Immagine Bimbo vo Florencii vynasnaží 
zachovať si pečiatku prestíže, sa dalo očakávať. Navyše pri svojom poslednom vydaní v minulom 
mesiaci zaznamenal tento veľtrh detskej módy už historickú deväťdesiatku, a to bol bezpochyby 
ďalší dôvod zaujať ešte viac.

takejto špecifickej akcie. Nešlo tu však len o prezentáciu 
výrobkov, nadväzovanie kontaktov a obchodné kontrak-
ty. Dva dni na salóne sprevádzali aj doplnkové podujatia 
– workshopy, výstavy inovatívnych textílií a materiálov, 
prednášky. Pri téme ešte stále zložitého vzťahu medzi 
módou a životným prostredím našli spoločnú reč pre-
stížne značky ako Vivienne Westwoodová, začínajúci 
návrhári Bethany Williamsová, Patrick McDowell, Helen 
Kirkumová a Gilberto Calzolari, zástupcovia niektorých 
start-upov a univerzít. Veľmi veľký ohlas zaznamena-
lo desať workshopov a aj my sme sa zúčastnili hneď 
dvoch z nich, kde sme si za asistencie profesionálnych 

dizajnérov mohli dekorovať odevy a doplnky recyklova-
nými kryštálikmi Swarovski, či vyrobiť kľúčenku v tvare 
tenisky, s využitím rôznorodých materiálov z použitej 
športovej obuvi. 

Vstupná zóna na salón patrila vybraným modelom 
z archívov zbierok Múzea a Nadácie Salvatore Ferraga-
mo, zahrnutých v súčasnosti ešte stále prebiehajúcej 
výstave “Udržateľné myslenie” vo Florencii, z ktorej 

reportáž sme uverejnili v minuloročnom augustovom vy-
daní nášho časopisu. V súťaži vyhlásenej v rámci podu-
jatia boli ocené dva rozbiehajúce sa brandy – ACBC ako 
víťaz v kategórii zameranej na výrobky, v ktorej značka 
zaujala topánkami ZIP-SHOE s farebne i materiálovo sa 
obmieňajúcimi podrážkami, a v kategórii služieb triumfo-
vala  platforma Staiy, zoskupujúca značky udržateľnej 
módy. 
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Na veletrhu STYL budou nejnovější kolekce pre-
zentovat společnosti jako Anfen, Anytra, Axel, AXEL  
ACCESSSORIES, CASAMODA, Coll Fashion, Hegler 
Fashion, HELLAS STAR, H Perab, H&D, JOPESS,  

Karpet, Lamido, PM - styl, Texart či UAB City Classic. Na 
mezinárodním veletrhu módy budou zastoupeny i známé 
slovenské značky, společnosti a instituce. Hlavní město 
– Bratislavu, bude reprezentovat Slovenská obchodná 
a priemyselná komora - Trenčianska regionálna komora, 
dále časopis Móda Revue a firmy FAVAB s.r.o a MAG 
móda Plus. Z Ružomberku přijede do Brna vystavovat 

Bianka Dzurišová STYL collection, ze Svitu společnost 
INTIMO s.r.o., z Ilavy firma OMEGA - Vladimír Kartuš. Ze 
Skalitého se účastní Veronika Moda s.r.o. a z Dunajské 
Stredy Rose for rose s.r.o. 

500 ZNAČEK A 18 ZEMÍ
Na únorových veletrzích STYL KABO v Brně se bude 

prezentovat až 500 módních značek a to z celkem 18 
zemí světa! Bude zde více než 50 českých a téměř 30 
zahraničních výrobců, což společně tvoří 40% z vystavu-
jících firem! Na mezinárodní veletrh módy STYL dorazí 
vystavovatelé ze 14 zemí. „Máme asi 17 úplně nových 
vystavovatelů na Kabu a 27 na Stylu, převážně se jedná 
tedy o zahraniční firmy, ale vrátili se i někteří tradiční češ-
tí vystavovatelé,“ uvedla ředitelka projektu, Gabriela Cí-
sařová. Uspořádání vystavovatelů v hale bude v letošním 
roce zcela nové, z původních expozic nezůstal kámen na 
kameni. U obou veletrhů je mírně upravena i branžová 
struktura. 

 NOVÁ TÉMATA PROGRAMU 
ANEB „PŘIVÍTEJTE ZMĚNU“
Kromě prezentací vystavovatelů čeká návštěvníky 

tradiční doprovodný program, do kterého se zapojí řada 
nových partnerů a odborníků z textilní a obuvnické bran-
že. Mezi top téma veletrhů STYL a KABO budou patřit 
„TRENDY 2020 aneb Přivítejte změnu“, které otevřou cit-
livé otázky hledání nových hodnot v oděvním průmyslu, 
po uvědomění si jeho skutečných dopadů na naši pla-

netu. Přednášet ji bude Ellen Haeser z Holandska. Ka-
mila Boudová, která učí udržitelnou módu na vysokých 
školách v Paříži a v Čechách pravidelně pořádá SLOU 
DAYS, představí princip cirkulární ekonomiky v přednáš-
ce „Cirkulární fashion systém – budoucnost módního 
průmyslu“.  

 MÓDNÍ SHOW, SOUTĚŽE 
I STUDENTSKÁ TVORBA
K veletrhům neodmyslitelně patří módní přehlídky. 

Módní show se budou konat v témže pavilonu jako oba 
veletrhy. Během dvou dnů se v nich vystřídají kolekce 
např. těchto značek: ATELIER DONÁT, ESTELL COLEC-
TION, JADISE, NICOLA, K.eva, LEVEL-PRO a Iveta Řád-
ková, MODĚVA, SANU BABU nebo TRAMONTANA. Na 
veletrzích budou také vyhlášeny výsledky a předána 
ocenění v soutěži „Žirafa“ – zdravotně nezávadná dětská 
obuv“ a dále „Osobnost roku 2019 v textilním a obuvnic-
kém průmyslu“. 

