»Ne trdim, da je splošni okus ljudi slab. Vendar lahko ima tisto, kar ljudje
zavržejo, velikanski potencial, da postane dobro. Ko zavrženo pretvoriš v
nekaj zabavnega, s tem recikliraš stvari in recikliraš ljudi.«
Andy Warhol, soustanovitelj pop-art umetnosti

Vlasta Cah Žerovnik

Reciklirajmo se
in uživajmo
Ko kriza zadrgne pasove,
naj jih kreativnost odpre!

Predbranje

Kako že gre tista o zarečenem kruhu? Bom kar priznala. Sveže pečenega, omamno dišečega iz domače pekarne sem v zadnjih dveh letih pojedla … raje ne povem. Preveč. Čeprav sem se skoraj po vsakem pospravljenem kosu vsak dan znova zarekla, da je zadnji.
Se mi je pa skoraj zareklo, da bi v svoji prvi knjigi Zapeti ali od mode
zadeti napisala, da je to moja prva in zadnja knjiga. Pa mi je tista o zarečenem kruhu na srečo še pravi čas potegnila prste s tipkovnice. Pravzaprav, tale o kruhu je krasen dokaz zvestobe sebi in podnaslovu knjige
Kako v dirki skozi življenje ujeti čim več »ni mi žal« trenutkov.
Na vsakem hlebcu ali štruci kruha bi sicer moralo biti napisano opozorilo: »Kruh kopiči vaše kilograme!« Vendar smisel življenja je tudi v takšnih
grešno uživaških trenutkih, za katere nam ne sme biti žal. Drži?
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No, pa je tukaj. Moja druga knjiga, ki je pravzaprav tretja. Drugi sicer
manjkata do rojstva le še malo več kot zadnja vejica in pika, a so jo žal
»na čakanje« zalučali tile naši kaotični, turbulentni, destruktivni, zamorjeni časi. V divji dirki za prestižem, močjo in ugledom ali v kruti bitki za
lastno skromno preživetje smo domala od včeraj na danes nemarno potacali najlepše človeške vrednote.
Zavestno ali nehote.
No, prav, pa naj počaka na lepše čase, ko si bo svet morda le nastavil
ogledalo, se zgrozil nad svojo podobo ter zamenjal uničujoče težke robustne škornje za prijazno lahke platnene copate.
Medtem pa … Poznate anekdoto o dveh bratih?
Prvi je bil bogat in nadut brat Ludwiga Van Beethovna, ki je skladatelju
nekoč poslal voščilnico, na katero se je podpisal: »Johan Van Beethoven,
lastnik posestva«.
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Veliki umetnik mu je voščilnico vrnil in nanjo pripisal: »Ludwig Van Beethoven, lastnik možganov«.

Ne tako kot pravljično Arielo iz morskih globin na »Zgornji svet«, temveč
globoko v temno, pohlepno, nevoščljivo, egocentrično brezčutnost.

Bogastvo je misliti modro, zato je bolje znati, kot pa imeti. Če znaš, potem tudi imaš. Če ne posestva, pa ljubek zelenjavni vrtiček. Naj vprašam,
kaj bi imeli raje?

Recikliranje. Pri tem, v svetu že znanem fenomenu kajpada ne gre samo
za recikliranje smeti, odsluženih reči, oblačil in vsega, kar nas obdaja.
Vzporedno s temi zgodbami naj bi se začelo spontano dogajati tudi recikliranje človeškega duha in zavesti.

Ah ja, nič ne recite. Da se vam kaj ne zareče …
Dajmo raje misli naravnati na frekvence, ki sprejemajo le odkritosrčni
optimizem!
Sicer pa, za uspešen skok naprej je treba včasih najprej stopiti korak ali
dva nazaj in se česa naučiti iz preteklosti.
Če ne spoštujemo preteklosti, ne moremo s polnim srcem zajemati sedanjosti, kaj šele gojiti ljubeznivih misli na prihodnost.
Vabim vas torej na sprehod skozi naš vsakdan ob utrinkih iz zgodovine
mode in vizualnega. Vsega, kar je ljudi nekoč razveseljevalo, morda tudi
malce utesnjevalo. Rahlo ironično, s ščepcem humorja, konstruktivno
kritično, predvsem pa z veliko zajemalko kreativnosti!

Miselni preobrat, ob katerem moram prav zares narediti z dlanmi kakšen navdušen klap klap!
Vas torej privlači misel, da bi nekatere izmed oblek, modnih dodatkov,
dekorativnih predmetov, pohištva, ki so bili včeraj del naših ali njegadni
del nekih drugih življenj, postavili v nov kontekst? Zgolj z dobro idejo,
nekaj domišljije in ustvarjalnosti? Ali pa bi kupljeno danes z drugačnim
miselnim in vizualnim pristopom spremenili v bolj dinamično, barvito,
izvirno?
Ste za? Pa gremo!

Namesto bentenja čez vse podolgem in počez, hlepenja po rajskih presežkih, povlecimo na plano zavržene, zarjavele človeške pritikline in vrline. Očistimo jih, razstavimo in ponovno sestavimo, da zasvetijo v svoji
novi, barvito bleščeči svojstvenosti.
Ne jutri, že danes!
Danes postaja naš življenjski stil paradoks kakovosti življenja. Bolj kot
se vračamo v antično filozofijo zdravega duha v zdravem telesu, zdravo
jemo, športamo, recikliramo in ločujemo odpadke, skrbimo za naravo in
varčevanje na vseh področjih, predvsem pa poudarjamo nujnost dobrih
medsebojnih odnosov, bolj drastično narašča izdaja zdravniških receptov za pomirjevala in antidepresive!
»Ojej, tukaj se pa nekaj ne ujema,« potarna boter Mesec v Zvezdici Zaspanki, ko preverja zvezdne pozicije na nebu.
Tudi na Zemlji se marsikaj ne ujema. Kljub vsemu kolažu novih modnih
filozofij, ki poskušajo človeka znova postaviti na svoje mesto. Tja, kjer
je bil, ko se je svet še vrtel s predvidljivimi obrati in mu ni grozilo, da bo
vsak hip zletel s tečajev.
Sodobni načini komunikacije v navezi z agresivnim marketingom nas
kljub krizi, ki kot sablja sika sem ter tja, vse bolj potiskajo v smeri bezljanja za najlepšim, najbolj modnim, najdražjim. In če nas povleče v ta
vrtinec, nas prav lahko tudi odnese.
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O zarečenem kruhu ali lahko
me tudi sezujejo

Friedrich Nietzche je imel seveda prav, ko je napisal: »Včasih določeni
stvari ostajamo zvesti le zato, ker njeni nasprotniki ne prenehajo biti nasprotniki«.
Vendar je tudi prav, da ne trmoglavimo pri svojem zgolj zato, da dokažemo tistim, ki jim naša stališča, obnašanje ali oblačenje niso všeč, kako se
požvižgamo nanje. Seveda, če smo se medtem spremenili ali če so nas
spremenile življenjske okoliščine, na katere sami ne moremo vplivati.
Spreminjanje je dobro, kadar se spreminjamo na bolje, z zvedavim pogledom širimo svoja obzorja, sprejemamo različnosti. Če ostajamo celo
večnost vpeti v iste kalupe, postanemo sčasoma kot zapornik, ki verjame v prostornost svoje jetniške celice.
Če se že gremo vizualno in osebnostno recikliranje, je nujno najprej pojesti nekaj zarečenega kruha in pomesti pred svojim pragom? Ni nujno,
je pa pošteno.
Evo, že pometam!
V svoji prvi knjigi sem malo v šali in veliko zares robantila čez gostitelje,
ki obiske na vratih stanovanja pričakajo s krpo za prah v roki. Kot vstopnico za v njihovo sterilno svetišče pa jim pomolijo pod nos copate. Da
jim ne bi umazali pravkar prelakiranega parketa in nove bele preproge.
Iskreno? Če sem še pred časom dojemala to gesto kot vsiljiv poseg v
osebnost in dostojanstvo človeka, se danes čisto dostojanstveno pustim sezuti. Skomignem tudi z rameni, če se moji gostje na hodniku začnejo sezuvati in iskati copate, čeprav niso prilomastili k meni naravnost
iz blatnih podeželskih kolovozov. Sicer imamo pri nas stopnice še vedno
svetle in v dnevni sobi še vedno svetlo preprogo, pa vendar, malo bi mi
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pa le bilo žal, če bi se predvsem tista preproga z mehkim florom in svilenim leskom prehitro postarala. Ker nisem prepričana, ali bi mi zneslo
takoj naslednjega dne teči v trgovino po novo.
Pravzaprav, če človek na zadevo pogleda s tretjega zornega kota, so
domači copati čisto prijazna pritiklina. Še posebej, ko se mu pred očmi
odvrti katera izmed zabavnih zgodb iz njihove zgodovine. Se nato morda poigra z mislijo, da bi jih izdelal celo sam ali zgolj nadgradil videz kupljenih.

Nekoč fetiš, ki je živel za en ples.
Danes živi le doma - za naša
stopala

»Najpomembnejša novica zadnjih tednov pa je, da bo babica jutri zaključila z vezenjem tvojih copat in misli, da bodo videti zelo dobro.
S prisrčnimi pozdravi, tvoja ljubeča teta Jane.«
Del ohranjenega pisma, ki ga je svoji nečakinji Anne z dobršno mero pikre ironije napisala slavna angleška pisateljica Jane Austen. Znano je, da
je imela avtorica knjižne uspešnice Prevzetnost in pristranost vse prej
kot razgibano življenje v primerjavi z viharnimi življenji njenih knjižnih
junakov. Zato je velik del dneva preživela doma za pisalno mizo v domačih copatih.
Nekaj parov pravih mojstrovin, ki jih je izdelala njena mama, je med
osebnimi predmeti Jane Austen danes razstavljenih v Chawtonu.
Pojdite jih pogledat, če vas pot zanese v to idilično angleško vasico in
njeno hišo, preurejeno v muzej. Ob osupljivih, mikroskopsko natančno
izdelanih vezeninah kot nememu dokazu, da sta se čas in količina dela
nekoč merila v čisto drugih enotah kot danes, boste ostali odprtih ust.
Frfotavo cvetoče obdobje bidermajerja v prvi polovici devetnajstega
stoletja je namreč zaneslo v modo svilen, ročno vezen copat, ki se okrog
gležnjev zaveže z dvema trakovoma. Skromneje izvezen se nosi kot domače obuvalo, z razkošnejšimi cvetličnimi vezeninami in zlatimi nitkami
pa se spremeni v plesni copat, ki se v ženski visoki družbi čez noč prelevi
v predmet poželenja. Čeprav je v izdelavo vloženega ogromno časa in
truda, z veliko prebodenih prstov vezilj in šivilj, postanejo zaradi nežne
tkanine in tankega usnjenega podplata ti copati pravi modni fetiš z naj-
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krajšo življenjsko dobo v zgodovini mode. En par se je rojeval kar nekaj
tednov, živel pa je le nekaj ur, saj so jih po plesu žlahtne dame lahko le še
zavrgle. Ne glede na to, kako spretne ali po njihovih nogah poskakujoče
nerode so imele za soplesalce.
Copat ostaja v nekaterih kulturah fetiš še danes. Japonci denimo svoje
dragocene copate pred toaletnimi prostori sezujejo in nataknejo manj
razkošne ter jih tako obvarujejo pred »nečistimi« predeli stanovanja.
Kako drugače od bidermajerskih dam, ki so jim po enkratni uporabi rekle
adijo. Kako drugače od nekaterih današnjih gostiteljic in gostiteljev, ki
obiskom pomolijo pod nos copate, ki ne morejo skriti, da jih je pred njimi
natikalo že veliko nog. Takšnih in drugačnih.

»Madame, s temi čevlji

ste malo bližje nebesom«

Saj ni treba imeti v omarici za čevlje zloženih svilenih copat v stilu mojsterskih del mame Jane Austen!
Za nekaj evrov se lahko kupijo v trgovini copati iz blaga, ki so namenjeni le za nekajkratno uporabo. S previdnim pranjem se lahko njihova
življenjska doba bistveno podaljša, pohvale vredni so tudi zaradi svojega
izvora. Sešiti so namreč iz zavrženih ostankov blaga.
Hm, le malo ignorantski do vizualnih užitkov znajo biti takšni reciklažni
objemalci naših stopal – posebej tisti z obrobo, ki je včasih vse prej kot
okrasna.
Bi? Pa dajmo! Nadgradimo in osvežimo jih po svoje!
Pri predlagani ideji so kupljeni copati za 8 evrov iz ovčje volnene tkanine
z obrobo, ki pa se je začela po nekaj pranjih cefrati. Že res, lahko se jo
ukroti s šivanko in sukancem, a kaj ko se začne potem cefrati drugje in
je kmalu videti kot tisto pokrpano oblačilce iz zgodbice »Kdo je napravil
Vidku srajčico«. So torej copati zreli za smetnjak?
Zakaj le, če lahko obrobo prekrijemo in hkrati fiksiramo z ročno prišitimi
barvitimi naborki iz flisa! Za rahlo asociacijo na cvetoči bidermajer pa
dodamo še cvet s steklastim okraskom. Razen urice ali dveh vašega časa
prenova ne stane nič, ljubko nadgrajeni copati pa bodo stopala in naše
oči še bolj nežno božali.
(fotografije na strani 65)

Storila sem to! Kar sem si upala upati v prejšnji knjigi – da se mi bo uspelo iz nebes spustiti na zemljo. Oziroma z vratolomno visokih petk na, no,
nekajcentimeterske.
Moja boleča hrbtenica, če že moram priznati s stisnjenimi zobmi, je povzročila ta revolucionarni premik v glavi. Me pa kljub vsemu spoštovanju
do balerink, mokasink in ostalih brezpetnikov še vedno nesramno privlačijo čevlji visokopetniki in debelopodplatniki. Morda tudi zaradi občutka, da je ženska na takšnem »podstavku« višja in se ji zato ponuja bolj
kompleksen razgled na svet?
Ampak nekaj bo na tem, saj so že v starem Rimu resno upoštevali močno simboliko čevlja. Prav to obdobje tudi beleži prve sandale z debelimi
podplati in visokimi petami. Imenitneži so z njimi sporočali, da je zemlja,
po kateri hodijo, njihova last, zato so se lahko po njej s precej nerodnimi
obuvali tudi povsem počasi in spokojno sprehajali.
To drži. Z visokimi petami in debelimi podplati raje ne tecite, pa čeprav
vlak že speljuje. To umetnost, pri kateri ne boste videti kot bi kopitljale
oziroma galopirale, obvladajo po vrhunski Marilyn Monroe v komediji
»Nekateri so za vroče«, le še redke.
Ja, za umetnost gre. Ne le v smislu poželjivega modnega dodatka, ki
bi lahko bil za novodobne Imelde razstavni eksponat v domači stekleni
vitrini. Gre tudi za umetnost ali spretnost hoje – mehko pozibavanje v
bokih, ki se nadaljuje v elegantno in hkrati seksi valovanje.
Temu, da petkanje ni mala malica, je v preteklosti že večkrat resno pokimala tudi moda in zato dodala čevljem rešilne debele podplate. Tudi
navadnim smrtnicam, ki jim ni treba dokazovati, da je vsa zemlja, po kateri hodijo, njihova. Vsekakor ta podstavek naklon noge nekoliko omili.
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Vendar, ko bog nekje odpre vrata, drugje zaloputne okno. Pa smo spet
pri platformah in elegantni hoji. Čeprav naj bi bili debeli podplati, sploh,
če so v navezi s polno peto, celo presenetljivo stabilna zadeva, pa bi nemara vseeno raje ne videli, če se v vašem vidnem polju na tej višini zgodi
kakšen zdrs ženskega stopala.
Že renesančni dramatik William Shakespeare je ob pogledu na takratno
visokopetno modo v usta svojega Hamleta položil dvoumne besede:
»Madam, s temi čevlji ste malo bližje nebesom«. S tem je seveda pripomogel le še k njihovi večji popularnosti.
Hm. Ženske smo res neverjetna bitja.

Ferragamo iz leta 1938 za aktualno modno zgodbo
Ah, ti čevlji!
Vtis so naredili na Shakespearja, tudi kultni oblikovalec čevljev Salvatore Ferragamo je leta 1938 izdelal za tiste čase izjemno ekstravaganten
sandal z debelim podplatom in polno peto iz več plasti plute, oblečene
v semiš različnih barv.
Ste jih nemara tudi vi opazili v eni izmed domačih prodajaln s čevlji? Niso
sicer podpisani s katerim izmed zvenečih imen, so pa kljub debelim plutovinastim podplatom udobni. Poleti na golo nogo, spomladi in jeseni z
dodanimi barvitimi debelimi nogavicami ali gamašami.
Če se je tudi vam zazdelo, da tiste njihove črte želijo nekaj sporočiti, se
vam je prav zazdelo! Pravi izziv so, da prostore med njimi pobarvamo z
različnimi barvami za pluto, jih prelakiramo še s prozornim lakom in –
čisto nova zgodba, kajne? Čeprav zabavno spominjajoča na Ferragama
iz leta 1938.
(fotografije na strani 66 in 67)
Gremo še višje od stopal in se »začrtamo« v enega izmed večno modnih
motivov, črte vseh barv in debelin? Z nekaj starih barvitih pulijev oziroma majčk izrežemo rokave, jih razrežemo na različno široke trakove ter
jih spet sestavimo v nove črtaste rokave, ki jih prišijemo na črno kratkorokavno majčko.

Iz »dolce vita«

prebujeni v »vita reale«

Kako se dvigniti bližje modnim nebesom v današnjih časih, ko nam kriza loputa na ušesa in buta v možgane kot pokvarjena polkna ob sunkih
burje? Morda malce sanjarij?
Če vam zadnje čase ni prišel mimo oči kateri izmed oglasnih filmov za
najnovejše modne kolekcije v večdimenzionalnih projekcijah, morda
celo v vrhunski tehniki, predvajani na pročeljih hiš, ste zamudili res prepričljive potege v sanje.
Solze nostalgije so se nabirale v očesnih kotičkih, ko se je denimo dogajala ena izmed divjih nočnih zabav v St. Tropezu. Mi pa zraven, saj gre za
večdimenzionalno projekcijo, da ne pozabimo.
Šopek vrhunskih svetovnih top modelov in imenitnežev iz modnega sveta proti jutru ob stari plošči Sasha Distela omaga. Sanjajoče smehljajoči popadajo po dizajnerskih zofah drug ob drugem, malo tudi drug čez
drugega … No, tako premišljeno pač, da je na ogled postavljene čim več
pregrešno drage mode.
Vsebina? Povsem nepomembna!
Pomemben je videz in sporočilnost modnega prestiža, bogastva, sreče,
popolnosti. So razložili avtorji projekta, ki je nekakšen La dolce vita, le
petdeset let pozneje.
Gre za sanje o norih zabavah, sladkem lenarjenju, bogatih oblekah in
visokopetnih zverinicah na ženskih nogah. Mi seveda vse to imamo, ker
kajpada moramo imeti, če želimo biti srečni, ljubljeni, uspešni. Potem
pa – tresk, luč in …
O, dobro jutro!

(fotografije na strani 133)
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Ko se na silo prebujeni majavo opotečemo v »vita reale«, čutimo, da je
modni vsakdan povprečneža pač bolj kisel kot sladek. Nas pa z drago
sladkobnostjo premami, da bi tudi mi, čeprav nimamo.
Naslednji logični korak? Jasno, modni ponaredki, ki obljubljajo okus po
prestižu.
Pod sloganom »Ustavimo ponaredke« se je Christian Louboutin lotil
projekta, ki naj bi preprečil prodajo na tisoče ponaredkov njegovih prestižnih čevljev z znamenitim rdečim podplatom. K evforiji, imenovani
Louboutinke, so kajpada znova pripomogle v zadnjem filmu uživaške
modofilke iz filma Seks v mestu, ki se postavljajo po robu rastočim številkam svojih let v čeveljcih z vedno višjimi petkami. Zmagovita kombinacija. Ker očitno kot igla tanek podstavek in rdeč podplat je treba imeti,
pa čeprav ponarejen, kriči ženski svet. Kako se je torej Louboutin lotil
problema, da se ne bi več polnile druge, praznila pa njegova blagajna?
Svet je obšla slika, ko so na Kitajskem celo z bagerjem uničevali na kupe
teh modnih iluzij bogastva.
Bi bilo treba po bučah le brihtneže, ki s ponaredki sladko služijo, ali kupce, ki hočejo za manj denarja kupiti več modne sreče? Tisti, ki v ljudeh
premišljeno sprožijo željo in pohlep po prestižni modi, so menda pri tem
čisti kot solze.

Stisnjeni v obroč zatajevanja
ali tok tok, je kdo doma?

Le kje so časi, ko so ata udarili z roko po mizi in zagrmeli, da bo Janezek
brez izgovora nosil ponošene čevlje od starejšega Lojzeta, ki jih je pred
njim »krstil« že najstarejši Polde?
Le kje so časi, ko je mladi Ivan zatajil svojo mater, ker ga je bilo sram njenega revnega videza? Ker se je bal, da bi se mu vsi posmehovali zaradi
materine ponošene obleke in blatnih škornjev?

Še več, mediji jih obožujejo! Še posebej, ko v vsem zvezdniškem sijaju in
nedoumljivo dragih toaletah pozirajo na rdečih preprogah kot mobilna
oglasna sporočila za vrhunske modne oblikovalce.

Sploh ne tako daleč kot sega Cankarjeva izpoved. Danes je zaradi nedoumljive tiranije mode in ustvarjanja vtisa bogastva ta zgodba zajela v isti
obroč zatajevanja tako otroke kot odrasle.

No, če uspemo ne misliti, ampak samo strmeti, je tako lepo napravljene
znane ljudi ali top modele na modnih stezah res užitek gledati.

Vse več je staršev, ki se sramujejo svojih skromnih prihodkov in se na vse
pretege trudijo – pri sebi in pri svojih otrocih skriti pomanjkanje denarja
v družini.

Kaj pa, ko gre za otroške modne ikone, običajno njihove otroke? Zvezdniki so začeli prav tekmovati med seboj, kdo bo svoje malčke oblačil
v trendovska oblačila, vredna celo premoženje. Garderoba nekajletne
Suri Cruise, hčerke Katie Holmes in Toma Cruisa, je ocenjena na več milijonov dolarjev, tudi Beckhamovi otroci ne zaostajajo veliko za njo.
Menda je ves ta medijski pomp z otroki hudo pozitivna zadevščina, ki naj
bi prebudila že v malem otroku smisel za modno in estetsko oblačenje.
No, zabavno, če bi šlo zgolj za to.

Se vanje zajeda strah, da jih bo zaradi slabših oblačil in obutve družba
stigmatizirala, njihove otroke sošolci izločili iz svojega kroga?
Kruto, vendar iz našega vsakdana poznamo precej takšnih zgodb. Veliko
jih ostane skritih, nekatere pa … kot denimo tale. Resnična. Zgodila se je
na enem izmed slovenskih šolskih hodnikov.
Začelo se je z: »Ha, ha, nikar se ne bahaj, lažnivka lažniva, tvoji škornji
niso nikoli original!«
»Ja, pa so!«
»Ne, pa niso! Se ti sploh sanja, tale znamka in ta model stane v originalu
400 evrov, kaj takšnega ti tvoja mama že ne more kupiti. Saj jo vidimo, v
kakšne cenene cunje je vedno oblečena!«
»Ja, pa so!«
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»No, pa pokaži!«
»Ne, ne bom!«
Končalo se je tako, da so osramočeno dekle na silo sezuli ter pogledali,
če se etiketa na notranji strani škornja povsem ujema z originalno. Takšno, kot jo ima sošolka iz bogate družine.
Tako. Do sem smo zavozili.
Le od kod so se vzele te enormne količine tekmovalnosti, egocentričnosti, zlaganosti pred drugimi in pred seboj?
Pravimo, da nam težki časi sicer res vzamejo, po drugi strani pa tudi dajo
– priložnosti za obujanje starih vrlin, skromnosti, varčnosti, človečnosti.
Kaj pa, če ne bi le vzdihovali in tarnali, temveč sami poiskali te priložnosti, zares kaj naredili, spremenili?
Treba je pač nekajkrat ponoviti »tok tok« po čelu. Če je kdo doma, pa
premakniti pravo kretnico, da bodo lahko vanjo zapeljale misli, ki sproščeno in zdravo sprejemajo modo ter vse ostale dobrine.
Tudi tiste s cenejšimi in nezvenečimi blagovnimi znamkami. Kupljeno
in z lastno ustvarjalnostjo prenovljeno je lahko s to življenjsko filozofijo
prava radost za oči in vsa ostala čutila. Preverjeno.

Fetiš za moško potomstvo
in gumijasti osvajalci

Arheolog Don Marcelino de Sautuola je leta 1875 med raziskovanjem
španskega podzemlja v jami Altamira odkril pračloveško poslikavo.
Dvom o avtentičnosti risbe je znanstvenikom uspelo ovreči šele nekaj
desetletij pozneje, sporni detajl pa so bili škornji na moških nogah, domala identični današnjim!
Se ni kaj čuditi, če so se učene glave malce praskale za ušesi, saj je dajal
z ogljem narisan pripomoček za zaščito nog vtis, kot bi preskočil nekaj
tisočletij. V času, ko se je pračloveku šele posvetilo, da ga živalska koža
ščiti pred mrazom, ta detajl s svojo prisotnostjo resnično preseneča. In
prebuja dvome. Gre za obuvalo z zgodbo?
Ni skrivnost, da imajo škornji poleg osnovne namembnosti, ščititi stopalo pred vremenskimi vplivi, tudi mogočne simbolne sporočilnosti. Če
obidemo pogrebne posode v obliki škornja, najdene v Perziji leta 3000
pr. n. št., in svečenike pri starih Etruščanih iz leta 650 pr. n. št., ki so edini
smeli nositi škornje, saj so le z njimi lahko tolmačili nadnaravne pojave,
se nam korak mora ustaviti pri Juliju Cezarju.
Njegovi vojaki so se namreč razlikovali po činih s škornji, okrašenimi z
zlatom in dragimi kamni. Tem višji je bil vojaški položaj, višji so bili škornji
in bolj bogato okrašeni.
Štirinajsto stoletje se je vpisalo v zgodovino po edinstveno prismuknjeni
domislici, nošenju enega samega, bogato okrašenega škornja. Raje ne bi
ugibali, zakaj je bila to ena izmed modnih muh enodnevnic?
Vsekakor so bile muhe večdnevnice škornji francoskega kralja Henrika
Velikega, ki je bil tako velik ljubitelj škornjev, da jih je leta 1590 dovolil
nositi tudi v salonih in na plesiščih, kar je do takrat predstavljalo nezaslišano nesramnost. Rodila se je znamenita oblika škornja z višjo peto in
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razširjenim, navzgor obrnjenim trompetastim lijakom, ki se pri kolenih
lahko zaviha navzdol.
Zelo modra poteza, zlasti v dežju, saj sicer postane škorenj pravi zbiralnik deževnice.
V začetku 17. stoletja se je zaradi bolezni kralja Charlesa rodil fenomen,
ki je sprožil še danes znano vraževerje. Kot otrok je Charles bolehal za
rahitisom in bilo je malo verjetno, da bo kdaj lahko hodil brez bergel.
Dvornemu čevljarju je bilo ukazano, naj izdela obutev, ki mu bo olajšala
hojo, ali pa naj se poslovi od službe in zelo verjetno tudi od svoje glave.
Ker je bil možakar na srečo odprte glave, je izumil tesen, visok škorenj z
oporami v predelu pete, gležnjev in meč.

pluje mimo tudi eden od para mojih sicer zaničevanih obuvalnih pritiklin.
In zaključi svoj izlet v zavetju peči za centralno ogrevanje. Ja, takrat ni
bilo več kaj čakati.
V trgovini mi je hitrejša gospa pred nosom izpulila zadnji par v moji številki in zato sem racala po naši hišni podtalnici v dveh številkah prevelikih. No, pri sezuvanju vsaj ni bila potrebna pomoč dodatnega para rok.
Gumijasti škornji so najbolj čaščeno obuvalo v deževnem času, med nas
so prišli kot vodoodporen pripomoček, osvajalni pohod pa nadaljujejo v
modnem svetu. Danes so tako široki in udobni, da se sezuvajo kar sami.
Če mene vprašate, komaj čakam, da jih lahko vržem z nog.

Ko je Charles odrasel v moža, je očitno uspešen zdravstveni pripomoček
nosil še naprej in ga ponesel v modo.

Nad tem početjem bi se seveda najnovejša moda glasno zgražala, saj
gumijaste škornje predstavlja kot velike modne osvajalce – pisane, vzorčaste, svetleče.

Čez kolena segajoči škornji se kot oklep oprijemajo nog zato, ker jih pred
nošenjem namočijo v vodi in jih nato še mokre obujejo. Ko se na nogi posušijo, je v njih težko pokrčiti koleno, posledična »vojaška« hoja z izravnanimi koleni pa postane znak imenitnosti, moči, gizdalinske možatosti
in – aha, tudi plodnosti.

Kaj pa tisti stari, dobri, vendar neugledni črni gumijasti škornji, ki se jih
na skrivaj sramujete, kot se je zaradi njih sramoval Ivan svoje matere? In
se je potem kajpada sramoval, ker se jo je sramoval.
Brez sramu jim dodajte nekaj barv, da bo nanje v deževnem dnevu posijalo sonce in bodo zasijali kot mavrica!

Od tod do vraže, da mora moški, ki želi zaploditi moškega potomca, pri
tem opravilu nositi škornje, je le še nekaj strumnih korakov.

Za to preprosto in bliskovito prenovo ni treba na slikarski tečaj, niti v
trgovino po nove. Le, verjeli ali ne, nekaj izolirnih trakov živahnih barv
in motivov potrebujete! Vodotesno se bodo oprijeli škornja, z njimi pa
lahko postavite svoji reciklaži tudi piko na »i« – s pikami, izrezanimi iz
izolirnih trakov.

Obuvalo z erotično etiketo postanejo škornji v 18. stoletju, kot jih opisuje pisatelj Nicolas Sebastien Cramfort. Predstavljajo celo fetiš pregrešnosti, ki ga ženske uporabljajo v namene zapeljevanja. Ker so v tem obdobju škornji še vedno zelo oprijeti, je pri njihovem sezuvanju potrebna
pomoč dodatnih parov rok, še posebej, če je škornje zmočila nenadna
ploha ali so ženske nožice morale stopiti v kakšno lužo.
Ker so bili imenitni možje žlahtnih dvornih dam pred večernim odhodom v spalne prostore večkrat odsotni od doma, ženske roke spletičen
pa prešibke, so pri tej zagati vskočile močne mišice služabnikov, ki so si
za uslugo – povleči škornje z ženskih nog, prislužili čedne napitnine. Na
dvorih je postala celo ena izmed najbolj modnih in kajpada zaželjenih
služabniških obveznosti - »sezuvalec škornjev«.

In mimogrede, z izolirnimi trakovi lahko tudi prenovite stekleno vazo,
posodo za shranjevanje kuhinjskih živil, vodoravno prilepljeni na okensko steklo pa dajejo iluzijo – žaluzije.
Uživajte!
(fotografije na strani 68)

Ampak ko smo že pri dežju, razen pozimi, pomislimo na škornje res najpogosteje takrat, ko se nebo predolgo cmeri in nas voda na cestah prisili
v tisto cmokajočo, poskakujočo hojo.
Kaj bi v tistem trenutku dali za par nepremočljivih škornjev, kajne?
Ko mi spomin pade v vodo oziroma v garažo med zadnjo poplavo in mi
po vodi med ostalim splava tudi nekaj izvodov moje prve knjige, mi pri-
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Dva tulca brez tobolca – najprej
na noge, nato še na roke

»Kaj je lahko bolj opazno kot ženska na dolgih vitkih nogah, ki jih strastno objemajo usnjene črne pajkice?
Veliko žensk v črnih pajkicah!«
Tako kipar Jean Claude Jitrois.
Umetnik je konec devetdesetih let prejšnjega stoletja sredi urbanega
francoskega okolja postavil trimetrsko skulpturo ženskih pajkic s prekrižanimi nogami. Ko je z dovoljenjem pristojnih mestnih oblasti nameraval
prvi dodati drugo in tretjo, je moral še prvo umakniti na manj prometno
lokacijo. Zaradi povečanih zastojev v prometu in nekaj vročeglasnih izmenjav mnenj voznikov. Ne zaradi pajkic, temveč zaradi zvite avtomobilske pločevine.
Čeprav so pajkice v sodobnem času domena žensk, pa so bile v renesančnem času izključno moški privilegij. Zaradi zapletenih krojev takratnih oblačil bi bilo pri vsakdanjih intimnih opravilih slačenje pajkic
prezamudno. Dva tulca kot hlačnici zato nista bila zgoraj sestavljena v
celoti, temveč so sramni deli ostali odkriti oziroma naknadno pokriti z
mošnjičkom – tobolcem, ki je moški atribut še dodatno poudaril z bogato podlogo.
Pogled na moške v oprijetih pajkicah je med dvorjankami vzbujal občudovanje, med moškimi pa tekmovalnost. No, saj bi bilo odveč prišepniti,
zaradi česa.
Za enega najmogočnejših portretov velja Tizianovo platno španskega
kralja Karla V., na katerem neformalno pozira s svojim psom, oblečen v
pajkice s tobolcem.
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Med najbolj goreče privržence pajkic se je v devetnajstem stoletju uvrstil tudi krojač slavnega karikaturista Georgea Cruikshanka, ki ni bil le
ljubitelj pajkic, takrat seveda že brez komično egocentričnega tobolca,
temveč tudi plemenitih angleških hrtov, katerih fotografije je imel razstavljene po šiviljski delavnici. Na ironični karikaturi je prikazal duhovito
podobnost vitkih krojačevih nog v pajkicah in vitkih pasjih nog.
Potegnemo vzporednici moški - ženska včeraj in danes? Kaj je treba imeti, da so tako kot na skulpturi in tako kot na s pajkicami in hrti obsedenem krojaču pajkice videti odlično?
Ne zgolj zato, da boste preusmerjale pozornost in bognedaj povzročale
trke avtomobilov, ko boste hodile po cesti, temveč se tudi odlično počutile.