V doprovodném programu nebudou chybět trendové 
kolekce vystavovatelů na rok 2020 TREND FORUM, kde 
se představí zejména dámská a dětská móda, kožená 
galanterie a doplňky. Zajímavou součástí bude WORK-
SHOP BIJOUX, kreativní tvoření s firmou MORAVIAFLOR 
s. r. o., výrobcem květinových dekorací. Ukázky z tvorby 
studentů odborných škol – SUPŠ Uherské Hradiště a Ate-
liér designu obuvi FMK UTB Zlín budou pak pro všechny 
velkou inspirací.

STYL-KABO přivítá 
úplně nové firmy
DB, FOTO: VeleTrhy BrnO

Mezinárodní veletrhy STYL a KABO se mohou pochlubit skutečně dlouholetou tradicí. V únoru  
roku 2020 se na brněnském výstavišti koná již jejich 55. ročník a pamětníci jistě potvrdí, že si  
za dobu své existence udržely prestiž kontraktačních veletrhů, primárně zaměřených na B2B.  
Ale protože i veletrhy módy stejně jako móda samotná musejí jít neustále s dobou, přinášejí letos 
mnoho inovací. I díky nim se na únorové veletrhy přihlásily desítky zcela nových firem.
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Svet obuvníckeho sektoru sa zíde v dňoch od 16. do 19. februára na pravidel-
nom podujatí MICAM. Popri už známej štruktúre a očakávanej ponuke pripravilo 
hneď niekoľko noviniek. 

Medzi ne sa zaradí projekt MICAM “X”, ktorý bude síce verejne predstave-
ný už teraz, ale oficiálny debut zaznamená až pri septembrovom vydaní výsta-
vy. Pozostávať bude z prezentácií, testovania materiálov, workshopov, špeciali-
zovaných inštalácií a ostatných iniciatív, ktoré sa ponesú v znamení kľúčových 
tém súčasnosti: materiály, udržateľnosť a maloobchod. V priestore situovanom 
v pavilóne 1, určenom aj na semináre a módne prehliadky, bude ponúknutých 
dostatok príležitostí na oboznámenie sa s inovatívnymi a technologicky zdokona-
lenými návrhmi, najnovšími štýlmi a trendami a na konfrontáciu medzi výrobcami 
a odbornou verejnosťou. Nemenej lákavou bude i aktívna zóna The Arena, kde sa 
priamo v akcii predvedie športová obuv, ktorej je venovaná časť výstavy PLAYERS 
DISTRICT.  Milánske výstavisko v Rho bude v tom istom dátume ako Micam hostiť 
aj veľtrh koženej galantérie a ostatných doplnkov MIPEL a v dňoch od 15. do 18. 
februára veľtrh HOMI Fashion&Jewels. Počas svojho priebehu sa tento vynasnaží po-
tvrdiť a posilniť dominantnú pozíciu referenčného podujatia pre výrobky v širokej 
škále, ako sú rôzne módne doplnky, bižutéria a trendové šperky, plážové obečenie 
a ďalšie artikle. Svoje motory pred novou edíciou načasovanovou od 20. do 23. 

februára už zahrieva i ďalšia nepriehliadnuteľná výstava WHITE MILANO. Lokalitu 
mesta na ulici Tortona, veľmi blízku nábytkovému dizajnu, si prepožičia na prezen-
táciu kolekcií špičkovej a inovatívnej dámskej módy vyše 500 značiek, určených 
na nasledujúcu sezónu jeseň/zima. K dynamickému rázu White Milano sa určite 
pridá i v jeho susedstve časovo paralelne konaný salón SUPER, špecializujúci sa na 
dámsky prêt-à-porter a doplnky. Stále viac pozorný ku konkrétnym a najaktuálnej-
ším požiadavkám trhu zostane Super verný svojej stratégii neustáleho obmieňania 
vystavovateľov a privíta aj tentokrát mnohé nové značky. 

Výstava Nulový dopad predstavuje aktuálne prístupy vo vzdelávaní v odbore 
odevného a textilného dizajnu dvoch vysokoškolských pracovísk - Ateliéru odevné-
ho dizajnu VŠVU v Bratislave a Ateliéru oděvního a textilního dizajnu UJEP v Ústí 

nad Labem. Pre verejnosť je prístupná v Galérii dizajnu Satelit - Hurbanove kasárne 
v Bratislave do 26. februára 2020. 

Na príklade vzdelávaco-dizajnérskeho projektu Nulový dopad vytvoreného na 
základe iniciatívy WEARME FASHION prezentuje širšie súvislosti individuálnych 
autorských prístupov v rámci tvorby udržateľnej módy, ako i potrebu inovácie 
vzdelávania v kontexte a intenciách vývoja a smerovania výroby a spotreby sek-
tora. Cieľom projektu je rozšíriť teoretické a praktické poznatky v súlade s trva-
lo udržateľnými princípmi výroby v textilnom priemysle. Spolupráca pedagógov 
a študentov odevného dizajnu zo Slovenska a Čiech s talianskymi výrobcami 
textilu vytvára dôležitú platformu pre zdieľanie a podporu udržateľných prístupov 
v tvorbe odevného dizajnu.

Z vystavujúcich autorov môžeme spomenúť Dominiku Párnickú, Natáliu Rep-
kovskú, Michaelu Turanskú, Maju Božović, Lukáša Duonga či Zdeněka Holečeka. 
Kurátormi výstavného projektu sú Mgr. art. Barbora Peuch, ArtD. a Dipl. Des. Zuza-
na Šebeková, ArtD. 

POZVÁNKA

Sprac. MOK, FOTO: WhITe

Pozornosť módneho priemyslu sa práve vo februári upriami na Miláno, 
ktoré bude okrem tradičného Týždňa dámskej módy dejiskom aj viace-
rých prestížnych výstav. 

Sprac: TS ScD, FOTO: aDaM ŠaKOVý

Udržateľná móda sa čoraz viac stáva reálnou súčasťou našich životov. 
Tento pojem prekročil hranicu teórie, postupne sa popularizuje a pred-
stavuje reálnu alternatívu k tzv. fast fashion – rýchlej móde, ktorá cez 
svoj modus operandi neničí iba ekosystémy, ale mimoriadne negatívne 
vplýva i na zdravie obyvateľstva a spoločnosť ako takú.