Straussovo modno valovanje

ali »džinsomanitis« na stilskem
zdravljenju

Vitke dolge noge. In če jih nimate, pa bi pajkice vseeno rade nosile?
Pajkice pokrijte z dolgo tuniko, najbolje nesimetrično ali z obleko do kolen, kar je že modna stalnica desetletje in več. Ko jih ponosite ali se jih
naveličate, pa ne v globino omare z njimi! Uporabite jih za domiselno
preobrazbo. Z nog naj se preselijo na roke ali še kam drugam.
Ideje za prenove igrivo prehitevajo druga drugo, kljub temu lahko kot za
šalo ujamemo katero izmed njih.
Žametne pajkice v divji mešanici vzorcev belega geparda in zebre, pred
leti kupljene v Parizu. Kakovostne, kar je danes vse večja redkost, saj so
kljub neštetim pranjem še vedno videti odlično. No ja, če so se vam med
nabiranjem časa med koleni in pasom nabrali kakšni nebodigatreba kilogrami, jih je pač bolje pokriti z daljšim oblačilom. Ali jih odrezati diagonalno v koraku in s stare črne tunike odstraniti rokave ter jih nadomestiti
z novimi. Uganili ste, iz tulcev pajkic!
(fotografije na strani 70 in 71)

»Ali vas je morda tista pacientka … no, preveč nadležno osvajala?« obotavljajoče vpraša v eni izmed televizijskih epizod mladi zdravnik svojega
nadrejenega, dr. Housa.
»Očitno je tudi tebe, ker si tako bled,« mu odgovori šepajoči zvezdniški
šef, vrhunski diagnostik, ob tem pa skrajno sarkastičen cinik.
Predmet pogovora je 78-letna gospa, polna spolnih fantazij, ki brez izjeme osvaja vse čedne zdravnike v tamkajšnji bolnišnici. Zaradi možganske
okvare priletna zapeljivka verjame, da je mlada in mikavna, zavrne tudi
zdravilo, saj svoje bolezni ne vzame kot bolezen, temveč kot božji dar.
Prav zares so se mi prikupili stilisti nanizanke, saj vročekrvne dame niso
oblekli v komplet oguljene džins jakne in klasičnih kavbojk. Ta naveza je
namreč postala ne le v ameriški, temveč tudi v evropski kulturi oblačenja
bližnjica do dokaza, da je oseba »stara toliko, kolikor se počuti«. Torej
mlada, čeprav s petimi, šestimi, sedmimi in še kakšnim dodatnim križem
na hrbtu.
Pogled nazaj se ustavi na Straussu. Pa ne tistem, ki je valovanje Donave tako impozantno uglasbil, temveč gospodu, ki mu je bolj kot glasba
dišalo bogastvo. Zgolj iz razloga, da bi obogatel, se je sredi 19. stoletja
odpravil v Ameriko kopat zlato. Vendar Levi Strauss ni našel zlate rude,
temveč je v svoji krojaški delavnici odkril pravo zlato jamo, ko je izumil
trpežno modro platno in z njim legendarne kavbojke.
Džins je bil v petdesetih letih prejšnjega stoletja simbol mladine, pri kateri je delinkventnost kot upor malomeščanski povojni družbi postala
prava modna muha.
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Marlon Brando in James Dean sta ga na filmskem platnu povzdignila v
kult, ki ga je vzljubila predvsem marginala. Tako je postal džins simbol
uporništva, svobode, mladosti.
Zaradi vsestranske uporabe je prerasel svojo kultno auro in simbolno
vrednost ter postal moda, ki jo danes nosijo vsi od rojstva do groba. No,
skoraj vsi.
Med njimi možakarji, katerih videz prepeva: »Ne dam, ne dam, svojih
kavbojk ne dam …«, pa čeprav njihov pas, stisnjen v zadušljivem bunkerju pivskega trebuha, že lep čas ni videl sonca.

ki ju vstavite med odrezane detajle starih oblačil. Največ navdiha dajejo gotovo žepi in žepki. Ker so že oblikovani, zarobljeni in zaokroženi s
kovinskimi zakovicami, bo dovolj le, če jih previdno izrežete in prišijete
na krilo, ki ga s tovrstno nadgradnjo podaljšate za pet do deset centimetrov. Če kajpada drži tisti rek – leta gor, krilo dol …
Prenova, ki čisto običajno krilo iz džinsa spremeni v atraktivno »žepkomanko« iz džinsa. In vas bo naredila mlade za vse leto – od poletja do
zime.
(fotografije na strani 69)

In med njimi so gospe, ki so nosile kavbojke z džins jaknami že v času Jamesa Deana. In jih še vedno nosijo, saj so v modnih priročnikih prebrale,
da je džins večno mlada moda, uporna, nepokorna, pa vendar udobna.
Če sindrom džinsomanitis zadene punco v mladih letih, ne povzroča nobenih stranskih učinkov. Razen tega, da zasvojenka z džinsom po letih
in letih nošenja skoraj izključno te uniforme ne pomeni več izziv konvencionalnosti. Če pa džinsomanitis ne udari le tu in tam, temveč usmerja
sleherni dan gospe iz časov Jamesa Deana, pa ta »večno mlad« slog le še
poudari – leta in starost.
Zlizane, sprane, nacefrane in v vintage obrabljenem stilu zmečkane
kavbojke na zadnjici, ki sta jo klimakterij in gravitacija predelala, pač ne
prebujajo iluzije, da je dama še vedno tako vroča, da bi lahko njena prisotnost sprožila protipožarni alarm v prostoru.
Je pa imela tista dr. Housova 78-letnica, ki mi kar ne gre iz glave, zaradi prepričanja v njenih srečnih 28 let starosti, vendarle oblečeno krilo v
mladostni modrini. In džins je lahko, stilsko predelan z dodano domišljijo, neskončno hvaležen material za domala tisoč in eno reciklažo.

»Žepkomanka iz džinsa«
Pa se poigrajmo le z eno idejo, ki lahko prebudi tisoč drugih. Barve. Minojskim barvam pravimo tako po kralju Minosu iz grške mitologije, ki jih
je strastno oboževal. Če smemo verjeti legendi, kajpada. Lahko jih poznamo tudi kot osnovne slikarske barve iz tube – rdeča, modra, rumena.
Ni potrebno prav veliko šiviljskega znanja za tale ljubek reciklonček na
temo »Gremo se džins barvno druženje«. Pobrskajte po omari in poiščite kakšne odslužene kavbojke iz rdečega in svetlo modrega džinsa. Za
zelen in rumen barvni akcent dodajte še dva koščka platnene tkanine,
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Od najbolj vabljive kletke na
svetu do krila z novo energijo

»Hočem, da mi ustvarite tako osupljivo in mogočno obleko, kot je svet
še ni videl!«
Pravljica? Ja, njeno kratko življenje je bilo pravljica, dokler se ni končalo
pod giljotino.
Francoska kraljica Maria Antoinetta, žena kralja Ludvika XVI., je v drugi polovici 18. stoletja res osupnila svet z uvajanjem do absurda širokih
krinolin. To najbolj spektakularno oblačilo, kar se jih je človek domislil,
je zablestelo v obdobju rokokoja. Z inovacijo stoletja – obroči iz kitovih
kosti in bambusovih palic, ki so ustvarili krinolino s pomočjo podpornic
v obliki ovalne kletke. Neudobne kajpada, kot so nerodne vse kletke, pa
čeprav zlate.
Maria Antoinetta, nagnjena k divjim dvornim zabavam, nebrzdanemu
razsipništvu in pretiravanju tudi z več kot pol metra visokimi pričeskami,
je s krinolino, široko veličastnih 180 centimetrov, presegla vse dotedanje ekstreme v oblačenju. In dosegla rekord, domala modni razvrat. Tudi
zaradi več deset metrov najbolj prestižne svile, ki se je ovijala okrog nje,
številnih čipkastih naborkov, draperij, pentelj, resic, svilenih trakov in
venčkov iz cvetja.
Dolgotrajen proces je tudi samo oblačenje, pri katerem je morala imeti
žlahtna gospa za pomoč nekaj služabnic. Do dolgih spodnjic in podkrila
bi še zmogla sama, sledil pa je počep, da so ji lahko čez glavo poveznili
kletkasto osnovo, nakar so po tri služabnice stopile na pručkaste lestve
ter s skoraj meter dolgimi lesenimi kleščami spustile gornje krilo čez glavo lastnice.
Glede na takratno pestro družabno življenje s plesi, opero in neštetimi
dvornimi sprejemi, ki so zahtevali menjavo oblek po petkrat na dan, je
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lahko gost, ki je čakal v sprejemnici, popil kar nekaj kozarčkov konjaka in
vmes še malo zadremal, preden se je dami uspelo preobleči.

Konec 19. stoletja je pomenil tudi konec krinoline kot vsakdanjega oblačila.

Krinolina je imela tudi posebne nastavke iz jekla, ki so se stisnili in gibali,
kljub temu pa se je bilo treba naučiti spretnosti nošenja in hoje v njej. Priti skozi vrata je pomenilo, da bo pri tem ponovno potrebnih nekaj parov
usklajenih rok, ki so šle prej skozi učne ure »kje stisneš krilo, da ne ukriviš
obročev in kako diskretno potisneš njeno žlahtno visokost skozi vrata,
da bo videti, kot bi šla sama …« Prava nočna mora je bila že misel, da bi
se ženska v takšni opravi sredi plesa spotaknila in padla, saj se je lahko
obroč pri padcu kot dežnik ob sunku vetra obrnil navzgor, jo »pokril«
čez glavo, ob tem pa odkril …

No, vsaj pri krilu. To je na svojem evolucijskem pohodu od najdaljših maksi do najkrajših mini verzij slišalo na imena: baletno, balonasto, cevasto, hlačno, hobbie, ovojno, plisirano, zvončasto, vretenasto, vrčasto,
godet … Ja, se strinjam. Dolgčas, tole naštevanje.

Eni so se ob tem zabavali, drugi pa ... No, ko je začelo med ljudstvom
kraljice Marie Antoinette, ki je živelo v vedno večjem pomanjkanju, vreti, je malo pred francosko revolucijo prilila olje na ogenj z znamenitim
stavkom: »A da ljudje nimajo kruha? Pa naj jedo potico!« Kraljičin konec
poznate. Zgodil se je leta 1793 pod giljotino.
Vzporednica z aktualno zgodbo današnjega časa?
Tudi danes imajo izbranci vedno več in tudi danes uživajo, če lahko to
počnejo vsem na očeh. Preprosti ljudje pa seveda – izigrani, zavistni, jezni in žalostni, saj lahko sami vedno manj trošijo, ker pač nimajo. Vendar,
če že imajo prvi več in so brezbrižni do tistih, ki jim ta sreča ni dana, je
niso sposobni ali je ne znajo poiskati, bi bilo preveč pričakovati, da se
vsaj ne obnašajo arogantno in vzvišeno do revnejših?
Da se ne bi zgodovina ponovila.
Le kam me je pa zdaj zaneslo, o čem že govorimo? Aha, o krinolini.
V tem obdobju je bila zaradi prej omenjenih pripetljajčkov krinolina osrednja tema karikaturistov in satirikov, ob njej so se posmehovali gospem
iz najvišjih družbenih slojev, ki so se prostovoljno zapirale v to kletko.
Kljub temu je postala krinolina najbolj vabljiv in seksapilen simbol drugega cesarstva tudi po zaslugi »zadavljenega« ženskega pasu s steznikom.
Kot okrogla kletka je živela vse do sredine 19. stoletja, ko se je odprla in
prepolovila. Po zaslugi dekleta, ki je po plaži francoskega mesteca Biarritz vrtela svoj senčnik tako prikupno, da se je vanjo zaljubil Napoleon III.
Dekle je postala cesarica Evgenija, Biarritz pa najbolj modna turistična
destinacija v Evropi, do katere so z vlakom potovale trume turistov. Za
tovrstna potovanja je bila kajpada potrebna tudi udobnejša noša. Ko je
cesarica Evgenija leta 1869 odprla Sueški kanal, oblečena v krinolino, bogato drapirano v široko obliko osjega zadka le še zadaj, se je rodil nov
trend - Cul de Paris.
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In potem gre vse skupaj le še na ožje in navzgor.

Kolateralna škoda bi se povzročila le brez omembe podatka, da je množica krojev kril po številu vendarle veliko večja kot množica hlačnih krojev, ki jih ženski svet zadnja desetletja neznansko obožuje. Jaz sicer še
vedno niti najmanj. Posebej tistih v navezi s klasičnim, po moško ukrojenim hlačnim kostimom ne bi postavila na piedestal ženstvenosti, kljub
vsem modnim slavospevom.
Ve pa seveda, kakor vam je ljubše. Moda je navsezadnje ena sama sproščena svoboda.
Znotraj te svobode pa je vendarle dobro, da vsaka ženska izbere, če smo
že pri krilu, zgolj tisti kroj in dolžino, v katerem se najbolje počuti. Ne
glede na trenutne modne zapovedi in ne glede na to, kakšno krilo si je
kupila njena prijateljica.

YSL z vabilom na frfotavo valovanje
Koliko glamuroznih krinolin imate doma? Če odštejete nostalgično škatlo s poročno obleko, hranjeno na cvetovih lavande, kolikšen je sploh
rezultat te matematične operacije? No, če bi se ušteli pri seštevanju,
morda res kaj več kot nič. Kaj pa takšnih in drugačnih kril, ki čakajo – viseča na obešalnikih ali zložena na kupu tam nekje zadaj, kdo ve na kaj?
Aha, to pa je čisto drugačno seštevanje, pri katerem bi lahko kot vsoto
zapisali celo dvomestno številko!
Se morda kljub temu ali prav zato dialog z vašo na stežaj odprto garderobno omaro pogosto konča z vašim tečnobnim: »Moje življenje je
dolgčas – zaradi tvoje dolgočasne vsebine!«
Res je – količina oblačil še ne pomeni veselja z njimi, če v njih ni iskrivosti. Ob tem sploh ni pomembno, če gre za pregrešno drage ali smešno
poceni cunjice. Ker je filozofija, da se lahko po modi oblačijo le tisti z zajetnim bančnim računom, skoraj preživeta. Na žalost, bi rekli pesimisti.
Na srečo, pa racionalisti.
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Kljub suši v denarnici lahko z dobro idejo sami in doma predelate staro
krilo v izvirno, modno oblačilo. V času odločitev, ki naj bi z malo naivnega optimizma obrnile naš jutri »na juriš« oziroma na bolje, nam na bolje
življenje še najzanesljiveje obrne – moda.

Nas je pa tudi nekaj zapriseženih individualistk, ki nas ob tovrstnem srečanju strese, kot bi vtaknile prst v električno napeljavo. In potem pač
adijo veselje z novo oblačilno pritiklino. Krilo pa je, čeprav novo, nič krivo, poslano v najbolj oddaljeno temnico omare.

Drži?

Če ne bi bilo »ali« … Ali vam je ostalo kaj usnjenih ostankov od prenove
prejšnjega krila? Lahko se odpravite ponje tudi v trgovine, kjer prodajajo
odpadke, primerne za predelavo oziroma reciklažo.

Nikar ne recite, da ga nimate – neštetokrat nošenega, vendar še ne iztrošenega črnega krila.
In tako kot že v času Marie Antoinette ljubi tudi današnji čas kljub poplavi minimalističnih stilov še vedno frfotavo cvetoče valovanje. Volanasto
krilo, uspešnica ene izmed kolekcij modne hiše Yves Saint Laurent, zaradi netipične trendovske podobe domala brez letnice, je lahko imeniten
navdih za domačo prenovo. Potrebujemo poldrugi meter blaga v dveh
odtenkih, iz katerega odrežemo približno 15 in 10 cm široka trakova, ki
ju prišijemo skupaj. Iz tretje barvite tkanine izrežemo približno dvajset
polkrogov. Zarobimo jih in drapiramo v barvite cvetne liste ter prišijemo
na krilo sočasno z naborkom, ki ga začnemo pritrjevati na spodnji rob
krila na desni strani. Malce čez sredino sprednjega dela ga z ovalnim
preklopom sklenemo na levem boku, kjer se zaradi skladnejšega konca
nekoliko zoži.
Vam je všeč? Nikar se ne ustrašite prenove, če niste izurjeni v šivanju.
Boste videli – preprosteje je, kot je videti!

Približno 10 evrov stane kilogram usnjenih ostankov, včasih tudi tako
velikih, da lahko iz njih ukrojite kar celo krilo.
Usnje je med dominantnimi materiali domala sleherne modne sezone.
Zgodbe, ki jih piše, riše in šiva, so lahko rockerske, androgeno minimalistične ali čutno zapeljive. Ali pa – frfotavo igrive. Kot pri naši prenovi,
ko je vsak usnjeni list nova zgodba, vendar sklene toplo prijateljstvo s
prejšnjim ter podaja roko novemu. Plastenje, ki od bokov navzdol preoblikuje krilo v razgibano kreacijo, asociira na drevesno lubje ali narobe
obrnjen šopek cvetlic s suličastimi listi.
Odličen občutek zračnosti in šelestenja dajejo »listi«, ki so na krilo prišiti
le na zgornjem delu, robovi pa so skriti za skupno vodoravno prišitim
usnjenim trakom. Za dodatno dinamičnost poskrbijo kovinski gumbi in
dekorativna verižica s skritimi kaveljčki, ki se lahko tudi sname.
(fotografije na strani 75)

(fotografije na strani 72 in 73)

Ko vam nekaj ostane, lahko iz tega »Klimtka« nastane!
Usnjeni listi – za individualistke
Lahko pa je garderobno - krilna zgodba tudi nova. Kupljena prejšnji teden in ta teden že obžalovana. Zakaj?
Saj ste morda že kdaj trčile v svojo »dvojnico«: »O, tudi ti imaš takšno
krilo kot jaz?«
Pa Mojca ima tudi enako. Je menda tudi Metka izvedela, da so bile znižane za skoraj polovico cene in je po službi takoj tekla ponj. Pa so ji zadnje v njeni številki izpulili pred nosom.
Hm, srečevati po svetu ženske, oblečene v enaka oblačila, je nekaterim
v ponos, če ne kar najbolj prijetna prostočasna dejavnost, ker imajo očitno dober nos za stvari, ki so mnogim všeč.