Bohatý kalendár milánskych 
módnych podujatí

NULOVÝ DOPAD

MÓDA REVUE február 2020
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Revolučná zmena  
detskej módy Benetton 
Monika kollárová, Florencia, Foto: eeva Suutari, Giovanni Giannoni

Sekcia odevov pre najmenších nie je pre tento módny 
dom ničím neznámym. Do Florencie však prišiel s revo-
lučnými zámermi, a to i zásluhou dizajnéra Jeana-Charlesa 
de Castelbajaca, ktorý je od roku 2018 umeleckým riadi-
teľom talianskej značky. Uvádzacia módna prehliadka 
v kongresovej hale Teatrino Lorenese niesla názov “65 
Benetton Street” a z kompozície a kulís na predvádzacej 
ploche, ktoré interpretovali identický vzhľad ulice, bolo 
ešte pred jej zahájením evidentné, v akom štýle sa bude 
niesť predstavená kolekcia na jeseň a zimu 2020/2021. 
Čo sa za jej zrodom a účelom ukrýva, prezradil sám Je-
an-Charles de Castelbajac. 

 Na čo ste vsadili v najnovšej línii Vašej značky a jej interpre-
táciách detskej módy? 

Predovšetkým na zmenu, alebo lepšie povedané 
na prelomový krok. Donedávna bola móda najmenších 
diktovaná a volená dospelými. Deti nemali možnosť 
vybrať si odev podľa svojich predstáv, lebo podliehali 
nariadeniam a orientáciam rodičov. My teraz prinášame 
kolekciu vyjadrujúcu voľnosť, samostatnosť a slobodu, 
po ktorej deti túžia a atmosféru prostredia, v ktorom 
sa cítia dobre. Sám na sebe som zažil tento meniaci sa 
proces, najprv pri vlastných deťoch a teraz pri vnukovi, 
u ktorého vidím a chápem jeho potreby, vo veľkej mie-
re ovplyvnené aj súčasnými modernými technológiami. 
Preto tá snaha zmeniť doterajšiu tendenciu v detskej 
móde. Značka Benetton pôvodne vznikla s myšlienkou 
byť iná a rozdielna, vo filozofii odievania, vo farbách 
a podobne, a zámerom našej súčasnej a budúcej módy 
je prinavrátiť práve tú rozdielnosť. 

Konkrétne, akú podobu ste dali najnovšej kolekcii?
Nechali sme sa inšpirovať ulicou, jej štýlmi a ume-

ním. Osobne toto otvorené priestranstvo v mestách po-
važujem za najväčší zdroj nápadov. Najmä v súčasnosti. 

Deti v ňom nachádzajú svoje miesto, či už na voľný 
pohyb, premávanie sa na skateboardoch alebo kolobež-
kách. A čo môže byť ideálnejšie na tieto aktivity, ak nie 
práve športové oblečenie, ktoré sa snažíme ponúknuť. 
Výrazný farebný prejav, vyjadrený nielen v symbolic-
kých odtieňoch značky, je obohatený o potlače pásikov 
a hviezdičiek, a taktiež o graffiti Keitha Haringa. Nevy-
nechali sme ani doplnky, ako sú snejkre alebo ruksaky. 

Nesnažíte sa kopírovať módu dospelých? 
To nie. Deti túžia po oblečení zobrazenom v ich vi-

dení a ponímanom v myslení prináležiacom ich veku. 
V tejto novej kolekcii som sa ale v dievčenskej móde 
snažil v istom zmysle upozorniť aj na dospelých. A to 
v tom, že som uviedol na dnešnú dobu načasovanú ver-
ziu dievčenskej romantiky v športovejšom charaktere, 
a tým som aj naznačil vzhľad, ktorý sa z dievčat dneška 
prenesie na ženy zajtrajška. Typický detský svet však 
neobchádzame úplne naprázdno, o čom svedčia macko-
via dekorujúci naše páperové bundy. 

Akú pozíciu má v tejto kolekcii udržateľnosť? 
Veľmi silnú a dôležitú. Som presvedčený, že deti 

sú nielen nositeľmi odevov zo zdravých materiálov, ale 
samé už chápu potreby a nevyhnutnosti v tomto zmysle. 
Táto kolekcia je vytvorená z materiálov s netoxickými 
a prírodnými farbami, páperové vetrovky z recyklova-
ných plastových surovín a vzácnych vlákien. Osobne, 
keď navrhujem nejaký odev, jedna z prvých mojich myš-

lienok smeruje k tomu, aby bol vytvorený ako neškodný. 
Aj pri kresbe karikatúr myslím vždy na ekológiu, ako 
napríklad pri tých na minuloročné letné tričká. Inšpiroval 
ma k tomu už dávnejšie môj priateľ Charles M. Schulz, 
autor a ilustrátor slávneho komiksu Peanuts, ktorý som 
použil aj v kolekcii navrhnutej v roku 1981 pre značku 
Iceberg. Schulz sa už v tej dobe sústredil na otázku zá-
chrany planéty a vyzýval ku kolektívnej zodpovednosti 
a činom v tomto smere. 

Čo považujete za kľúčové prvky módneho domu Benetton, ktoré 
nebudú chýbať ani v detskej konfekcii a doplnkoch na nasledujúcu 
jeseň a zimu? 

Originalitu, moderný štýl a kvalitu za primeranú cenu.

Renomované výstavy a veľtrhy sú často odrazovým mostíkom k rozbiehajúcim sa aktivitám a novým výzvam 
pre nejednu značku. Presne tak tomu bolo v januári na špecializovanom veľtrhu detskej módy Pitti Immagine 
Bimbo vo Florencii, kde medzi niekoľkými, tu prítomnými nováčikmi debutoval i populárny a na svetovom 
trhu už dlhú dobu pevne etablovaný brand United Colors of Benetton. 
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VÝSTAVA – Nadace Franco Zeffirelli
Jč, Florencie 2020, Foto: archiv autorky 
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Franco Zeffirelli se narodil v roce 1923 ve Florencii, 
kde začal studovat architekturu, studia přerušila válka 
a po ní bylo všechno jinak. Začal se věnovat filmové a di-

vadelní tvorbě, důležitým momentem byla skutečnost, 
že si ho vybral pro návrhy kostýmů a svých filmových 
výprav věhlasný režisér Visconti, u kterého se později 
stal asistentem. To byla výborná škola a start pro další 
kariéru. Na základě neklamného talentu byl v roce 1953 
pozván do milánské La Scaly, aby vytvořil inscenaci Po-
pelky od hudebního skladatele Rossiniho. I to byl zlomo-
vý bod jeho další kariéry. Dokázal přiblížit známé opery 
a díla Shakespeara ve skvostných výpravách širší di-
vácké veřejnosti. Výpravy byly impozantní a inscenace 
operních představení pro už zmíněnou La Scalu, Coven 
Garden, Metropoliní, Vídeňskou státní operu či Teatro 
dell´Opera v Římě nezapomenutelné.

Z jeho filmů jsou nejznámější Romeo a Julie a Zkro-
cení zlé ženy v letech 1967-68. Věnoval se ale i biblic-
kým tématikám, z nichž vynikly Ježiš Nazaretský nebo 
slavným románům jako je Jana Eyrová či hudebním 
osobnostem Nesmrtelná Callasová.

Nadace Franca Zeffirelliho sídlí v rozlehlém paláco-
vém komplexu v centru Florencie, v blízkosti muzea 
Bargelo a klášterního komplexu Badie di Florenze. Sou-
částí nadace je knihovna, muzeum, výstavní a koncertní 
či přednáškové prostory. V současné době tam probíhá 
velkolepá výstava, která se váže k dílu Zeffirelliho. Je 

plná kostýmové tvorby, scénografických scén, jejich ná-
vrhů, modelů a také hudby, která byla zvukovou kulisou 
celé výstavy. Výstava mapuje celoživotní tvorbu Franca 
Zeffirelliho v celém jejím širokém spektru. 

Pro návštěvníky módních florentských veletrhů byla 
výstava příjemnou poutí do historického světa oper, do 
nádhery divadelních kostýmů i do miniaturního světa 
modelů, scén a kulis. 

V půlce minulého roku přišla z Říma smutná zpráva, ve věku 96 let zemřel Franco Zeffirelli, věhlasný režisér, 
scenárista a velice tvůrčí člověk, který se úspěšně pohyboval v uměleckém světě, především ve filmu, divadle 
a opeře. Mimo jiné byl oceněný nejrůznějšími prestižními vyznamenáními, třeba u nás na Karlovarském filmo-
vém festivalu v roce 1999 dostal cenu za celoživotní přístup k filmu a ve Velké Británii dokonce získal titul 
Čestného rytíře. Už to hovoří za všechno, ale pojďme si připomenout jeho životní kariéru.

Každá aktivita by mala mať kúsok svojho humoru. Je to vítané odľahčenie pre pobavenie, 
pousmiatie a dobrú myseľ. Je už to niekoľko rokov dozadu, čo vznikla pri veľtrhu Pitti Immagine 
Uomo tak trochu živelne a tak trochu riadene, výrazná a neprehliadnuteľná akcia. 

Výstava vrcholnej pánskej módnej konfekcie s pre-
zentáciou najdôležitejších značiek a výrobcov v odbo-

re, kde sa kladie dôraz na všetky výrazové zložky, 
ktoré odev prináša, na remeselné spracovanie, na 
sezónne novinky aj na prezentáciu celkových outfitov. 
Prekrásne módne divadlo už svojimi expozíciami ale 
zrejme nestačí. Na veľtrhu sa pred časom začali ob-
javovať veľmi odvážne outfity a hneď boli predmetom 
záujmu „obyčajných“ návštevníkov. K nim sa pridali 
fotografi všetkého druhu od novinárov cez reklamné 
agentúry, po radových účastníkov veľtrhu. Zrazu bol 
usporiadaný hon, fotky týchto odvážnych extravagant-
ne oblečených ľudí začali byť prezentované veľtrhom 
Pitti Immagine Uomo ako People of Pitti. Dnes sa títo, 
tak trochu exhibiční účastníci sústreďujú prevažne 
na centrálnej veľtrhovej ploche, kde ochotne pózujú 
fotografom v nekonvenčných outfitoch a často si fo-
tografie kontrolujú.

Je to príjemné odreagovanie pre všetkých - People 
of Pitti sú oblečení v skvele remeselne spracovaných 
odevoch, len tá skladba a forma vybočuje zo všeobec-
nej predstavy a normy. Ale pokojne to môže vzbudzo-
vať aj pocit, že práve prišli z niektorej avantgardnej 
módnej prehliadky, akých je v týždňoch módy po 
svete celé priehrštie.

PEOPLE OF Pitti 
d-club, Foto: Pitti iMMaGine uoMo
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MgA. Pavel Ivančic
Pavel Ivančic patří mezi přední osobnosti české módy své generace. Vystudoval 

v Ateliéru oděvního výtvarnictví na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, poté 
pokračoval v postgraduálním studiu na věhlasné Central Saint Martins College of Art 
v Londýně (díky Chevening sholarship od British Council).

 Žije a pracuje v Praze. Specializuje na con-
sulting, design a zakázkovou tvorbu v oblasti 
módy a módních doplňků. Je znám pro svůj ino-
vativní a přitom funkční design a konceptuální 
přístup k přehlídkám a výstavám. Je držitelem 
celé řady ocenění jako např.: Top Styl Designer 
05, The Chloe Award 06, Alta Roma Alta Moda 
Next Couture Award 07, Oděvní designér roku 
07/Czech Grand Design Awards, Cena šéfre-
daktorů za nejlepší módní kolekci 2009 v rámci 
Designbloku 09. V roce 2010 se svou kolek-
cí prezentoval ČR na Expu 2010 v Šanghaji. 
V roce 2011-2012 se podílel na mezinárodním 
výstavním projektu Fashion road – Dialogue 

across borders. V letech 2014 a 2015 byl finalistou International Woolmark Prize.
Od roku 2012 je vedoucím Ateliéru Modní tvorby a od roku 2014 také vedoucím 

katedry Užitého umění II na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM).
V roce 2016 získal jako kurátor hlavní cenu za koncept a instalaci výstavy Last Fata 

Morgana, která se konala v rámci International Fashion Showcase na London Fashion 
Weeku. V roce 2016 a 2017 zastával pozici Head of design pro značku Pietro Filipi. Od 

roku 2017 pracuje jako konzultant pro Evropskou komisi v rámci projektu Worth. Jeho 
práce je pravidelně publikována v tuzemských i zahraničních médiích jako: Elle, Haar-
per‘ s Bazaar, Dolce Vita, Proč Ne, Ona Dnes, Esprit, HN, MF dnes, H.O.M.I.E., Style, ČT, 
Fashion TV, Dazed and Confused, Passion, Plastigue, Wonderland, Pop, Vogue Italia, 
Russian Vogue, British Vogue, Vanity Fair, Grazia, International Herald Tribune a další.