32

Prav nadležni so, ko se valjajo po hiši – ostanki blaga. Vendar, stvari niso
vselej takšne, kot so videti. Dokaz? Reciklaža – druženje dveh različnih
barv in debelin blaga. Tanjše položimo v gube in s tem dodamo volumen, plisirane trakove nato vstavimo v preprosto ukrojeno krilo.
Če ste sami likovno nadarjeni ali imate pri roki kakšno umetniško dušo,
pa naj vam krilo nadgradi z atraktivno poslikavo po vaši zamisli. Če vam
je všeč kateri izmed slikarjev, kot je meni denimo Gustav Klimt, pa se
v družbi čopičev in barv za tekstil poigrajte s katerim izmed njegovih
motivov. Tako sem ob razmišljanju o minljivosti, igrivosti, smiselnosti in
oplemenitenju življenja nekega sobotnega popoldneva ustvarila krilo
»Klimtko« na temo Klimtove slike »Drevo življenja«.
(fotografija na strani 74)
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Mehka dlaka – ostri spori

Streljajček od usnja je dlakasto usnje. Da bi bila koža, ki jo je naš jamski
prednamec zavihtel čez ramena, sporna? Dajte no! Ampak do takrat, ko
se je krzno pojavilo v funkciji modnega oblačila, se je zamenjalo na milijone zimskih dni in noči. Natančneje, v začetku 16. stoletja, ko ga je kot
statusni simbol in znamenje prestiža okronal kralj Henrik VIII.
Henrik ni bil znan le po svojih bliskovitih političnih potezah, šestih ženah
in čudaških značajskih preobrazbah, temveč tudi kot izumitelj mode krznenih oblačil, širokih plaščev, imenovanih šaubi, podloženih s hermelinom in velikim krznenim ovratnikom, ki je imel nalogo poudariti širino
moških ramen. Mogočnost in pompoznost.
V petdesetih zlatih Hollywoodskih letih je postal po zaslugi filmskih div
krzneni plašč najbolj zaželjen kos ženske garderobe, fetiš, ki izraža prefinjen okus in dobro gmotno stanje.
Na začetku sedemdesetih se pojavijo prvi pomisleki o ogroženosti kanadskih tjulnjev, ZDA so prepovedale uvoz in prodajo iz njihovega krzna,
hkrati pa so se začele pojavljati prve sintetične različice. In slišati je bilo
oddaljeno grmenje, ki napoveduje zaton bleščavosti soboljevine, astrahana, hermelina, činčile, lisice, rakuna. Pomisleki so bili iz leta v leto glasnejši,
oster upor proti krznu je spodbudil tudi film iz leta 1996. Saj se ga nekateri
spomnite. Oglasa s takrat vrhunskimi manekenkami z Naomi Campbell na
čelu, ki so se iz protesta proti ubijanju živali za pridobivanje krzna slekle.
Oglas je pospremil slogan: »Krzno nosijo lepe živali in grde ženske, zato
raje gole kot v krznu!«
Lepe in gole so takrat zrle s plakatov, ki so dvignili veliko prahu in odpihnili z modnega prizorišča pravo krzno. Za škandal desetletja je leto
kasneje poskrbela sama Naomi Campbell, ko je na modni reviji za modno
hišo Fendi oblekla – krznen plašč. Bojda to ni škodilo njeni lepoti, niti
njeni denarnici, ki se je zaradi debelega krzna prav debelo podložila.
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Sledila je množica kampanij z metanjem rdeče barve po izložbenih oknih
in na ženske, ki so hodile po ulicah oblečene v krzno. Odločen je bil tudi
poziv kraljici Elizabeti II., naj preneha pobijati črne medvede, katerih krzno se uporablja za izdelavo znamenitih kučem kraljeve garde. Njeno
veličanstvo na njihove proteste in zahteve, da jih zamenjajo s sintetičnimi ni reklo – nič.
Se je pa na te kampanije odzval okoljevarstvenik v britanskem časniku
Daily Mail: »V nasprotju s pravim krznenim plaščem, ki ga lahko večkrat
preoblikujemo glede na modo in lahko zato traja desetletja, je plašč iz
umetnega krzna morda odvržen v smeti že ob koncu sezone. Tam bo
ležal skupaj z drugimi sintetičnimi izdelki le nekaj decimetrov pod tlemi,
strupene kemikalije, ki jih vsebuje, pa lahko prodrejo do bližnjih rek in
polj. To je grožnja za ljudi, za divje in domače živali. Materiali, iz katerih
so izdelana plastična oblačila, se prav tako kot plastična vrečka ne razgradijo«.
»Če bodo nehali ubijati živali, naj si bo za krzno ali usnje, bodo plastična
oblačila začela ubijati nas«, nadaljuje njegova razmišljanja v članku Teresa Platt, izvršna direktorica FCUSA (Fur Commission USA).
Ostrim razpravam o krznu ni videti konca. »Več kot 40 milijonov živali je
ubitih vsako leto za krzno,« so zgroženi prvi.
»Je kdo preštel, koliko piščancev se ubije za prehrano? Tudi zajca lahko
kupimo kot izvrstno meso v vsaki trgovini, njegovega krzna pa ne smemo uporabljati. Te kampanije niso smiselno usmerjene,« odgovarjajo
drugi.
Živalske dlake še naprej ostajajo najbolj sporen fenomen v zgodovini
oblačenja.
No, ni pa nujno, kajpada, da se tudi vi spuščate na to bojno polje. Ostanke, bodisi pravega ali umetnega krzna, ki je po videzu tako ali tako skoraj
enako pravemu, uporabite za izdelavo domače prenove. Reciklaže na
temo krznenih obrobkov so pač modna stalnica.

Za reciklažo potrebujemo nekaj tekstilnih koščkov z zlatim odtenkom
in usnjenih ostankov od temno rjave do medene barve, ki so razrezani
v geometrijske like. Na krilo jih najprej pritrdimo s prozornim lepilom za
usnje, nato pa jih prišijemo. Krilo do kolen lahko s krzneno obrobo podaljšamo pod kolena ali odrežemo rob in ga skrajšamo do mini dolžine.
(fotografije na strani 76 in 77)

Včeraj odeja, danes pončo
Kosi in odpadni koščki usnja nimajo v sodobni modi nobenega razloga
za slabo samopodobo, saj včasih nastopajo celo v vlogi dominantnega
veznega člena pri oblačilnih sestavljankah.
Prestižna oblikovalska znamka Chloe je za sezono jesen-zima 2011/12
izrazito reciklažno razpoložena.
Le zakaj njihov pončo spominja na odejo? Ker bi lahko to tudi bil, preden
je postal pončo, kajne?
In ideja je dala idejo … Kar pogumno!
Mehko, barvito kockasto odejo preganite po robovih v trikotnik, na vrhu
izrežite vratno odprtino, lahko pa jo zložite vodoravno in bodo daljši robovi namesto v trikotnik spredaj padali ob straneh.
Za dober modni občutek in da vaše novo oblačilo ne bo res služilo samo
kot ogrinjalo, vrženo čez rame, mu našijte, kot so to storili pri Chloe,
usnjene aplikacije. Iz rdečega flisa ukrojite velik asimetričen žep za nujne
drobnarije, prišijte geometrijski detajl iz usnja v medeni barvi, pa ne pozabite še na en majhen rumen žepek, ki se zavezuje z usnjenimi trakovi.
Uganili ste. Velikost je prilagojena vašemu mobilnemu telefončku.
(fotografije na strani 78)

Z ostanki usnja do Klimtovega poljuba
Tema prenove je staro krilo, ki bi mu po nešteto oblačilnih druženjih lahko očitali najmanj izpetost, če že ne izpranosti. Spodnji rob, ki je po več
pranjih in čiščenjih videti, kot bi se po njem sprehajal brusni papir, lahko
tako spretno prikrijemo, da se še krilo samo niti po naključju ne bo več
prepoznalo.
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»La petit robe noire« ali kako
je lahko 85-letnica vredna
poželenja

»Mademoiselle, moj poklon in moje sožalje.
Če smem vprašati – čigavo smrt pa obžalujete?«, je sredi jesenskega Pariza daljnega leta 1926 vprašal vso v črno, vključno s čevlji in črnim klobukom oblečeno damo gospod s sprehajalno palico v roki.
Paul Poiret. Slavno ime, v tistih letih daleč najbolj spoštovan oblikovalec
visoke pariške mode, za katero so bili značilni pisani barviti orientalski
motivi.
»Vašo, monsieur,« je strupeno puščico vrnila njegova največja konkurentka, mademoiselle Coco Chanel«.
Njena samozavest se je pokazala kot upravičena, saj se je pokop Poiretovih priljubljenih kričečih barv, perja, bleščic in čipk zgodil že čez tri mesece z izdajo januarske revije Vogue. Ob skici črne obleke brez gumbov,
zadrge ali podloge, z oprijetimi rokavi, ovalnim izrezom tik pod vratom
in dolžino okrog kolen je bilo zapisano: »Ford Chanel.«
»Uh, kakšen dolgčas,« so z rokami pred usti izumetničeno zehali nekateri.
»Če to ni nesramno zanikanje ženske postave, saj vendar ta reč zakriva
vse najlepše na ženski«, so nergali drugi in imeli pri tem seveda v mislih
ženske prsi, pas in boke, doslej izpostavljene v strastno oprijetih korzetih in kipečih dekoltejih.
Tudi monsieur Poiret si ni mogel kaj, da ne bi siknil tiste znane: »Pa kaj
neki se je domislila Chanel? Neko de luxe bedo. Prej so bile ženske lepe.
Zdaj pa spominjajo na podhranjene poštne uslužbenke!«
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Toda Vogue je suvereno zatrjeval: »Črna je brez dvoma nova modna barva, nosijo jo najbolj odločne ženske podnevi in zvečer«. S tem je Coco
Chanel pripel medaljo žlahtne ženske pristnosti ter si glede rojstva in
nadaljnjega življenja male črne obleke drznil biti celo preroški: »La petite
robe noire bo spremenila modni svet in postala nova uniforma sodobne
ženske«.
In napisane besede so resnica postale. Coco Chanel, ki je v obdobju Belle
epoque pretresla svet z malo črno oblekico, ni bila modna muha enodnevnica. Njen čar ni v naslednjih desetletjih niti malo zbledel, nosile so
jo in jo še nosijo največje dive.

Ta dinamični motiv lahko kajpada s papirnato šablono, ki jo prerišemo
na belo podlago, izdelamo tudi sami. Izrezan vzorec na osnovo pritrdimo in nato prišijemo z nevidnimi šivi.
Če želite staro malo črno obleko popestriti in ob tem vizualno sklestiti
še nekaj svojih kilogramov, poglejte zelo posrečen približek idealni rešitvi. Svetle vzorčaste burdure ne prišijte na obleko v celoti in vodoravno,
temveč se poigrajte z različno dolgimi diagonalnimi linijami, ki bodo vaš
pas in boke optično zožili.
(fotografije na strani 79)

Nosimo in nosimo jo tudi običajne ženske, ki nam pomeni tisto večno
odrešiteljico za priložnosti, ko nismo povsem prepričane, kaj je primerno obleči. Ko nas zanese v trenutkih negotovosti, morda celo zaradi čudaškosti polne lune, ki nam zadrži preveč vode v telesu in okrog pasu.
Črna obleka pa, no, saj veste, vizualno oži.
Mala črna obleka, stara že več kot petinosemdeset let, zato ostaja še
vedno dama, vredna poželenja.
Kajpada s posodobljenimi kroji, tehnološko izpopolnjenimi materiali in
možnostjo nenehnih stilskih nadgradenj, drobnih ali korenitih prenov …
Jo imate? Seveda jo imate, samo morda ste že pozabili nanjo.
Pa bi vašo malo črno obleko vendarle želeli videti še v kakšni novi, neizživeti kombinaciji? Če ste preigrali vse variacije na temo ogrlica iz biserov,
rutka okrog vratu, našita burdura iz bleščic ali nov pas, se poigrajte še s
kakšno peto, šesto, sedmo modno prenovo.
Lahko ji odrežete rokave in pod skrajšane do komolcev ali še krajše,
oblečete vsak dan drugo majčko, bluzo, puli. Spodaj pa navlečete pajkice, klasične ali široke hlače v stilu Marlene Dietrich ali dolgo krilo, odvisno pač od trenutnega modnega navdiha.

Mala črna
z volutasto atiko
Ali pa, če vam je blizu ženstvenost Diane Von Furstenberg, vas morda
navduši katera izmed variacij na temo volutaste atike. V originalni verziji
gre za vzorec, v 18. stoletju priljubljen na okvirjih ogledal Jurija II. ali starinskega pohištva, v katero so bile vrezane atike volutastih oblik.
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Vzemite nam vse, le obleke ne!

Nekoč, ko se je še natančno vedelo, kaj se sme in kaj ne, se je vedelo
tudi, kaj je modno in kaj ni. Danes na področju pravil o videzu naših oblačil vlada prava anarhija. No, če bi vladala samo tukaj, bi bilo na svetu res
prav zabavno. Danes, ne le, da smo ženske povzele od moških srajce in
kravate, tudi moški so si najprej kradoma, zdaj pa povsem legalno prisvojili precej pritiklin iz ženskih omar in kozmetičnih omaric.
Kaj torej ženskam sploh še ostane? Obleka! Saj veste, nikoli ne reci nikoli,
ampak razen v starem Rimu, ko so si moški ovijali okrog telesa oblekam
podobne toge, klasična ženska obleka vendarle še ni premotila mode,
da bi jo oblekla tudi njim.
Torej je ne dajmo in uživajmo v tem domala edinem ženskem modnem
privilegiju, ki ga tudi sodobni trendi zajemajo z veliko žlico. Kaj z žlico,
kar z zajemalko.
Uživajmo pa tudi v recikliranju in sestavimo edinstveno obleko – iz nekaj
majčk, dodajmo ji rokave, jo skrajšajmo, podaljšajmo z volanom.

Hello Hippie ali – živela sedemdeseta!
Če vam niso všeč, jih poglejte še enkrat, mogoče le … Če jih obožujete,
pa kar na vesel poskok in v trgovine! Po volanaste obleke, ki valovijo
kot drobno plivkanje morja, kot orjaški valovi, na oblačila so včasih všiti
navpično, kot se navpično vijuga med, ki teče z žlice v čaj. Videti jih je
mogoče na vsakem drugem koraku, da se človek vpraša – se je modi
znova povsem zvolančkalo?
Volani in naborki namreč postavljajo temeljni kamen oblekam, kakršne
je oblikovala oblikovalka Thea Porter v sedemdesetih letih. Cvetličnih,
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kalejdoskopskih ali pikastih vzorcev, najraje celo več združenih v frfotave dolge ali kratke obleke. Nekoč smo jim brez občutka hrapavosti na
jeziku rekli ciganske. No, danes je najboljše, če jim rečemo le hipijevske.
Ker v resnici precej natančno posnemajo uporniški slog, ki se ga nekateri še z nostalgijo spominjamo. Verjamete, da lahko kratka brezrokavna
poletna oblekica postane jesenska ali spomladanska z dodanimi rokavi
v cvetličnem vzorcu in volanom, ki jo bo podaljšal do kolen, morda kar
do gležnjev?
Sprejmite reciklažni izziv in ustvarite trendovsko obleko!
(fotografije na strani 81)

Botticelli, Schiele,

Warhol, Mondrian

– za modni vsakdan

Začrtane Pradine mornarke
Belo-modre črtaste majice mornarjev in ribičev, ki imajo na mišičastih
rokah vtetovirana sidra ali morske sirene, so vse od leta 1846, ko so se
mornarji zavihteli tudi na modni krov, doživele že precej nežnih valovanj
in viharnih evolucij v stilu variacije na temo.
Navdušeno plezajo druga ob drugi navzgor ali navzdol. Tu in tam iz ravnih vrst bahavo izstopi kakšna debela črta, drugič četica enakih črt stisne medse kakšno tanjšo v kontrastni barvi. Pravzaprav je tradicionalnih
belih in modrih črt včasih le še za vzorec.
Poznate zgodbo? Dogajala se je v modni hiši Prada leta 2011, lahko bi bilo
tudi prej ali pozneje, saj je ideja brez izrazite modne letnice. Če vam je
bila tista prestižna Pradina obleka v kateri izmed revij všeč, pa ste jo morale – zaradi saj veste česa – prečrtati s seznama nakupov, jo podčrtajte
kot vašo modno prenovo!
Kaj potrebujete? Sivo-črna tunika, medeno - črna in rdeča majčka so bile
kupljene. Kljub temu, da so iz 90 % bombaža z dodanim elastanom, njihova skupna cena ni presegla 30 evrov.
Majčke razrežite. Medeno - črno črtasto tik pod rokavnim izrezom in
jo sešijte s prav tam odrezano sivo-črno tuniko. Na njen rob naberite
volan, ki ga sestavite iz prepolovljenega spodnjega dela prve majčke.
Rdeči majčki odstranite en rokav in iz njega izrežite dva rdeča trakova,
ki ju kot črti prišijete na obleko.
Predvsem pa, nikar v smeti z ostanki! Manjkajoči rokav na rdeči majčki
zamenjajte s sivo črtastim, dodajte še dva črtasta všitka in že ste lastnica
dveh novih modnih črtastih oblačil. (fotografije na strani 82 in 83)
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Ko opazujemo izložbena okna ali brskamo med obešalniki v trgovinah z
novo modo, nas sem ter tja prešine: »Od kod že poznam ta kroj obleke,
ta vzorec, to kombinacijo barv?«
Drži? Da, vsem se to dogaja, čeprav se večina po neuspelem tuhtanju
potolaži z mislijo, da gre za asociacijo na oblačilo, videno v kateri drugi
izložbi, na prelestni manekenki.
Tisti, ki sta vam bližje zgodovina in umetnost, boste zagotovo hitreje
našli povezavo.
Moda se namreč večkrat nostalgično zateka po ideje v zgodovino oblačenja ali veselo črpa navdih iz znanih slikarskih del.
Kar ne more se odločiti ali jo bolj navdušuje renesančni slikar Sandro
Botticelli, ki je svoje »Rojstvo Venere« leta 1480 poudaril z rožnatimi vrtnicami, Mondrianova neoplastična kompozicija iz leta 1921, ki jo je sredi
šestdesetih let uporabil za svojo kolekcijo sloviti Yves Saint Laurent, ali
nemara Andy Warhol z zbirko »Powers«. Denimo znamenita slika »Tomato Soup« ne predstavlja le emblema njegovega slikarstva, temveč celotnega zgodovinskega obdobja, v katerem je človek žrtev potrošništva
in reklame. Tudi njegovo mehko barvito cvetje kot antipod pločevinasti
brezčutnosti, navdihuje.
Modna ironija, kdo bo tebe ljubil, bi torej lahko malce priredili tisto slovensko ljudsko. Vendar če pogledamo na vse te asociacije iz zabavnega
zornega kota, so ne le izvirne, temveč tudi koristne. Če jih znamo iz aktualne mode povzeti, prirediti in po svoje prenoviti.
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Kompozicija iz treh odsluženih kosov

Namesto oljnih seveda nabavite barve za tekstil, ki so prijazne do okolja
in kože ter obstojne tudi po večkratnem pranju.

Mondrianova slika »Kompozicija«, ki jo je Yves Saint Laurent uporabil
za eno najlegendarnejših oblačilnih podob vseh časov, moda kar naprej
sestavlja, razstavlja, dodaja, odvzema.

No, morda si motiv le narišete na oblačila s krojaško kredo ali običajnim
svinčnikom, da vam čopič ne bo pobegnil po svoje.

Zakaj ne bi služila tudi nam – za domačo prenovo volnene tunike? Čisto
iskreno, včasih ne gre le za to, da je postalo sicer modno ukrojeno oblačilo s širokim patentom na spodnjem delu dolgočasno. Morda se je nanjo naselil zoprn madež, ki mu ne pridejo do živega niti najbolj »čudežni«
odstranjevalci iz naših televizijskih oglasnih sporočil.

(fotografije na strani 84)

Rožni vrt na plašču

Kako že gre tista, če ne gre Mohamed na goro ... Pa ga prekrijmo! Vendar ne s čimerkoli, temveč tako domiselno, da se ne bo nikomur razen
nam niti sanjalo, kaj se skriva spodaj. In takšen mini reciklažni projekt je
tudi svetla izjema, ki potrjuje pravilo, da packarij ni lepo skrivati.