MgA. Alice Klouzková, Ph.D. 
Módní designérka, kurátorka a lektorka se dlouho-

době zabývá tradičními rukodělnými technikami, ve 
své tvorbě často využívá modrotisk a také jej syste-
maticky propaguje. Vystudovala Ateliér módní tvorby 
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a nyní 
zde působí jako asistentka. V roce 2005 založila 
společně s Janou Jetelovou studio SISTERSCONSPI-
RACY, jež je známé hlavně tvorbou autorské pánské 
módy. Od roku 2014 vede Ateliér módního designu 
na škole současného umění Scholastika. V rámci dok-
torského studia na pražské VŠUP se zabývala tradič-
ními řemeslnými technikami a jejich využitím v sou-
časném oděvu, výsledky svého výzkumu prezentuje 
v projektu Dědictví. V roce 2016 vydala knihu Dědic-
tví. Tradice, inovace, móda a o rok později vytvořila 
úspěšný výstavní projekt Modré inovace prezentující 
současné tendence v českém modrotisku, který se už 
představil mimo jiné ve Vídni, Londýně nebo Tokiu.
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ÚŽASNÁ PRUŽNOST
Jana Částková, foto: E. frýdEcká, ak.mal. - modEly prác studEntů alEliéru módní tvorby, klausurní prácE 1. sEmEstr 2020/21

Ale nechme technik a technologií, soustřeďme se na formu a umění. 
Ateliér módní tvorby na VŠ UMPRUM v Praze pod vedením Pavla Ivanči-
ce a jeho asistentky Alice Klouzkové se pro, a nejen pro tento semestr, 
na pleteniny soustředil.

Studenti pro představu navštívili výrobní závody (některé z toho 
mála, které v zemi fungují), inspirací jim byl každodenní hektický život 
ve městě, příroda i historie. V zadání semestrální práce se objevil fe-
nomén pletařské tvorby, zatím bez zjevných mantinelů. A tak se mohl 
každý student vyjádřit podle svých záměrů, inspirací a daných zpracova-

telských možností. Každý po 
svém, objevily se tu úžasné 
a velmi aktuální nápady – 
recyklace, zajímavé střihové 
variace, barevné kompozice 
i využití žerzeí pro texturaci 
splývavých dámských šatů, 
neobvyklé kombinační mož-
nosti i proměny v rámci jednoho či dvou modelových 
variací. Někdo to zkoušel na stroji po babičce, někdo 
obnovil vyřazené vesty a pulovry, jiný využil nabídky 
pletené metráže…, každý však s velkým tvůrčím nasa-
zením. 

Výsledkem je uzavření zimního semestru (viz foto) 
některých prací, vystavených v ateliéru v rámci tzv. 
ARTSEMESTRU.

Pleteniny, úplety, pletařská módní tvorba. Ačkoliv pletené výrobky všichni bez rozdílu věku, přesvědčení či zájmů denně používáme, má-
lokdo si dovede představit, jaké možnosti, funkce, užitné vlastnosti a estetiku nabízejí. Ty jsou nekonečné, zejména od doby uvedení, kdy 
se do tvorby a výroby zapojily elektronicky řízené pletací stroje, které dovedou vše od barevného, plastického, vazebního… vzorování 
přes dvourozměrné tvarování až po vytváření téměř hotové části či součásti (neřku-li celého) oděvu, tedy 3D tvarování přímo na stroji. 
A to ještě nebereme v úvahu vlákenné vstupy, dimenze přízí, přízové efekty a kombinace. Stojíme v této oblasti na prahu nové doby a je 
třeba nezaváhat.

MgA. Pavel Ivančic

MgA. Alice Klouzková,  
Ph.D., foto: Eliška Šárková

PROFILY PEDAGOGŮ:
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Slovensko
 22. 2. 2020 Svadobný veľtrh, hotel Lux, Banská Bystrica
 7. 3. 2020 Svadobný veľtrh, Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica
 14. 3. 2020 Svadobný veľtrh, hotel Slovakia, Žilina
 28. 3. 2020 Svadobný veľtrh, hotel Holiday Inn, Trnava
  www.svadobnyveltrh.sk  
 24.-25. 3. 2020 Celoslovenské kontrakty PSKA (KE, NR) − odevy, textil, metráž, 
  obuv, galantéria, doplnky
  www.pska.sk

Česká republika
 22.-24. 2. 2020  Styl-Kabo (BVV Brno) − odevy, textil, bielizeň,  

metráž, galantéria, koža, obuv, doplnky
  www.bvv.cz

Zahraničie
 10.-13. 2. 2020 TexWorld(Paríž) – tkaniny, doplnky
  www.texworld.messefrankfurt.com
 16.-19. 2. 2020 Micam shoevent (Miláno) – obuv
  www.themicam.com
 16.-19. 2. 2020 Mipel (Miláno) – kabelky a doplnky, galantéria
  www.mipel.com
 19.-20. 2. 2020  Targy mody Poznań (Poznaň) – odevy, obuv,  

kožená galantéria, bielizeň
  www.fashion.mtp.pl
 19.-21. 2. 2020 Lineapelle (Bologna) – kožená galantéria, obuv 
  www.lineapelle-fair.it
 20.-23. 2. 2020 Mifur (Miláno) − koža, kožušiny
  www.mifur.com
 20.-23. 2. 2020  The ONE Milano Prêt à Porter (Miláno) –  

dámske odevy a doplnky
  www.mimilanopretaporter.fieramilano.it
 20.-23. 2. 2020 SUPER (Miláno) − dámska móda prêt-à-porter a doplnky 
  www.pittimmagine.com
 20.-23. 2. 2020 White (Miláno) − dámska móda, doplnky
  www.whiteshow.com
 24.-27. 2. 2020  CPM Collection Première Moskow (Moskva) –  

pánske, dámske a detské odevy
  www.igedo.com
 8.-10. 3. 2020 The Gallery Shoes (Düsseldorf) –  
  dámska a pánska obuv, doplnky  
  www.gallery-shoes.com
 27.-29. 4. 2020 Proposte (Cernobbio,Como) – bytové textílie
  www.propostefair.it

VÝSTAVY A VEĽTRHY

Termíny výstav sú ku dňu uzávierky časopisu overené.
Zmena termínov vyhradená!

FAVORITÉ SEZÓNY 
JČ, foto: archiv autora

O tento titul se uchází mnoho zájemců už taky proto, že móda dneška je různorodá a vítězů můžou být desít-
ky. Tak jen pár aktuálních postřehů ze současné módní scény...

MgA. Alice Klouzková,  
Ph.D., foto: Eliška Šárková

MANŠESTROMÁNIE
Dlouhá byla odmlka těchto sympatických bavlněných vlasových tkanin. Ale dočkali jsme se, jejich comeback 

je téměř lavinový. Manšestr je vlasová bavlnářská tkanina s výrazným vlasovým žebrováním. Žebra mohou mít 
různou šířku, výšku, i nepravidelnost v řádkování. Přicházejí s retro stylem a outdoorovým charakterem oděvů. 

Najdeme je na vestách, sakách, kabátech i kalhotách, na doplňcích, v kombinacích a také ve všech barvách, 
často velmi živých, kde ostrost barvy lehce tlumí vlas. My pamětníci si vzpomínáme na éru „manšestráků“ 

poněkud skepticky. Kalhoty byly tvrdé jako prkno a teprve po mnohonásobném praní, když už začaly línat, měli 
tu správnou patinu a příjemné uživatelské vlastnosti. Dnes jsme na prahu dvacátých let nového tisíciletí a man-
šestr má mnohé nové vlastnosti: je elastický a měkký, hřejivý, vlas je hebký, občas opatřený patinou. Obnove-

nou novinkou je i prací kord, s velice jemným žebrováním, který se hodí na košile, ale i saka a kalhoty. 

DŮRAZ NA DETAIL
Vytříbený vkus a důmyslné detaily 
jsou jedny z mnohých zbraní, kterými 
bojují tvůrci na bojišti módy. Nestačí 
už dávno viditelné drobnosti, pozor-
nost je soustředěna i do vnitřních 
částí. Nepodšité pláště jsou uvnitř 
opatřeny kontrastním tiskem, saka 
mají vnitřní kytičkovanou kapsu, 
nebo aspoň barevnou podšívku. 

VYZDOBENÁ PODEŠEV
Svršky bot, zejména těch sportovních, 

bývají v nejrůznějším barevném provedení, 
ať celoplošném, designovaném v geomet-

rických plochách nebo v kombinacích tisků 
všemocných námětů. To není už dávno nic 

nového. Nové jsou ale podešve. Spodky bot 
jsou v různobarevném provedení, ale dnes 

i se vzorem. To aby ladili s vrchní částí nebo 
s oděvem, aby byla značka čitelná (a aby se 

majitel bál šlápnout do bláta).

ZNÁSOBENÁ OCHRANA 
Když jsme v minulém čísle uváděli jako favorita sofistikovanou ústní roušku coby 
módní doplněk, vůbec jsme netušili, co se seběhne s nástupem nového roku. Rychle 
se šířící nebezpečný koronavir staví nové skutečné i pomyslné hranice, světová 
ekonomie dostává ránu za ránou a ještě se vůbec neví, jaké dopady může mít tato si-
tuace v křehkém globálním světě. Náhubky už nejsou módním doplňkem, ale funkční 
nutností. Móda, ještě nic zlého netuše, vytvořila ochrannou kuklu s vlisovanou plasto-
vou maskou a ochranným filtrem, která vypadá jako z nějakého sci-fi filmu.
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OC Šestka se blíží k plné  
obsazenosti, návštěvnost stoupla  
TS - Ami CommuniCATionS 

Pozitivní čísla přinesl rok 2019 pro OC Šestka sídlící v pražské Ruzyni. Návštěvnost se v meziročním srovnání zvýšila o celých 20%.  
Dvouciferně stouply také tržby. Obsazenost poskočila o 20 nových obchodů, služeb a restaurací, a díky tomu dosahuje aktuálních 95%.  
Téměř dvojnásobně se rozšířila kapacita modernizovaného food courtu.

I díky dvěma novým kavárnám se nyní food & 

beverage provozy nacházejí na 15% plochy centra, 

což je o 5% více, než je tržní průměr. Ruku v ruce 

s další atraktivní nabídkou a dalšími investicemi do 

atmosféry, zázemí a pohodlí pro zákazníky je velmi 

reálné dosažení vytyčené mety 5 milionů návštěvníků 

během roku 2021.

V souladu s novou strategií chce management 

Šestky posilovat především v segmentu módy. 

Od ledna 2018, kdy centrum převzal nový majitel  

(Aircraft View Properties a.s.), bylo otevřeno přes 40 

nových obchodů nebo bister. K novějším přírůstkům 

v nabídce patří prodejna domácích potřeb a doplňků 

do domácnosti Banquet, galanterie Filium, prodejna 

luxusních italských matrací značky Magniflex, pán-

ské kadeřnictví a holičství The Original Barber nebo 

nová směnárna Exchange.

Ještě markantnější jsou změny v případě food 

courtu. Věrné zákazníky si krátce po otevření získaly 

designová kavárna Café by Tretter‘s i tradičněji pojaté 

Bristot Café. Nejen mezi rodinami s dětmi je oblíbené 

Running Sushi Sumo, znalci autentické asijské street 

kuchyně pak míří do Viet Fastfood. 

„Na stoupající kvalitu naší gastro nabídky a vytíže-

nost hlavně během obědů jsme reagovali rozšířením 

food courtu na 300 míst. Významně jsme investovali 

i do zázemí – například do zeleně, hygieny, ale také 

do servisu pro maminky s dětmi,“ doplňuje Michaela 

Němcová, ředitelka centra.