Bi radi zacveteli? Seveda ni treba poslušno repkati za modnim cvetličenjem, ki trosi po oblačilih vrtne, poljske ali eksotične cvetove še obilneje, kot jih je Botticelli na svojih platnih ali Warhol v slovitih hibiskusovih
cvetovih.

Seveda moramo za aplikacije izbrati material, ki bo ustrezal tanki pletenini – meni sta bili najbližje odsluženo volneno krilo s čipkastim motivom
in rdeča bombažna majčka, ki je, namesto, da bi svojo pot zaradi zbledelih obrob končala na smetišču, podarila del sebe – za novo oblačilo.

Vzemite škarje in platno v svoje roke, navdih za domiselno domačo prenovo pa lahko brez slabe vesti povzamete iz enega od modnih cvetličenj. Romantično cvetlične aplikacije so seveda v igri.

Še kaj? Ja, črne trakove približno tri centimetre debele narežite in jih
skupaj z izrezanimi ploskvami blaga pritrdite na tuniko najprej ročno,
nato pa jih še z nevidnimi šivi prišijte na tuniko. In uživajte v domačem
unikatu.
(fotografije na strani 80)

Obleka kot slikarsko platno
Se zgodi, da kje vidimo motiv, ki nam je od nekod znan, všečen, domač.
Ja, kot ena izmed velikih oblačilnih uspešnic blagovne znamke Jil Sander, ki je dobila navdih v natanko sto let starem platnu Egona Schieleja.
Kajpada v sveže razgibani modni nadgradnji.

Osnova je spomladanski oziroma jesenski črn plašč, ki ste ga nosile že
predlani, pa lani, pa letos.
Ja, kar večen je, vendar kar je preveč, zna biti pa enkrat vendarle odveč.
Seveda vas nihče ne sili v mazohizem, da bi na roke ali strojno izvezle
cvetlično burduro. Potrebujete ostanek vzorčastega blaga, ki ga utrdite
in fiksirate s podlogo iz fizelina, nato pa iz blaga izrežite tiste cvetove,
ki so vam na blagu najbolj všeč, ter jih s skritimi šivi pritrdite na plašč ob
spodnjem delu in na robovih rokavov.
Ko ste že ravno pri rezanju cvetličnih aplikacij iz kosa blaga, lahko s takšnim motivom imenitno popestrite ali celo »zajezite« kakšno pobeglo
zanko na volneni oblekici vaše najmlajše princeske.
(fotografije na strani 86 in 87)

Sprejmete izziv in se za nekaj ur prelevite v slikarja, čeprav še nikoli niste
stali pred slikarskim platnom s čopičem v roki?
Ker vašega dela ne bodo ocenjevali učeni likovni kritiki, ne potrebujete
niti posebnega umetniškega talenta. »Okvir« za vašo domačo stvaritev
boste namreč ve same, za platno pa poiščite v omari belo platneno krilo
in belo bombažno majčko ali puli.
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Z malo kvačko

do velike mode

Kar preveč bi bilo pričakovati, da bomo ljudje v današnjem jezno jezičnem, suhe rožice sadečem ter le tu in tam sproščeno zabavnem svetu
razmišljali – zadržano.
Tudi modi se v siceršnji sivo-črni dramatičnosti zahoče spustiti v barvito
vzorčasto modno pustolovščino. Po oblačilih se namreč, kot alternativa
androgenemu minimalizmu, veselo sprehajajo barvne, v kroge sklenjene in na babičina stara pregrinjala spominjajoče cvetlične sestavljanke.
Etno figuralika pravzaprav nikoli ni povsem iz mode, če že nihče drug, pa
s pletilkami ali kvačkami za to domala vsako sezono poskrbi eminentna
italijanska modna hiša Missoni.
Seveda brez spretne babice, tete ali sosede, ki obvlada umetnost ročnega vrtenja kvačke ne bo šlo, če se boste odločili kakšen pulover ali toplo
volneno brezrokavno obleko popestriti s kvačkanimi aplikacijami.
Če vam bo kljub znanju malce zmanjkalo pri potrpljenju, da bi s kvačkanimi rožicami oziroma krogi sestavili celo obleko, nič ne de.
Bo dovolj že nekaj kvačkanih aplikacij, ki bodo prišite na oblačilo ustvarile svojstven cvetlični vzorec.
(fotografije na strani 85)
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Prepasan v dežju

– med vojno in mirom

»Pa daj, ne utrujaj no kar naprej s temi tvojimi dolgimi zamahi nazaj!«
Tako nekako bi se me morda lotila vase zagledana sedanjost, če ne bi vedela, da lahko vanjo trešči vprašanje: »A tebe malo daje zavist do lepše
preteklosti?« Zato raje pokima skupaj z mano. Prav zabavno je sem ter
tja skočiti v zgodovino določenega, sicer obrobnega, pa vendarle zanimivega fenomena. Tale ima prednika z nekajkratnim »pra« pred besedo
dedek.
Pisalo se je leto 1815, ko je Napoleon I. v bitki pri Waterlooju izgubil svojo
zgodovinsko odločilno bitko.
V tem krvavem spopadu je ob nešteto mrtvih in ranjenih izgubil svojo
desno roko tudi britanski feldmaršal, baron Raglan.
Zaradi te tragedije pa bi skoraj izgubil službo feldmaršalov krojač. Seveda, če mu ne bi uspelo izpolniti ukaza in izdelati inovativnega kroja
vojaškega plašča, ki ga je baron kljub protezi lahko brez tuje pomoči
preprosto oblačil in udobno nosil.
Zasluga je bila pripeta rokavu, ki ni všit v ovalni rokavni izrez, temveč
ima širok podaljšek in sega čez ramo diagonalno do vratnega izreza, kar
omogoča izjemno gibljivost rok in telesa.
Ime raglan rokav je dobil po svojem prvem lastniku, obveljal pa je kot
osnovni nastavek za legendarni dežni plašč, trenčkot. Po njem je namreč gospod Burberry, ustanovitelj svetovno znane blagovne znamke
leta 1888, patentiral čudežni material, neprepusten za vlago in mraz,
imenovan gabardine oziroma gabarden. Vtisnil mu je zgodovinski pečat,
ko je iz njega ukrojil dežne plašče z dvojnim zapenjanjem, širokimi reverji in pasom - za vojaške oficirje Združenega kraljevstva. Burberry pa je šel
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z inovacijami še dlje in izumil formulo, ki je bila dolga leta skrbno varovana skrivnost in po kateri je bila tkanina dodatno prepojena s posebno
snovjo, kar je kakovost, z njo pa tudi ceno plaščev izstrelilo v nebo.
Ker je izvor trenčkota sledil aristokratskemu sloju, ki mora po kraljevi
tradiciji negovati dominantno držo, so ga smeli nositi le generali, oficirji
oziroma vojaki s prvih bojnih črt. Trenčkot kot priviligiran in zato s strani navadnih vojakov osovražen del vojaške uniforme je ob koncu prve
svetovne vojne dosegel neverjetno popularnost in mnogi veterani so
tudi po vrnitvi z bojišč obdržali svoje plašče ter jih tako prenesli v civilno
uporabo.

Na svetlo z njim! Njegovo skrivno orožje za svež in atraktiven videz niso
pištole, temveč cvetje v barvi sonca!
Plastificiran svetleč material najde sorodnika, nikar ne osupnite, v odsluženem zaščitnem namiznem prtu iz vinila, vendar brez vsebovanih
ftalatov. Največ tovrstnih, okolju prijaznejših prtov iz impregniranega
tekstila je v motivih cvetja, celo kakšen sonček sije in metuljček frfota
vmes.
(fotografije na strani 88 in 89)

Čeprav so po letu 1930 trenčkot nosile tudi ženske in so ga proizvajalci
označili kot oblačilo, ki se nosi elegantno tako v vojni kot miru, je še
naprej veljal za simbol moči, poguma in dostojanstva. In čeprav so ga
ženske oboževale, je še naprej ostajal tipično moško oblačilo, predvsem
po zaslugi hollywoodskih filmskih legend iz štiridesetih let.
Igralec Humphrey Bogart je v filmu Casablanca iz leta 1941 iz trenčkota
naredil fenomen in ga proslavil kot najbolj nonšalantno moško oblačilo
vseh časov. Konec petdesetih let je bil trenčkot standardizirana značilnost »trdih« filmskih detektivov in fotoreporterjev, skritih za visoko dvignjenimi ovratniki.
Dolg prepasan plašč je omogočal tudi nevidno nošenje orožja pod njim,
zato je še danes njegovemu pra-pra potomcu pripeta katera izmed lastnosti v smislu nevarnosti in grobosti.

Raje cvetje kot pištole
Po krivici! Ker trenčkot je danes sam po sebi res vse prej kot atraktivno
oblačilo, razen če ni oblečen na golo kožo ali če v navezi z mafijskim
klobukom ne nastopa v kateri izmed kabaretnih točk. Ker je kot oblačilo za dež skoraj nekakšen oblačilni »negativec«. Kar pomislite, kadar se
deževni dnevi vlečejo kot vrste pred blagajnami na dan akcijskih cen in
je dežni plašč skoraj nujno zlo, človek res ne poskakuje srečno kot sonce
z oblaka na oblaček. Posebej zato, ker je tipičen trenčkot kot njegov
prednik še vedno izdelan v turobni barvi luž ali od dežja razmočenih makadamskih cest.
Je tole opis tistega osamljeno visečega trenča v vaši omari, ki je ob vsakem pospravljanju predmet dileme – zavreči ga ali še pustiti tam?
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Najbolj ljubljena

in največkrat zavržena

Po trditvah ameriškega časopisa Daily News Record je ob nogavicah ali
spodnjicah, najbolj pogosto izpostavljen in nato zavržen kos moške garderobe – kravata. Presenetljivo?
Sploh ne. Na kaj najprej pomislimo, ko je treba bližnjega ali manj bližnjega moškega obdarovati? Kravata, kajpada! Teh ni nikoli preveč, modrujemo tudi ob skoraj vsakem nakupu moške srajce. Če se sami ne spomnimo, nas pa prijazne prodajalke opomnijo, da bi bilo dobro ob tem izbrati
še primerno kravato ali dve.
In potem, če parafraziramo verze iz Zvezdice Zaspanke: »Svetijo, svetijo
zvezde srebrne. Svetijo in ljudem veselje delajo …«, bi lahko zvenelo:
»Svetijo, tiste najbolj kričeče in pisane kravate kot svetilnik v moški omari in moškega še bolj moškega delajo«.
Namreč kravata, asketsko zavozlana pod njegovim vratom, kaže na
moške libidinozne želje in kar je še sorodnih vročih občutij. Znanstveno
dokazano. Kravata je pač kraljica med moškimi modnimi dodatki, zato
jemlje svojo vladavino skrajno resno.
Ob klasični obleki in srajci mu nariše zrelejši, avtoritativno posloven oziroma elegantno konvencionalen videz.
Psihološko razmišljajoče glave so dognale, da kravata, ki s svojimi barvami in vzorci popestri dolgočasno sivino poslovnega sveta, moškemu
podari tudi malce zdrave nečimrnosti in samozavesti.
Verjamete, da je kravata pravzaprav moški psihostabilizator?
To in še kaj drugega vsekakor verjamejo naši sosedje Hrvatje, ki so uvedli
celo praznik, dan kravate. Ne kar tako, saj ponosno trdijo, da so prav oni
izumili kravato med tridesetletno vojno v 17. stoletju.
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Zagotovo jim lahko verjamemo, da so njihovi vojaki takrat izstopali z
rdečo ovratno rutico, imenovano croacec, izpeljanke iz Croates oziroma
Hrvaška. Pozneje se je ta ruta menda na svojem evolucijskem pohodu
spreminjala vse do današnje oblike. Pri tem pa trčila na zgodovinske zapise, po katerih je kravata – falični simbol.

Kot najpogostejši poudarek za predelave je blestela – stara moška kravata. Toliko atraktivnih, elegantnih, barvitih in duhovitih zamisli se je
sprehodilo po enem izmed najbolj fascinantnih arhitekturnih stvaritev
v Piranu, Križnem hodniku minoritskega samostana, da je človeka kar
zaskrbelo, ali je obalnim moškim sploh še ostala v omari kakšna kravata.

Ups, pa smo pri katarzi, zakaj se je tista mala ozka rutica začela z modno
evolucijo daljšati, vse do pasu. Ali dvigovati od pasu do vratu, kakor se
vam lepše sliši.

Kravata kot dekorativni pas na tuniki, ki je bila nekoč tetino krilo, kot
brezrokavni plašč, sestavljen iz samih kravat, kravatno krilo, obleka sešita iz dveh oblek in dveh kravat.

Zato nemara tako veliko kričečih kravat na sivih klasičnih oblekah, da se
jih seveda vidi kot svetilnike!

Namen te posnemanja vredne ideje in delovanje društva pod vodstvom
predsednice Natalije Planinc, seveda ni le predelava oblačil, temveč v
teh za mnoge vse prej kot rožnatih časih tudi obujanje domala pozabljenih človeških vrednot. Denimo druženje in medgeneracijska povezanost, razvijanje ustvarjalnosti, družabno preživljanje prostega časa,
pridobivanje novih znanj in veščin v smislu vseživljenjskega učenja, ozaveščanje javnosti o pretiranem potrošništvu, ki nam jemlje občutek sreče in izpolnjenosti, namesto, da bi ga dajal.

Ah, ja. Vsi moški so Adamovi otroci, le da tisti kravatni vozel pod njihovim »adamovim« jabolkom na vratu ustvarja razlike med njimi. Eni delujejo, kot bi se s kravato rodili, drugi obračajo glave kot srednjeveški
mučeniki, ki se stisnjeni v mučilni natezalnici trudijo najti čim ugodnejši
položaj.
In ga kljub manj trdim in nepoškrobljenim srajčnim ovratnikom najdejo šele, ko po sestanku ali uradnem delu praznovanja, nekje po tretjem
kozarčku in četrtem plesnem obratu, razrahljajo tisti vozel. Ga celo odvozlajo ter »njeno veličanstvo«, ki ni več v vlogi psihostabilizatorja ali
svetilnika, nonšalantno stlačijo v žep. Ali kje pozabijo.

Kam so vse kravate šle?
Stara ljudska modrost pravi, da bolj kot so stvari kričeče in opazne, prej
se jih naveličamo. Če nimajo seveda kakšnega umetniškega presežka ali
druge kvalitete, ki jih ohranja zanimive.
Le kam bi s starimi, odsluženimi kravatami, se je že marsikdo vprašal, pa
običajno skomignil z rameni in jih kam odrinil. Da počakajo v miru na svoj
konec ali na morebitne boljše čase.

»Obogatimo svoje življenje. Ne s stvarmi, ki imajo vrednost, ampak s
stvarmi, ki so vrednote.«
Rudi Kerševan
Misel, napisana na spominskih karticah, izdanih v sklopu Dnevov evropske kulturne dediščine 2010 na temo Dediščina in pomanjkanje, je bila
iztočnica za ustvarjalni izziv, ki bi lahko bil svetel vzgled vsem ostalim. Ni
pomembno le znati prenoviti, temveč se tega veseliti.
Najbolj spektakularno reciklažo z mojstrskim » patchworkom« je sešil
Matej David Peljhan, ki je na brezrokavnem plašču ohranil kravate v avtentični podobi, vključno z etiketami proizvajalcev na notranji strani.
(fotografije na strani 90 in 91)

No, zdaj so tisti boljši časi, ki so pravzaprav slabši časi. Namesto da bi
v dobi naraščajočega pomanjkanja kupovali neosebna cenena oblačila,
kakršnih mrgoli v naših velikih nakupovalnih središčih, vdahnimo našim
starim z domiselno reciklažo ponovno uporabnost.

Pa so me »Anbotovci« premamili, da sem še sama naredila »facebookovo« zbiralno akcijo starih kravat, s katerimi sem prenovila blazini za nov
leseno-kovinski stol. V stilu pohištva Squint iz Londona.

Tako so neko lepo septembrsko soboto storile tudi optimistično radožive članice piranskega društva Anbot (Od nekoč) ter na svojevrstni modni reviji v sklopih vsakdanjih in slovesnejših oblačil tudi ponosno nosile
svoje ideje, ustvarjene s pomočjo spretnih šivilj in krojača.

Njihova zgodba se je začela rojevati leta 2005, ko je Lisa Whatmough,
ustanoviteljica podjetja, spoznala, da so se ljudje naveličali industrijskega minimalizma in si želijo več eksotike. Razkošja, čeprav ne dragega.
No, tako se je začelo.
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Zdaj Lisa prodaja svoje pohištvene mojstrovine tudi v Harrodsu v Londonu, v La Rinascente v Milanu, tudi Barneys v New Yorku jih naroča.
Lastnica je navdušena: »Naše pohištvo, staro, oblečeno v nove pisane
sestavljanke ali novo, oblečeno v stare tekstilne materiale, je nekakšna
droga, ki ti zleze pod kožo, še preden ti uspe izdaviti »ne«. Je svoboden
izraz ljubezni do vzorcev, svobode bivanja, nekakšna nova romantika
za sodobno družbo, prvinski dekorativni oddih od hladne kovine, sijajni
pobeg med drevesne krošnje, na gosto posejane s cvetličnimi gnezdi.
Čudaško? Seveda. Trendovsko? Zelo.«
Pohištvene reciklaže so v zadnjih letih proslavile tudi mlado švedsko
arhitektko in oblikovalko notranjih interierjev Mario Westerberg, ki se
predstavlja pod sloganom »Nov objekt s staro dušo«. Njeni novi stoli,
oblečeni v T- majčke in stoli, oblečeni v stare kravate, so najnovejši prodajni hit v evropskih pohištvenih salonih.
Drago? Aha, v originalu s podpisom Squint ali Westerberg, prav res.
Če pa mene vprašate – kupljen stol za 30 evrov, dve domači okrogli blazini, preoblečeni v podarjene kravate – neprecenjivo!
V blazini naredite na sredini odprtino, skozi katero vlečete kravate, kot
bi navijali klopko volne. Za eno blazino potrebujete približno ducat kravat, ki jih sestavite s skritimi šivi. Okrasni blazini pritrdite na stol z elastikama, prišitima na hrbtnem oziroma spodnjem delu blazine.
(fotografije na strani 92)

»Zapravljitis«, resna
psihološka motnja

Ste se že kdaj grizli zaradi takšnega občutka? Ko vas je denimo premamil
bombastičen oglas, natisnjen na prospektu iz poštnega nabiralnika, ali
tisti, ki nam je priletel na računalniški zaslon.
No, saj veste, gre običajno za velikansko znižanje cen oziroma akcijsko
prodajo. In ste pridrveli, nadrli nesramneža, ki vam je pred nosom zasedel zadnji parkirni prostor, zadihani pritekli v nakupovalni center in molili, da vam ne bi še zadnjega kosa tega zaklada kdo pred nosom uplenil.
In zakaj ste se grizli?
No, morda ste se pustili pretentati in ste nasedli trgovcem, ki so na svetu pač od nekdaj bili in bodo zato, da nam prodajo. Pa karkoli že.
Fenomen, pri katerem ne gre za eksplozijo, gre za implozijo. Ki pa lahko,
ko pride do tiste sive možganske celice, kjer je doma nihilitis ali vnetje
niča, izstreli ljudi iz domačih foteljev naravnost v nakupovalne centre.
Tja pač, kjer se dogaja privlačna akcijska prodaja – morda kompleta šestih italijanskih začimb v lončkih terakota. Za ceno treh, je treba dodati.
Potem pa na okenski polici bazilika užaljeno povesi liste, ker si je svoje
nadaljnje življenje pač zamišljala posajena nekje v zemlji, kot se spodobi.
Rožmarin pa porjavi in se posuši od jeze, ker ga preveč zalivamo.
Saj res, zakaj smo sploh zapravili denar in izgubljali čas?
No kar se časa tiče, zanj bo v bližnji prihodnosti res dobro poskrbljeno.
Vse bolj se razširja spletno nakupovanje, klasični nakupovalni centri se
brez problemov z gnečo pred blagajnami in na parkirnih mestih selijo na
svetovni splet. Nakupovanje? Šala mala. Imeli bomo virtualnega, torej
spletnega ali mobilnega pomočnika pri nakupih, ki nam bo v sekundi
znal tudi svetovati, katero vino sodi k beli ribi, ki smo jo kupili.
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Ja, drži. Ni se zdravo preveč vrteti okrog nostalgije, nekaj utrinkov pa
vseeno ne more škoditi, kajne?

Kako se zdraviti oziroma obvarovati pred »zapravljitisom«, bodo seveda
modrovali pametnejši od mene in predvsem za to poklicani.

Se spomnite, ljudje? Nekoč so šli spodobni verniki po nedeljski maši v
gostilno na golaž, klobaso, polič vina in na druženje. Z vernimi in malo
manj vernimi. Danes gredo ljudje na nedeljska romanja v nova modna religiozna svetišča – nakupovalne centre. Ker nam bojda manjka pristnega
druženja, tam pa je veliko ljudi. Jutri nam torej ne bo treba niti tega, saj
bomo v objemu svojega virtualnega sveta povsem dovolj sami sebi. Ali
nekako takole:

Seveda ob vsakem nakupu, ki ni ravno življenjskega pomena, ni treba
takoj teči na terapije k psihiatru. Tako kot ni možakar, ki si po stari piranski navadi privošči kozarec »mezzolane« oziroma mešanice iz pol kozarca belega in pol kozarca rdečega vina, nujno tudi labilna, razpolovljena
osebnost. Shizofrenik. Naj me kdo popravi, vendar po mojem na mojem
podstrešju tudi ni kaj posebej narobe, če se sem ter tja ne morem upreti
secesijskemu medeninastemu svečniku na boljšjem trgu ali noro dobri
dizajnerski torbici. Ženstveni, atraktivni, izvirni. Vredni besedne naveze
damska torbica in vredni pogleda nazaj k njenim prednicam.

Napiše novodobni zasvojenec z enim izmed najbolj razvejanih socialnih
omrežij svojemu virtualnemu prijatelju:
»Ti, a veš kaj sem prebral, da obstaja tudi življenje izven interneta«.
»A res? Kje? Pošlji mi "link" …«
Vsak zakaj ima svoj zato. In zato kupujemo vsak zase, se pozabimo družiti, se dotikati z rokami, si gledati v oči, razen ko vklopimo kamero na
»Skypu«. Smo sitni, postajamo asocialni.
Na univerzi v Torontu so pred časom opravili raziskavo na temo »Men
Buy, Women Shop« in ugotovili, da je patološka nuja po nakupovanju
znak za resno psihično bolezen. Kljub slabšim časom, ko mora vse več
ljudi paziti, kako obrne vsak cent, je vse pogostejša, saj z njo živi okoli 10 odstotkov prebivalcev zahodne poloble. Od tega osem odstotkov
žensk in dva odstotka moških, ujetih v začaran krog impulzivnega nakupovanja. Takšna dejavnost prinaša le kratkotrajno zadovoljstvo, ki
sproži slabo vest zaradi zapravljenega denarja. Uteha pred slabo vestjo
se nato znova poišče v nakupovanju. Strokovnjaki so ugotovili, da gre
za bolezensko odvisnost, ki jo je težko pozdraviti, podobno kot vsako
drugo odvisnost.
S to boleznijo se srečujejo tudi mnogi domači kupci, ki kupijo nekaj, česar sploh ne potrebujejo, vendar kupijo zato, ker je pač v akcijski ponudbi ali ker preprosto morajo nekaj kupiti. Ko človeka potem z rahlim zamikom trešči po glavi spoznanje o nesmiselnosti in zgrešenosti njegovega
početja, ta izdelek morda zaradi slabe vesti pozneje skrije pred drugimi
in pred samim seboj ali ga celo na skrivaj zavrže.
Ne bi verjela, če mi ne bi povedal naš brezdomec Joža, ki je marsikaj, ni
pa lažnivec. Ker je prelen, da bi se utrujal z izmišljanjem zgodb o človeških navadah. Med žicanjem za svoj vsakdanji literček namreč sem ter
tja navrže kakšno osupljivo stvar – denimo tisto, kje je našel še z etiketo
opremljeno novo trenirko ali v plastično embalažo zapakiran komplet
za pedikuro.
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Cigaretnica do cigaretnice

ali flik'ca do flik'ce – torbica

Problem je nastal že veliko prej. Rešil pa se je šele v razsvetljenstvu, ko
se je ženskam posvetilo, kam bi lahko spravile osebne drobnarije, predvsem za pražnje priložnosti, kot je denimo nedeljska maša v cerkvi.
Pa ne pomislite najprej na šminko, brez katere si marsikatera ženska
skoraj ne upa od doma. Srednjeveška duhovščina jo je namreč prepovedala in jo označila kot »satanovo delo«. Z obrazložitvijo, da ženske, ki si
rdečijo ustnice, to počnejo z namenom, da bi pri neznanih poštenjakih
zanetile plamen poželenja, jih uročile in zapeljale. Grešnico, ki je s pomočjo ličil premamila tujega moža, so zato obtožili čarovništva in jo iz preventive, da ne bi pogubila še katerega nesrečnika, raje skurili na grmadi.
Skratka, šele v 18. stoletju je lahko ženska, ne da bi sama sebe izpostavljala smrtni nevarnosti, nosila pri sebi skrivnost svoje lepote – ličilo. Ko
se mu je pridružil še robec in nekaj kovancev za v mošnjičasto rdečo pušico na palici, ki je pricingljala in še danes pricinglja mimo glav vernikov
ob koncu maše, sta postala skriti žepek na rokavu ali žep na obleki za te
pritikline premajhna.
Najbolj razvpita in spoštovana priležnica kralja Ludvika XV., Madame de
Pompadour, se je v obdobju rokokoja domislila vrečaste torbice iz blaga
v obliki mošnjička. Ne bomo ugibali, če je idejo dobila v cerkvi, vsekakor
pa je bil ta mošnjiček, tako kot tisti cerkveni, ukrojen iz žametnega blaga. Le da je bil slednji na vrhu stisnjen s trakom, ki se je barvno ujemal z
obleko.
Ko so v 19. stoletju začele ženske hoditi po svetu tudi same, obiskovati
prireditve in potovati, se je seveda potreba po ročnih torbicah bistveno
povečala. Ballantines so se imenovale majhne torbice z dolgimi ročaji, ki
so segale vse do gležnjev. Nerodna reč je lahko bila le, če so ženske pre-
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hitro hodile in zato preveč opletale z njimi. No, lahko pa so se s tistimi
ročaji v katerega izmed mimoidočih tudi »po nesreči« zapletle. Nekaj je
vendarle morala moda ponuditi v zameno za robce, ki jih odslej ženske
niso nosile v rokah in pred pogleda vrednim gospodom »po nesreči« izpustile iz rok.
No, kakorkoli. Bile so to torbice iz drobnih steklastih biserov, šivanje na
podlago je trajalo kar dva meseca. Najbolj znani ohranjeni primerki izhajajo iz Benetk in Orienta, od koder jih je prinesel Marco Polo. Art deco v
začetku 20. stoletja je oboževal predvsem večerne torbice.
Okrog leta 1920 kot največji modni hit zavladajo torbice z imenom Minaudiere, za njihovega očeta pa zgodovina vpiše teksaškega mogotca
Florenca Goulda.

Bidermajer copat okrog leta 1820.

Kupljen copat iz ovčje volne.

Anekdota pravi, da so se Minaudiere rodile po nesreči. Bogati gospod
se je namreč zaračunal, ko je naročal kovinske škatlice za cigarete. Pa jih
je nenadoma kot pri zgodbici Lonček kuhaj imel na kupe. Zagato s preveč je Florence Gould rešil tako, da je dobil še več – denarja. S pomočjo
genialne ideje, ki je istočasno najbolj znana reciklažna zgodba iz tega
obdobja, je spojil cigaretnico s cigaretnico in izdelal atraktivno kovinsko
večerno torbico.
Še danes ima nekaj ohranjenih primerkov teh torbic zaradi žlahtne patine, ki jim jo je pridelal čas, posebno zgodovinsko vrednost.
Tudi sicer je zbirateljstvo starih torbic strast mnogih. Čeprav jih nekateri zgolj zbirajo, jih drugi tudi prodajajo, tretje pa – nosijo. Nositi staro
postaja danes trend, ki pometa z dvomi in predsodki, da ljudje ne marajo več uporabljati tistega, kar je pred njim uporabljal ali nosil že nekdo
drug. Zakaj se bati nekih vzdušij, čarobnih, romantičnih zgodb, ki jih o
ljudeh, ki jih ni več, govorijo njihovi predmeti?!
Vsekakor je ročna torbica zelo oseben predmet, v katerega ni nikomur
dovoljeno vtikati nosu. Z vso pravico in podporo bontona lahko lastnice
močno frcnete po prstih tudi vsakogar, ki bi se brez vaše želje drznil
brskati po njej.
Je treba dodati, da so seveda največ vredne ročno izdelane torbice?!
Pa naj bodo usnjene, ukrojene iz blaga, sestavljene iz raznobarvnih
flik'c, pletene …

Nadaljevanje na strani 97.

Prenovljen copat z volanasto obrobo in cvetom iz flisa.
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Ferragamovi legendarni sandali s
plutovinastim podplatom iz leta 1938.

Čevlji platforme iz Shakespearovih časov.

Kupljeni sandali so kot navdih …

… za kreativni barvni dotik z asociacijo na Ferragama.

66

67

Krilo iz džinsa iz domače omare,
odslužene svetlo modre in rdeče
kavbojke, pripravljene, da za novo
krilo podarijo najboljše, kar imajo –
žepe in žepke!

Škorenj iz 17. stoletja
z navzgor obrnjenim
trompetastim lijakom, ki bi,
če ga ne bi obrnili navzdol,
postal v dežju pravi zbiralnik
deževnice.

Navadni črni gumijasti škornji in navaden izolirni trak v
različnih živahnih barvah – zmagovita reciklažna naveza.

Kaj niso zdaj prav prikupni?

No, če ne potrebujete toliko žepov, v katerih bi prenašale po svetu tisoč in eno drobnarijo,
lahko žepe tudi prišijete kot zaplate.
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Karikatura iz 19. stoletja –
podobnost vitkih in dolgih
nog krojača, ljubitelja
pajkic in ljubitelja angleških
hrtov, s katerimi so
okrašene stene delavnice.

Spomenik pajkicam. Si ga
zaslužijo, vendar raje ne na
prometni ulici!

Norma Kamali in Stefanel
za jesen-zimo 2011/12 - med
divjino vzorcev in »nevarnomodnim« divjim zahodom se
je rodila ideja za reciklažo …

Žametne pajkice v divji mešanici vzorcev belega geparda in zebre ter črna tunika.
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Lahko so hlačnice pajkic sicer le odrezane in položene na črno osnovo kot šal.
Nadgradnja ideje pa so diagonalno odrezane hlačnice, iz katerih so namesto
odrezanih rokavov tunike ustvarjeni novi, divje-vzorčasti.
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Krinolina iz časa Marie Antoinette je merila v širino
celo do 180 cm. Z njo je bila prava umetnost hoditi,
kaj šele priti skozi vrata. Ob tem je bilo potrebnih
nekaj parov spretnih rok, ki so natančno vedele, kje
stisneš krilo, da ne ukriviš kletkastega obroča, in kako
diskretno potisneš njeno žlahtnost skozi vrata, da bo
videti, kot bi šla sama …

YSL kot ideja za domačo reciklažo
črnega krila.

Dva kosa blaga različnih
odtenkov za volan in še
kontrasten kos za drapirane
cvetne liste potrebujemo
za frfotavo, z našitimi
aplikacijami in razkošno,
pa vendar neprimerno bolj
udobno krilo, kot je bilo tisto
Marie Antoinette.
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Prenovljeno krilo, ki ima vse lastnosti, da postane prva zvezda v vaši garderobi.
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V afektu kupljeno krilo, ki ima
preveč »dvojnic«.

Barviti ostanki usnja, izrezani v obliki suličastih listov.

Razgibano plastenje. Z
usnjenimi listi, prišitimi na
krilo v ravni liniji v višini
bokov (lahko jih prišijete
tudi nesimetrično), se
ustvari vtis drevesnega
lubja ali med hojo
valovanja listov in cvetja
v vetru.

»Drevo življenja« na krilu – po Klimtovo.
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V 16. stoletju je Henrik VIII. v
dvorno modo uvedel plašče,
podložene s hermelinom, ki so
poudarili mogočnost moških
ramen.

Preprosto črno krilo, nekaj koščkov reliefnega
tekstila z zlatim sijajem, usnjenih ostankov in kos
umetnega krzna za obrobo.

Pogled od blizu. Nova, močna energija seva iz starega krila! In prav ste opazili – motiv se
povsem odkrito spogleduje z detajlom s slike Poljub, Gustava Klimta.

Neprepoznavno, atraktivno! Krilo z usnjenimi aplikacijami in krzneno obrobo.
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Motiv prerisan s šablone na svetlo gosto tkano blago,
izrežemo ...

Modna hiša Chloe za jesen-zimo
2011/12 uživa v živahnih barvah in
nostalgiji ter obožuje tradicionalno
oblačilo Indijancev – pončo.

Domača kockasta odeja, lahko jo tudi kupite – za na
piknik ali za izvirno domačo predelavo.

Navdih za prenovo vaše
male črne, obleka Diane
Von Furstenberg.

Igrivo, modno in optimistično
barvito oblačilo – za sprehod
s kužkom, ko sme z vama le
mobilni telefon, spravljen v
rumenem žepku ponča.
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... in različno dolge burdure z motivom volutastih atik
prišijemo diagonalno na obleko.
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Potrebujete poldrugi meter cvetlične viskozne tkanine,
iz katere ukrojite dolge rokave in volan.
Mondrianova Kompozicija
iz leta 1921, ki jo je YSL
leta 1965 upodobil na
znameniti obleki.

Staro krilo, tunika in majčka, preden so vanj
zarezale škarje …

Najprej je bila kratka pikasta
brezrokavna oblekica.

Dve muhi na en mah – madež na
tuniki je zakrit in takšen reciklažni
projekt je tudi svetla izjema, ki
potrjuje pravilo, da packarij ni lepo
skrivati. Z barvnimi aplikacijami v
slovitem vzorcu pa se je rodilo novo,
trendovsko oblačilo.
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Prenovljena obleka,ki se bo z
ljubkim volanastim pozibavanjem
odzvala na pozdrav Hello, Hippie! Če
imate daljšo obleko, lahko prišijete
na spodnji rob tudi širši volan in
ustvarite dolžino do gležnjev.
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Pradina obleka kot navdih
za domačo reciklažo.

Bombažna tunika in majčki enakih debelin – kupljene za
prenovo.

Iz ostankov sivo-črne
tunike je nastala majčka z
novim črtastim rokavom
in črtastimi všitki.
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Obleka – sestavljenka iz zgornjega dela majčke, srednjega dela tunike in črtastih trakov iz
tretje, rdeče majčke.
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Leta 1911 je avstrijski
ekspresionistični slikar
Egon Schiele ustvaril
platno z naslovom
Moa.

Za realizacijo tako dobre ideje se splača kupiti barve za
tekstil, izbrskati iz omare belo platneno krilo, dolgo ali
kratko, ter belo majčko ali puli. Lahko pa slikarsko platno
seveda nadomesti bela enodelna obleka.

Navdih za prenovo je ponudila
italijanska modna hiša Missoni.
Če imate babico, sosedo, teto,
ki obvlada spretnost ročnih
kvačkanin, vam bo morda z
veseljem odstopila nekaj takšnih
rožic oziroma krogov in vam s
tem pomagala pri izvedbi vašega
domačega unikata.

»Zaplenite« ji še nekaj povsem
belih, boste kmalu videli, zakaj.

Natančno sto let po
Schieleju je modna
hiša Jil Sander ustvarila
kreacijo v slogu
ekspresionistične
poslikave na platnu –
krilu in majčki.

Izbrane barve iz lončka, nekaj čopičev za tekstil različnih
debelin, šiviljska kreda ali šablona, s katero prenesete
motiv na oblačilo – in zažarite od ponosa v atraktivno
barvitem oblačilu. Še nekaj – temno modre ploskve v
predelu bokov niso tam po naključju, temveč zaradi
»skrivne misije« – postavo vizualno zožiti!
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Volnena obleka, nadgrajena s
kvačkanimi aplikacijami.
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Črn plašč, ki se je počasi že naveličal
nas in samega sebe.