Úspěšnou proměnu Šestky dokládají nejen nové 

značky, ale také modernizace či rozšiřování prodej-

ních ploch stávajících nájemců. To se týká například 

klenotnictví Corial, módního butiku E.L.Boutique, 

kosmetické značky Yves Rocher, prodejny látek Lát-

ky Mráz, domácích potřeb Tescoma nebo hračkářství 

Pompo. 

Ambiciózními plány se Šestka netají ani do budo-

ucna. Připravuje nové prostory pro velké mezinárodní 

módní řetězce. Aktivity pro děti se soustředí do dět-

ského zábavního centra na 1 000 m2, v němž nebude 

chybět ani obří trampolínová aréna. Brzy bude také 

zveřejněn provozovatel velkého fitness centra. Na 

své si přijdou i milovníci kvalitních čerstvých potra-

vin a lahůdek, na které se bonitní návštěvníci Šestky 

soustavně poptávají.

Dnes módny trend, zajtra odpad 
SprAC. DV

V minulom čísle sme uverejnili informáciu o pilotnom programe švédskej spoločnosti H&M, ktorá popri bežnom predaji experimentálne, ako pillotný 
projekt, zriadila v centre Štokholmu „požičovňu“ luxusných dámskych odevov. Netrvalo dlho a začali sa k tejto forme obchodovania pridávať ďalšie firmy, 
ochotné podieľať sa na zmene odevného módneho priemyslu. Ťažko odhadnúť, do akej miery sa toho zákazníci chytia, nechajme preto prehovoriť spoloč-
nosť, ktorá sa rozhodla pripojiť do takého experimentu na základe čísel. 

Ako funguje predaj odevov v súčasnosti? Dnes 

módny trend, zajtra odpad – zatiaľ čo zákazníci na-

kupujú nové odevy za nízke ceny, životné prostredie 

platí za to neprimerane vysokú cenu. 

Podľa Start Wirtschaft sa čakáva, že do roku 

2023 sa tržby na módnom trhu zvýšia o približne 

2,3 percenta ročne. Celkovo by to bolo najmenej  

70 miliárd eur. Vychádza sa z toho, že nemeckí  

spotrebitelia v súčasnosti v priemere nakupujú pri-

bližne 57 odevov ročne. Podľa štúdie Greenpeace 

sa však tieto odevy nosia iba asi polovicu času ich  

životnosti. Nákup, nosenie, odhadzovanie – to je ži-

votný cyklus väčšiny módnych tovarov. Keď trendy 

zmiznú, asi 80 percent svetového textilného tovaru 

skončí v odpade. V skutočnosti sa recykluje len malá 

časť.

Táto enormná spotreba má negatívny vplyv na 

naše životné prostredie a na existenciu cenných zdro-

jov. Ako uviedol Start Wirtschaft, podľa nadácie Ellen 

MacArthur sa už v roku 2015 uvoľnilo do ovzdušia 

viac ako 1,2 miliardy ton CO
2
 celosvetovej produk-

cie  textilu. To dokonca prekračuje celkové emisie 

všetkých medzinárodných letov a námornej dopravy 

spolu. K tomu musíme prirátať ročnú spotrebu vody 

79 mld. metrov kubických a 98 mil. ton ropy (od roku 

2015). Aby sa tieto účinky na životné prostredie zníži-

li, je potrebné, aby sa zmenilo správanie spotrebiteľov 

a predĺžila sa životnosť odevov. 

Presne tento cieľ si stanovila začínajúca berlínska 

spoločnosť Re-nt, ktorá sa rozhodla zmeniť módny 

priemysel. V snahe čeliť verejnosti, ktorá odevy zaha-

dzuje, chce Re-nt módny priemysel regenerovať a pri-

spôsobiť ho cirkulačnému hospodárskemu modelu. 

Spoločnosť je založená na princípe „použiť namiesto 

vlastniť“ a vyvinula infraštruktúru umožňujúcu online 

prenájom módy. Zákazníci tu môžu tiež využiť abo-

nentný systém predplatného na prenájom oblečenia 

na určité časové obdobie.

Spotrebitelia tak získajú iba dočasné užívacie 

právo, produkt sám zostáva vlastníctvom značky. Vý-

ber sa pohybuje od známych značiek, ako sú Edited 

a Adidas, až po ekologickú módu od Nataschi von 

Hirschhausenovej a značkové výrobky Stella Mc-

Cartney. Spoločnosť Re-nt nespolupracuje výlučne 

s výrobcami s trvalo udržateľnou produkciou, chce 

zámerne podporovať stratégie udržateľnosti veľkých 

spoločností: „S našou koncepciou chceme osloviť 

klientov fast módy a pomôcť veľkým značkám pre-

hodnocovať svoj prístup. Preto vytvárame partners-

tvá so značkami, ktoré sa zaujímajú o trvalo udrža-

teľný rozvoj,“ hovorí zakladateľka firmy Re-nt Robina 

von Steinová pre Start Wirtschaft. Re-nt tiež venuje 

pozornosť materiálom, ktoré sa dostanú do cyklu: 

„Vyberáme predovšetkým tovar, ktorý je vyrobený 

z odolných a recyklovateľných surovín,“ dodáva von 

Steinová.
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Riešenie problémov módneho  
priemyslu pomocou technológií
SprAC. DV , ZDroj: innoVATion originS

Foundry je názov prvého inkubátora módy v Paríži. Jeho zakladatelia chcú s jeho pomocou riešiť problémy módneho priemyslu pomocou technológií  
a uľahčiť digitálne zmeny. Jadrom programu je udržateľnosť.

V polovici 19. storočia v Paríži vznikla haute couture - a mesto sa naďalej po-
važuje za hlavné mesto módy. Ale prvá generácia, ktorá vyrastala s internetom, si 
vyžaduje väčšiu udržateľnosť a sociálnu zodpovednosť od francúzskych spoločností 
zaoberajúcich sa luxusnou módou (zdroj: Bain & Company). Zdá sa, že politici si 
uvedomujú svoju zodpovednosť. V roku 2019 vznikli dve silné iniciatívy.