Blago v cvetličnem vzrocu fiksirajte z fizelinom,
izrežite željeno cvetje, pritrdite ga na plašč ...

Oblekico za našo triletno punčko sem sicer
sešila iz rumenega flisa in jo spojila z majčko,
lahko pa uporabite tudi kupljeno oblačilce,
ki ga spremenite v unikatnega. S prišito
aplikacijo, izrezano iz blaga v cvetličnem
vzorcu.
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... in zacvetite! Z novo cvetlično borduro.

87

Britanskim vojakom s
prvih bojnih črt prve
svetovne vojne so
se trenčkoti kot del
uniforme tako priljubili,
da so jih nosili tudi
kasneje in jih s tem
prenesli v civilno nošo –
in modo.

Zamisel za domačo
predelavo je ponudil
dežni plašč Oscarja de
la Rente.

Stari dežni plašč s plastificirano prevleko – natančno takšno, kakršen je material, iz
katerega se izrežejo cvetovi in se na plašč prilepijo s prozornim lepilom, nato pa še
prešijejo z drobnimi cik-cak šivi.

Prenovljeni plašč zasije v sončno cvetoči zgodbi, ki jo lahko nadgradi rumeno krilo.
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Kravate se prelivajo od rdeče-zelenih spredaj, do modrih na hrbtnem delu.

Ko se brezrokavni plašč razpre kot ponosen pav, ki razširi svoj prelep barviti rep,
in lastnica, oblečena vanj, srečuje prejšnje lastnike kravat, nemara kdo izmed njih vzklikne:
»O, tale je pa moja!« Ko jo prepozna. Kravato namreč.
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Ostanki lanenega platna v
sončnih afriških barvah, lesene
kroglice, ki so lahko ostale
od makrameja, rafija, žica kot
opora …
Ideja za reciklažo je
dizajnerski stol, oblečen
v stare kravate, švedske
arhitektke in oblikovalke
Marie Westerberg.

Modno oblikovan lesen
stol s kovinskimi nogami
je nov, okrogle blazine
tudi, kravate pa so stare
z vzorci – hm, no ja …
vsekakor je bil njihov
konec le še vprašanje
časa.

Vam kravate še vedno delujejo staromodno? Ja, v
življenju je pogosto tako – ko na že odpisano stvar
pogledaš iz drugega zornega kota, jo umestiš v nov
kontekst, lahko samo vzneseno strmiš. Zmagovita
kombinacija novih in starih energij na kravatnem stolu, ki
jo lahko v vaši jedilnici pomnožite tudi s štiri! Vsekakor se
ob pogledu nanjo ali sedeči na njej težko počutite, kot bi
z novo pridobitvijo opeharili sebe.
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In nakupovalna torba, ki je lahko s prišito zadrgo tudi spremljevalka izven nakupovalnih
poti. Pričara ne le v poleten, temveč tudi hladen oblačni dan toplo sonce.
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Latinski ljubimec Rudolf
Valentino je z bleščečim
šarmom spravljal ženske
v omedlevico. Tudi zato,
ker je svojo privlačnost
»oblačil« v bisere.

Volnen pulover s kratkimi rokavi in bombažna majčka iz
domače omare.

Odprtina v obliki elipse na
majčki je osnovna linija, iz katere
izhaja biserna spirala. Prišijte
na majčko raje vsako kroglico
posebej. Da bo bolj držalo.
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Biserne kroglice, ki poudarijo samo kratke rokave. Če dodate še satenasto pentljo, se rodi
oblačilo v stilu pin-up deklet iz petdesetih let.
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Circulus vitiosus pristnosti in profanosti
Če me barvita, stasita in celo z najbolj močno modno energijo nabita
oblačila puščajo iz leta v leto bolj »briga me«, pa me zna tale modni dodatek še vedno prav dobro zagreti. Ker ga ne dojemam zgolj kot pritiklino, v katero ženske stlačimo in vlačimo s seboj po svetu četrt kopalnice
in pol pisarne.

Prestižna zapestnica draguljarskega
podjetja Van Cleef & Arpls, objavljena
na naslovnici revije La Femme Chic
iz leta 1942, oblikovana za Marlene
Dietrich. Kot navdih oblikovalcem
za legendarne zapestnice Marilyn
Monroe, ki jih je nosila v filmu Moški
imajo raje plavolaske.

Stresite na kup stare zapestnice, kakšnjen zlomljen
kos ogrlice, broško … in sestavite nove zapestnice.

Torbica, dušo božajoča, je kot uporabna umetnost – z menoj sleherni
trenutek dneva potujoči eksponat, umetniška slika, prijateljica, ki jo stisnem v roko, objamem pod pazduho, zavihtim čez ramo. In ker se nanjo prav čustveno navežem, je ne zavržem prav hitro, kot človek pač ne
zavrže dobrega prijatelja, če ga seveda ta ne izkorišča, mu ne prikriva
resnice, podtika laži in kar je še teh nečednih reči.
Zato naj bo torbica, kar se njene cene tiče, revna ali bogata, da le ni
zlagana!
Ker danes imamo vsega lažnega že tako ali tako preveč. Od ponarejenih nasmehov, votlo donečih obljub in hlinjene iskrenosti, ki ji tu in tam
zdrsne na lastni slini, pa tja do ponarejene mode vrhunskih blagovnih
znamk.
Aha, ponovno smo pri že omenjenem dejstvu, da zna biti slednje do shiranih denarnic pravzaprav prijazna pogruntavščina, saj omogoča tudi
kaplarju, da se oblači kot kralj. No, ponuja vsaj iluzijo bogataške imenitnosti, če ne že kraljevske. Dvigniti ceno lastne integritete, tudi z modnimi ponaredki, pa postaja žal prava kolektivna fikcija.
In kako je ta fenomen videti še iz enega zornega kota, če ga pravočasno
ne izravnajo s tlemi bagri Christiana Louboutina ali katerega drugega
modnega guruja?
Meni se kar sama zabrunda tista stara Benčeva popevka »Maja z biseri«.
Jo poznate?
Ko punco življenje kresne po glavi in denarnici ter se ji lepota prave biserne ogrlice razblini, si želi srečo kupiti z novo. Ceneno, ponarejeno. Že
res, ponarejen izdelek, kupljen za krepko močno zbito ceno originala,
je racionalna odločitev. Tudi dejstvo, da smo naredili dobro kupčijo, bi
moralo prebuditi občutek radosti. Vendar psihologi ob tem zmajujejo z
glavami.

Predelane zapestnice, na osnovo pritrjene z vročim silikonskim lepilom. Manj je več ali naj
bo naenkrat na zapestju samo ena? Če se bolj nagibate k filozofiji – Ena je kot nobena, pa
naj objemajo vaša zapestja v množini.

Ameriška znanstvenica Francesca Gino je na osnovi eksperimenta, objavljenega v strokovni reviji Psychological Science, dokazala, da nošenje
ponaredkov povzroča občutke prevare samega sebe in poraja nizko samopodobo. Ker napeljuje ljudi k laganju.
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Zgolj eden izmed kopice primerov zavistnega občudovanja z željo po
imeti je poleg čevljev in še česa – prestižna torbica Louis Vuitton. Pravi
fetiš zadnjega časa, ki ga ponosno nosijo tudi domača dekleta in ženske, znane in neznane. Najdražji primerek je bil v Londonu pred časom
prodan za 50.000 evrov. Sicer stane original okoli 3000 evrov, »strojno
izdelan original« z eno ničlo manj, najslabši ponaredek, s katerim poskakujejo za teboj nadležni ulični prodajalci pred milanskim Duomom, pa le
kakšnih 30 evrov.
No, prav, se ne spodobi, da bi mi tukaj ušel zdolgočasen »brez veze«
ob tem predmetu poželenja, ki bi bil, če ne bi bil »vuittonka«, precej navadna torba. Se tudi ne spodobi vprašati, od kod mladenkam denar za
tako dragoceno modo. Ali podvomiti o pristnosti njihovih zgroženih pogledov ob nakazanem dvomu, da nosijo ponaredke. Če so s tem bogataškim ali kvazi bogataškim modnim stilom videti kot deklice s torbami
prababic in starih stricev zdravnikov, je seveda že druga zgodba.
So pač srečnice ali uspešnice, če imajo denar. Nikar jim ga zavidati! Ali če
imajo srečo, da jih ima rad nekdo, ki ga ima – denar namreč, pa jim zato
tako prestižen modni dodatek lahko kupi.
Vendar, je kdo že kdaj pomislil in pogledal, kako so videti modne navdušenke, zelo različne po starosti, videzu, značaju, okusu in stilu oblačenja,
pa s povsem enakimi torbami v rokah? Ekskluzivnost in množičnost nekako ne gresta skupaj. Ali pač?
Ja, brez zamere, ampak bolj všečna mi je gospa, ki si privošči kakovosten in s tem seveda dražji original kot pa kopijo, ki jo lažno predstavlja
kot original.
Prav, verjamem, da je tudi sobivanje v čredi, posebej če gre za tisto eksotično in dragoceno vrsto, mnogim prijetno, ker se počutijo v njej varne. In spoštovati je treba tudi takšno razmišljanje.
Čeprav se posledično lahko zgodi to, kar se je na Manhattnu, ki so ga
preplavile kopije torb Paddington z napisom Chloe. Newyorška smetana
je zaradi ogorčenosti domala čez noč prenehala kupovati originale. Ampak to je že tretja zgodba, z naslovom Circulus vitiosus …
Kako torej presekati ta začaran krog od pristnosti do profanosti, vse
skupaj »resetirati« oziroma v naših glavah reciklirati in se postaviti na
začetek?
Kdo ve. Vsekakor se izvirnost oziroma unikatnost umeščata med primarne božje darove, ki jih nosi v sebi veliko ljudi, čeprav se jih sploh ne zaveda. Ker so jih sami ali so jim jih drugi zatrli. Nekoč, morda v otroštvu,
ko so jih dobili za ušesa, ker so razrezali gobasto kuhinjsko krpo, da bi
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iz nje naredili šotor za svoje kositrne vojake. Brskali po dedkovi škatli
z orodjem za vijaki in žicami, da bi sami sestavili podmornico. Ali slišali
nekaj krepkih, ker so v svoje platnene balerinke naredili z luknjačem za
papir pikaste luknjice.
Kar nekaj primerov zelo ustvarjalnih ljudi poznam, ki so jim željo po tovrstnem izražanju starši ali soljudje zatrli. Z ignoriranjem njihovih poizkusov vizualnih izražanj, s posmehovanjem, da je staro grdo, nečisto,
revno … da jim bodo raje kupili novo igračko, oblačilo, obutev. Takšno,
kot jo ima sosedov Mihec. No, pa smo ponovno naokrog in nazaj.
Andy Warhol, slavni slikar in grafik, je med glavnimi ustanovitelji pop-art
umetnosti, nastale v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Karizmatična
osebnost, ekscentrični umetnik, o katerem se svet strinja, da je sam po
sebi spektakularna pretvorba od filozofa do sofista in nazaj.
Njegova dela, vključno z barvno grafiko Marilyn Monroe, ki me je na
razstavi Sijajni pop poleti 2011 v piranski palači Travesini osupnila s svojo celostensko impozantnostjo, so kot en sam sprehod od navadnega
predmeta do njegove čiste podobe in spet nazaj. Pošteno si je dal duška
s slikami, na katere je lepil detajle iz svile, kovinske ostružke ali ostanke
filmskega traku, izvemo iz knjige Filozofija Andyja Warhola.
Warhol je iritiral takratno svetovno umetniško elito z nonšalantnim: »Vedno rad delam iz ostankov. Ne trdim, da je splošni okus ljudi slab, vendar
ima tisto, kar ljudje zavržejo, velikanski potencial, da postane dobro. Ko
zavrženo pretvoriš v nekaj zabavnega, s tem recikliraš stvari in recikliraš
ljudi.«
Čeprav smo navadni smrtniki in daleč od Warhola, pa se lahko mirno gremo tudi mi recikliranje in uživamo v svojih stvaritvah. Če ne z umetniško
sliko, pa z uporabnim izdelkom, ki nam bo pričaral zabavnejši dan.
Denimo z modnim »patchworkom«, ki je sestavljen v preproge iz odsluženih ženskih nogavic ali tekstilnih ostankov iz šiviljske delavnice, združenih v nove kose oblačil. Brezkončen vir idej so tudi odrezki iz usnjenih
kož, iz katerih lahko nastanejo izvirne torbe. Manjše damske ali velike
nakupovalne. Niso slednje precej lepše in z boljšim občutkom nošene
kot plastične nakupovalne vrečke, ki sicer na srečo, čeprav po polžje,
izginjajo iz naših nakupovalnih centrov.
Pa naj naredim med besedami še malo odmika za kakšno vizualizacijo
ženske torbe – zgolj za estetski užitek ob gledanju ali tudi kot kreativni
navdih, ki ga prebuja.
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Sončna Masajka za sonček v očeh slovenskih otrok
Za Sončno Masajko sem jo krstila. Veliko, okroglo nakupovalno torbo
iz dveh plasti lanenega platna. Oziroma platnenih ostankov v treh različnih »afriških« barvah. Z njo sem septembra 2010 sodelovala na natečaju Delove priloge Ona, izkupiček od dobrodelne prireditve z dražbo
nakupovalnih torb pa je šel za slovenske otroke staršev, ki so po udaru
recesije in največjih odpuščanj delavcev ostali brez zaposlitve.
Kompaktna podloga je dovolj trdna, da zdrži tudi nekaj kilogramov težko vsebino. Ročaj je iz lesenih kroglic, nanizanih na močno kovinsko
žico, ki tvori po notranji strani torbe krog ter s tem drži okroglo linijo
torbe. Ker se mi je po predalih valjalo nekaj rafije in barvastih lesenih
kroglic za izdelovanje nakita, sem ji dodala še »ušeska« in zapestnico
v stilu Sončnih Masajk, žensk afriškega ljudstva Masaji, ki so znani tudi
po tem, da skrbno negujejo svoj videz. Že zelo zgodaj začnejo namreč
masajske ženske prenašati na svoje otroke umetnost domače izdelave
platnenih oblačil in značilnega masajskega živobarvnega nakita. Čeprav
so v svojem razvoju stoletja za našo kulturo, pa so nam lahko zaradi
spoštljivega odnosa do narave, v kateri živijo, svetel vzor.
Se v nakupovalni naglici pred stojnico z živili večkrat jezite, ko iščete
to presneto denarnico z drobižem? Res je ni potrebno vedno iskati po
torbi, saj lahko kot nasmejano rumeno sonce sije prišita na zunanji strani
torbe! Človeške silhuete v sončnem zahodu, ki asociirajo na naslovnico
filmske zgodbe o Masajih, sem v tem kontekstu zamenjala s sodobnimi
nakupovalkami in njihovimi otroki. Na torbo sem jih izvezla ročno, po
predlogi svojih modnih ilustracij.
Res, dolgotrajna je izdelava takšnega domačega unikata, vendar prinaša
dvojni dober občutek, ki dolgo traja.
(fotografije na strani 93)

Bižuji – mali reciklončki za
veliko radosti

Po sledeh ogrlice, ki je sprožila francosko revolucijo
Če je vsakdanje oblačenje z izbiranjem modnih dodatkov rutina, je krašenje z nakitom obred. Ko obleki ali počutju kakšen dan precej manjka
do čiste petice in naša zrcalna podoba zdolgočaseno viha ustne kotičke
navzdol, je čas za – nakit.
Da lahko všečna ogrlica iz obleke, ki je videti kot siva miška, naredi bleščečo kraljično, vemo.
Da ob tem niti ni najpomembnejša njena vrednost v smislu cene, tudi drži.
Seveda nekoč ni bilo tako, saj so se s tem statusnim simbolom in predmetom poželenja, ki je sprožal celo prelivanje krvi, smele kititi le žlahtne
dame.
Najbolj skrivnostna in usodna zgodba v zgodovini kitenja se je spletla
okrog ogrlice, ki je povzročila incident na dvoru kralja Ludvika XVI. Glavni ženski akterki sta bili njegova žena Maria Antoinetta in ljubica njegovega predhodnika Ludvika XV., Madame du Barry, ki ji je leta 1772 pri
pariških draguljarjih naročil najbolj dragoceno ogrlico tistega časa. Vrsto
let so jo izdelovali, saj je bilo treba zanjo poiskati in vdelati edinstvene
diamante na svetu.
Medtem je Ludvik XV. umrl, Madame du Barry pa je bila izgnana z dvora.
Draguljarji so potem poskušali ogrlico prodati Ludviku XVI. Kot darilo
kraljici. A jo je ta zavrnila.
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O tem, zakaj, zgodovina beleži več razlag, najbližja resnici pa je verjetno
tista, da samovšečna kraljica ni hotela nositi ogrlice, ki je bila narejena za
kurtizano. Leta 1785 pa se je zgodba zapletla, ko se je razkrila v povsem
drugi luči. Kraljica naj bi s pomočjo svoje dvojnice, ponarejenega podpisa in kardinala, s katerim je ljubimkala, izpeljala lažen odkup ogrlice in ga
hotela izpeljati kot sebi podtaknjeno spletko.
Razlog, da so ob nekaterih nespametnih izjavah Mario Antoinetto obglavili, naj bi bila prav ta ogrlica, kot kaplja čez rob, ki je pripomogla k
začetku francoske revolucije.
Za ogrlico se je izgubila vsaka sled, verjetno so jo razdrli in prodali po
kosih. Po tej zgodbi je bil leta 2001 posnet film »Izgubljena moč«.

Tiste čiste, bele Venerine
in Valentinove kroglice

In nauk zgodbe? Pohlep in prevare vselej prinašajo nesrečo.
Srečo pa je diamantna ogrlica prinesla Jonell McLain. V knjigi z naslovom
»Ogrlica« opisuje resnično zgodbo glavne protagonistke, ki se zaljubi v
zanjo predrago ogrlico.
»Formula za katastrofo« so njeno idejo – skupinski nakup s trinajstimi
prijateljicami, ki izmenično nosijo ogrlico – skeptično označili znanci.
Vendar solastništvo preraste osnovne okvirje in ogrlica postane simbol
združenja ljudi vseh ras in družbenih razredov. Zaradi ideje o nesebičnosti velja za svetovni fenomen, ki v prihodnost prenaša strpnost in sporočilo, da je lahko skupina ne zgolj v svoje dobro zazrtih ljudi, neverjetno
močna, uspešna in srečna.
Zgodba, iz katere bi se lahko kaj naučila tudi Maria Antoinetta in morda
ne bi bila ob glavo.
Zgodba, iz katere bi se lahko vsi kaj malega naučili. Morda za začetek,
če gremo po sledeh najdragocenejše ogrlice na svetu, razdremo svojo
manj dragoceno ogrlico ali dve in iz njih sestavimo novo, izvirno.