Prvou je, že starostka Paríža, Anne Hidalgo, založila iniciatívu Paris Good Fashion. 
Jej cieľom je urobiť z Paríža do roku 2024 hlavné mesto trvalo udržateľnej módy.

V druhej francúzsky prezident Emmanuel Macron spolu s François-Henri Pinaul-
tom, vedúcim francúzskej luxusnej skupiny Kering, aktivizovali 32 spoločností, aby 
podpísali takzvaný módny pakt. Signatári sa zaväzujú do roku 2050 znížiť emisie 
CO

2
 na nulu, využívať udržateľné suroviny a vo výrobe využívať 100% obnoviteľných 

energií. 
Do tejto iniciatívy spadá aj Foundry, prvý parížsky technologický inkubátor módy. 

Projekt založila módna škola IFA v Paríži a má riešiť problémy módneho priemyslu 
pomocou technológie a uľahčiť digitálne zmeny.

Udržateľnosť je jadrom programu a je súčasťou všetkých modulov. Predtým, ako 
sa môžu vyskytnúť rušivé technológie je však potrebné obmedziť strach módneho 
priemyslu z kontaktu s technológiou. Vedúci Foundry Peter Jeun Ho Tsang v rozho-
vore pre Hildegard Suntingerovú objasňuje problematiku.

Módni návrhári majú pocit, že ich tvorivosť je obmedzená technológiou. Ako sa vyrovnávate 
s týmto problémom v inkubátore módy?

Vidíme technológiu ako nástroj a chceme podporovať kreativitu pomocou metód 
založených na technológiách. Odporúčame módnym návrhárom, aby s cieľom do-
siahnuť kreatívne ciele technologickým spôsobom, kombinovali fyzické a digitálne 
prvky. Jedným z príkladov je technológia nášho partnerského TG3D Studia, ktorého 
3D telesný skener je založený na podrobnom pochopení ľudského tela. Pri používaní 
slúži ako nástroj na digitalizáciu procesu navrhovania a digitalizáciu materiálu skeno-
vaním a na znázornenie dizajnu v 3D.

Automatizácia sa zvyčajne spája s hromadným tovarom. Do akej miery je vhodný pre luxusný 
priemysel, ktorý sa stále spolieha na jedinečné kúsky a remeslá?

Remeslo zostane. Aj luxusné výrobky sa môžu modernizovať použitím technoló-
gie. Napríklad automatizovaný systém, ako je Blockchain, môže autentický produkt 
overiť dosiaľ nepoužitým spôsobom. Tým ocení remeslo a zaistí hodnotu produktu. 
Ako príklad môžem uviesť začínajúce start-upy, ako napríklad Arianee, ktorá cenné 
objekty bezpečne digitálne zobrazí a vytvorí trvalý a dôverný komunikačný kanál 
medzi značkou a vlastníkom produktu. To umožňuje módnym značkám rozprávať 
viac osobných príbehov o ich jedinečných produktoch, a tak posilniť záujem o znač-
ku a jej posolstvo.

Niekedy máme dojem, že najväčším problémom módneho priemyslu je predaj. Prečo je to tak?
Módne trhy sú nepochybne presýtené. To umožňuje spotrebiteľom získať všetko, 

kedykoľvek a za akúkoľvek cenu. Staré systémy už nefungujú a od módnych spo-
ločností sa vyžaduje, aby svoje obchodné modely zmenili na nové modely spotreby. 
Poukazujú na to prenajímané modely ako Rent the Runway, ponuky priamo spot-
rebiteľom (D2C) od špecializovaných značiek, ako je Warby Parker a ďalšie, ale aj 
výučba módy ako služby alebo obsahu.

Táto situácia si vyžaduje inováciu a start-upy majú veľkú slobodu realizovať svoje 
nápady. S mojím tímom sme v našom prvom laboratóriu v Londýne zaviedli pojem 
inovácia faktora strachu a stále platí, že značky, ktoré tento strach prekonajú, prežijú.

Ktoré oblasti inkubátor technológií Foundry pokrýva a aké sú konkrétne vízie?
Chceme robiť priekopnícke práce v oblasti módy a založili sme laboratórium, ktoré 

je otvorené pre podnikateľov, študentov a značky na výskum módy. Laboratórium 
pozostáva zo spoločného pracovného priestoru, výrobného priestoru a priestoru na 
podujatia. Aby sme vytvorili zodpovedajúci ekosystém, nadviazali sme partnerstvá 
s technologickými spoločnosťami ako IBM, Lectra a Alvanon. V rámci IFA v Paríži 
organizujeme aj celé akademické programy v oblasti technológií módy. Toto je sve-
tová novinka. Pokiaľ ide o módne vzdelávanie v smere technológií, ešte nie je také 
pokročilé. Náš šesťmesačný inkubačný program sa začína v marci 2020 a jeho cie-
ľom je viesť začínajúce podniky (start-upy) v oblasti módnych technológií na ceste 
intenzívneho rastu. 

Aké špičkové technické zariadenia sú k dispozícii v inkubátore módy?
Okrem vyššie uvedených digitálnych nástrojov pre proces tvorby, uľahčujú digi-

talizáciu strihov technológie od spoločností Lectra a N-Hega. Ďalšími technickými 
komponentmi sú 3D tlačiarne, laserové rezačky a elektronika, ako aj zostavy pre 
virtuálnu realitu. Stále budeme technológie kontrolovať, aby sme zostali na špičke 
módnych technológií.
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najnovší špičkový CAD software – modelovanie, konštrukcie 
a polohovanie strihov. Systém s vysokou produktivitou práce a so všetkým, 
čo od takého systému môžete očakávať.

plottery pre CAD systémy

špičkový systém pre automatické polohovanie strihov

malé a veľké cuttery – stroje pre automatické strihanie látok a prírodných koží

pokladacie linky
GERBER cutter™  

GERBER

AccuMark™ 12

MP Plotter
AccuNest™

Rajčianska 46, 821 07 Bratislava
tel./fax: 02/ 4552 6578, mobil: 0911 714 148

e-mail: beatex.sro@slovanet.sk
www.gerbertechnology.com

ETKA labels, s.r.o.
Lojovice 76
251 69 Velké Popovice, ČR
tel.: +420 323 619 060
email: offi  ce@etka.cz
www.etka.cz
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