Metafora za čistost, moč, popolnost, ljubezen? Biser. Je simbol duhovne
razsvetlitve, z močno seksualno simboliko, ki mu jo daje školjka, iz katere se rodi. Zaradi podobnosti s fetusom ima lastnosti spočetja, zato so
njegadni prah iz zdrobljenih biserov primešali jedem in pijačam v prepričanju, da je afrodizijak.
Po legendi je biser rojen tisto noč, ko se je luna kopala v oceanu in je
njena močna svetloba nad morsko gladino privabila školjko, jo odprla in
spustila vanjo kapljo nebeške rose. Od takrat naj bi se srca školjk bleščala v bisernih odtenkih.
Stari Rimljani so bisere povezovali z rojstvom boginje ljubezni Venere.
Ko se je školjka dvignila iz morske pene in je iz nje izstopila Venera, so se
ob tem razpršene vodne kapljice spremenile v bisere. Legenda je zaživela tudi na Botticellijevem platnu Rojstvo Venere.
Resnica kajpada ni tako romantična in nežna, saj se biser – naraven ali
umetno pridelan, rodi iz bolečine školjke.
Koliko bolečine in strtih ženskih src je v svojem življenju »pridelal« veliki
ljubimec Rudolph Valentino, je bolj domneva, čeprav je številka preko
300 za 19. stoletje naravnost škandalozna.
Ni pa domneva, temveč dejstvo, da je bil zvezdnik nemega filma, ki je
ženske spravljal v omedlevico z bleščečim šarmom, velik ljubitelj biserov. Nosil jih je na platnih in za njimi, z njimi se je kitil vsaj tako intenzivno in pogosto kot z ženskami.
Z vidika današnjega časa nenavadno, vendar prvi so se z biseri kitili moški. Indijski princ Shuja je bil v 17. stoletju vselej prekrit z njimi, saj so
manifestirali občudovanje in avtoritativnost.
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Ko zgodovina govori o tistih najčistejših, največjih bisernih fenomenih,
kajpada ne more mimo zgodbe o La Peregrini. Začela se je v 15. stoletju, ko je eden izmed sužnjev španskega pomorskega osvajalca Balboe
v Panamskem zalivu našel velik biser v obliki solze in je za nagrado dobil
svobodo.
Kar nekaj lastnikov je biser zamenjal, od kralja Filipa II., do hčere angleškega kralja Henrika VIII., Marije Tudor. Stoletja je bil nato last londonske galerije, vendar zaradi slavne preteklosti ni našel spokojnosti.
Na licitaciji leta 1969 je dosegel ceno 1,2 milijona funtov, kupil pa ga je
filmski igralec Richard Burton in ga podaril svoji ženi Elizabeth Taylor.
Fama, ki se je razvila okrog La Peregrine, je biser ponesla v sam vrh svetovnega medijskega dogajanja. Tako naj bi, v zanju običajno bučnem zakonskem prepiru, biser iz Elizabethinih rok poletel proti Burtonovi glavi,
jo zgrešil, se izgubil in se na srečo našel v gobcu Elizabetinega psa.
Kakorkoli, biser, vdelan v ogrlico, je bil last igralke vse do njene smrti
marca 2011.
Biser je sicer s piedestala statusnega simbola zrušila Coco Chanel z umetnimi biseri, ki jih je že leta 1930 dodala svojim oblekam v stilu charleston.

Ko se biserna ogrlica razleti
– naj se na oblačilu prerodi!
Kakšno vlogo igrajo v današnji modi nekoč sanjave Venerine in oboževane Valentinove bele kroglice?
Lahko tudi stransko, čeprav značajsko. Parafraziran rek iz Svetega pisma, da se svinjam ne meče biserov, bi se lahko slišal kot - ne mečite
biserov v smeti, čeprav niso žlahtnega izvora!
Kaj torej storiti, če se vam takšna ogrlica razleti?
Naj se prerodi in na oblačilu zacveti! Celo knjigo idej, kaj početi z njimi, bi
lahko napolnili. Morda le namig – prišijte jih v obliki preproste dekorativne obrobe ali zahtevnejšega vzorca na oblačilo oziroma modni dodatek.
Ko so v igri biseri, lahko šivalni stroj kar ostane tam kjer je, saj potrebujete le šivanko, s katero biserne kroglice prišijete na podlago.
(fotografije na strani 94 in 95)
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Za zapeto obleko ali okroglo srečo
Pojma nimam, je pa zagotovo dolgo od takrat, ko sem ga nazadnje srečala. Morda bi se celo tako kot nekoč ob pogledu nanj ne pozabila prijeti
za gumb. In ga zavrteti, kot se spodobi po stari dobri vraži. Da bo sreča.
Običaj, izhajajoč iz simbolike dimnika in dimnikarja, ki ponazarjata družbeno vez, komunikacijo z bitji »od zgoraj«, prinaša ljudem mir, ljubezen,
spokojnost.
Kaj pa, če je vsega tega v današnjih časih vse manj zato, ker je vse manj
dimnikarjev?
Kakor koli, tisti mali okrogli pripomoček za zapenjanje obleke ni bil od
njegadni povezan z dimnikarji, je pa ljudem prinašal malo okroglo srečo.
Čeprav arheologom doslej še ni uspelo natančno ugotoviti, kdaj v zgodovini se je pojavil gumb v funkciji zapenjanja, je bil vsekakor kot okrasni predmet izdelan iz školjk, kamna in jantarja že v stari Indiji 2800 let
pr. n. št.
V antičnih časih je bil statusni simbol, izdelan iz dragih kamnov in kovin, cenejši kovinski gumbi so se pojavili prvič v 16. stoletju na vojaških
uniformah. Gumbi, izdelani iz cenejših materialov, dostopni tudi nižjim
slojem, pa so povzročili prave gumbne ekstreme. Kako so si prav zaradi množičnega pojava gumbov nekateri dostojanstveniki prizadevali
poudariti pred svetom svoje bogastvo in imenitnost, dokazuje primer
francoskega kralja Franca I.
Zaradi načete samozavesti ob neuspešnem bojevanju s Karlom V., si je
za povrnitev občutka vsemogočnosti naročil izdelavo oblačila, pošitega
s kar 13.000 zlatimi gumbi. Fenomen, ki predstavlja svojstven rekord v
zgodovini »gumbkanja«.
Tudi kralj Ludvik XIV., znan modni navdušenec in navdušenec nad svojo
lastno imenitnostjo, je bil zasvojen z dragocenimi gumbi, na katerih so
bili miniaturni portreti. Njegovi kajpada daleč v večini, tu in tam pa tudi
kakšen gumb z mitskimi podobami, simboli in grbom. Ni treba dodajati,
čigavim. Zgodovina beleži, da je zgolj šest takšnih dragocenih gumbov
plačal s šeststo zlatniki.
Gumb predstavlja skozi stoletja njegovega spreminjanja pravo zbirko
nasprotujočih si zapovedi. Če so v 17. stoletju, da bi povečali proizvodnjo
svile, v Franciji z zakonom predpisali, da morajo biti gumbi preoblečeni
v doma izdelano svilo, je bila prav s tem namenom konec 17. stoletja
uporaba svile v Angliji prepovedana.
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V baroku in rokokoju je bila uporaba gumba ne le v funkciji uporabnega,
temveč tudi okrasnega predmeta. Nabor gumbov na sprednji in zadnji
strani oblačil in to celo v več vrstah, je imel ornamentalno funkcijo, saj
jih je le nekaj nastopalo v vlogi zapenjanja.

Lesen krožnik imate morda doma, lahko pa ga kupite tako kot sem ga
jaz, na stojnici s suho robo. Izkazal se je kot odlična podlaga in okvir za
okroglo kozmetično ogledalo. Potrebujete še vroče silikonsko lepilo in
kreativno lepljenje gumb do gumba se lahko začne.

Šele v 19. stoletju, ko je ovdovela angleška kraljica Viktorija in je zato
predpisala zakon o nošenju žalnih oblek, so postali modni gumbi iz črnega stekla, pozneje tudi iz porcelana, vendar le v barvi oblačil. Ko sta
se rodili »dve luknjici« na gumbu, ki sta poenostavili šivanje na oblačilo,
zajame Evropo prava gumbomanija.

Verjamete, da se boste z vsakim prilepljenim gumbom bolj očitno spreminjali v gumbomane, na koncu takšne zabavne reciklaže pa poiskali še
kakšen lesen krožnik in še enkrat prebrskali po škatli z gumbi? Kar verjemite. Preverjeno iz prve roke.
(fotografije na strani 130 in 131)

Še eno nenapisano pravilo je nastalo takrat. Velja še danes, čeprav ob
odsotnosti pomena, kot ga je imelo ob svojem nastanku. Gre za zapenjanje od leve proti desni za moške in od desne na levo za ženske. Povod
za to »praktično« rešitev naj bi bila desna roka moškega, ki je morala
biti vedno prosta za uporabo meča. Ženskam, ki so nosile otroka na levi
rami ali boku, pa je bilo domnevno priročnejše zapenjanje gumbov z desno roko.
Ena izmed človeških domislic pač, ob katerih je treba kar malo zakrčiti
čeljustne mišice, da nam ne pobegne čez obraz kakšen smehljajček. A
vseeno so tako osupljivo verjetne prav zaradi svoje preproste logike.
Kot tista zgodba o Mohamedu, ki si mnogoženstva ni izmislil in z zakonom predpisal zaradi pestrega seksualnega življenja, temveč zaradi množice žensk, ki so postale v verskih vojnah mlade in lepe vdove.
Namesto, da bi brez koristi ždele in nesrečno venele, so premožnemu
možu veselo rojevale nove otroke, narodu pa nove vojake.
Torej ne sprevržen egoist, temveč praktičen altruist je bil pobudnik
mnogoženstva, ugotavlja zgodovina.
In asociacija na gumbe? Če smo praktični in domiselni, uporabimo tiste
najlepše, najbolj pisano barvite ali domiselno oblikovane primerke, ki
brezvoljno ždijo po naših škatlah s šiviljskimi pripomočki. Morda so, porezani iz dotrajanih oblačil tam celo zato, ker nas spominjajo na kakšne
lepe dogodke?
Združeni v novi, skupni vlogi, bodo koristno uporabljeni – ne le prišiti kot
dekorativna burdura na oblačilo ali modni dodatek, gumbi so lahko tudi
imenitni za okrasitev okvirjev slik, ogledal.
Ideja za reciklažo na temo gumbomanije je padla, ko je iz okvirja padlo
na keramične ploščice kozmetično ogledalo in se po neverjetnem naključju ni razbilo. Ogledalo, ki je torej obšlo tisto vražo o sedmih letih
nesreče, si zasluži novo obleko. Z gumbi kot dodatki, ki prinašajo srečo.
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Objemajoči simbol spretnosti

Kaj je bilo prej, oblečeno človeško telo ali »oblečeno« zapestje?
Že res, človeštva ne bo rešila ali na bolje obrnila ta obrobna uganka. Je
pa zanimiva teza, da je bilo to drugo v prazgodovini prvo. Zapestje je
namreč simbol človeške spretnosti, center obnavljanja energije, iz katerega se vodijo vsa ročna opravila. Običaj oblečenega zapestja je zato
ne zgolj zaradi krašenja, temveč predvsem varovanja, nemara star več
kot človeško oblačilo. Izkopanine iz kamene dobe pričajo, da so jih ljudje
uporabljali kot čarni predmet, ki prinaša srečo in hkrati amulet, ki varuje
pred nevarnostmi.
Tibetansko pleme Male je imelo neverjetne sposobnosti, da so njegovi
pripadniki množično izginjali in se v maniri reke ponikalnice znova pojavili na povsem drugem kraju. Ob izkopavanju njihovih grobov so arheologi našli na njihovih rokah posebne zapestnice, sestavljene iz nizov
kroglic in enega »guru« kamna. Pomembnejši kot je bil član plemena,
več takšnih zapestnic je objemalo njegovo zapestje. Znanstveniki so v
svoje raziskave o vlogi te čudežne zapestnice vključili tudi bioenergetike
in kristaloterapevte ter začeli preučevati čudežno moč te skrivnostno
srečonosne zapestnice.
Čaščenje zapestja in zapestnic kot statusnega simbola sega do starega
Egipta in Tutankamona, ki je imel zapestnice okrašene s hrošči skarabeji,
starogrškim simbolom ponovnega rojstva in regeneracije.
Zgodovina mode in draguljarstva seveda beleži kopico izpeljank zapestnic z dragulji, domala identičnih Tutankamonovim. Med najbolj dragocene se je v večnost zapisala zapestnica draguljarskega podjetja Van
Cleef & Arpels, ki jo je leta 1942 oblikovalo za Marlene Dietrich.
Ta fatalna ženska je v začetku štiridesetih let prejšnjega stoletja blestela
z najbolj oboževano in obenem najbolj sporno pesmijo druge svetovne
vojne Lili Marlen.
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Vendar je ilustracija zapestnice, objavljena na naslovnici revije La Femme Chic vse, kar je znanega o zapestnici, ki jo je doletelo podobno
skrivnostno izginotje kot ogrlico Marie Antoinette. Oblikovalcu Jarryju
Winstonu pa je vendarle služila kot inspiracija za dva umetniška kosa
zapestnic, ki ju je nosila Marilyn Monroe v filmu Moški imajo raje plavolaske. Neštetokrat kopiran filmski prizor, neštetokrat kopirani zapestnici,
ki sta zaradi magične, glamurozne privlačnosti postali domala čudežni.
Podobno, kot se čudežne lastnosti pripisujejo starodavnim zapestnicam
plemena Male. Do kakšnih spoznanj so prišli raziskovalci tega srečonosnega modnega dodatka, ki objema človeško zapestje, je poleg drugih
svetovni javnosti nakazal eden najbolj zagretih nosilcev tibetanskih zapestnic, filmski igralec Richard Gere. Prav ta mali čudež okrog zapestja
naj bi mu dal moč, da si je rešil življenje, menda celo večkrat. In tibetanske zapestnice so postale modni hit. Kajpada.
Po sledeh starodavne zgodbe plemena Male je zakorakala tudi sodobna
tehnologija in zapestnico posodobila v silikonski verziji. Vanjo pa je urno
in bistroumno zagrizel današnji povampirjeni marketing.
Nič novega pravzaprav, saj nam z vseh strani vedno bolj pijejo kri z vse
bolj agresivnimi oglasi.
Zadnjič me je »lovil« tale, ki gre v stilu: »Postanite bolj fleksibilni, vzdržljivi, močni … Začnite dan s 110 odstotki energije!«
Že ti odstotki so sami po sebi čudež, se vam ne zdi? In vse to le s pomočjo majhne in moderne silikonske zapestnice, ki vas poveže z naravnim
energijskim poljem v telesu, zagotavljajo prodajalci. V isti sapi morebitnega emperista nahranijo še s podatkom, da je zapestnica preplavila
že ves Hollywood. Do vrhunskih uspehov je »dokazano pomagala« tudi
najbolj elitnim športnikom, med njimi sta David Beckham in Rubens Barrichello. Skratka, ta silikonski čudež na roko, pa lahko široko nasmejani
rečete adijo slabi volji, utrujenosti, cagavosti, raztresenosti.

Vse je v glavi, a ne? Če se prepričaš, da ti bo čaj iz vrbove skorje pomagal
proti glavobolu, te glava nemara res neha boleti.
Stvar je v verjeti, da deluje ali zamahniti z roko in verjeti, da gre še za
eno, milo rečeno, utvaro. Vseeno bi včasih v stilu plemena Male najraje
čudežno izginila in se pojavila tam, kjer mi tovrstni »modni čudeži« ne bi
z vseh strani nenehno skakali pred oči …
Ne glede na modno razpoloženje ali čeprav nam ne obljubljajo čudežev,
pa je vselej privlačna misel čisto običajne zapestnice, nanizane druga
nad drugo ali združene v eno. Pomirjajoče in radost vzbujajoče je lahko
že senzibilno, večglasno potrkavanje barvnih koščkov, ki nežno objemajo ženska zapestja.
Če bi bili kljub vsemu radi rahlo mistično razpoloženi, bi lahko rekli, da
nam množina sporoča – več zapestnic hkrati, več skrivnostne moči. Hm,
kot pri davnem plemenu Male.
Kakor koli. Če so oni izdelovali zapestnice sami, zakaj jih ne bi tudi vi?
Morda vam ne bo uspelo z njimi na zapestju kar izpuhteti iz kakšne neprijetne družbe, tudi čudežno moč, s katero bi lahko ustavljali in preusmerjali promet na cesti, bi bilo preveč tvegano pričakovati od njih.
Lahko pa vam naravnajo vaše počutje v lepše, bolj zapeljivo. Ob reciklaži
starega nakita ne boste potrebovali moči, temveč le domišljijo in nekaj
spretnosti.
Nič ni lažjega, kot razstaviti stare ogrlice z lesenimi, steklastimi in kovinsko sijočimi kroglicami ter jih sestaviti v novo zapestnico. Vendar s širino
in debelino teh zapestnic vseeno ne kaže pretiravati, čeprav moda trdi
drugače. Prav hitro so namreč lahko nežna ženska zapestja videti malo
izgubljena, ker so tako obtežena, kot bi nanje obesili vso obmorsko stojnico z nakitom.
(fotografije na strani 96)

Če zapestnica ne deluje, jo seveda lahko vrnete.
In seveda tega ne boste storili. Če ste zaznali le nič od niča, boste tistih
dvajset evrov, kolikor stane, že preboleli. Sploh pa bi vas prodajalec ob
pojasnilu, da ste prvi, pri katerem zapestnica ne deluje, gledal tako osuplo, kot da vam iz ušes poganjata zeleni ovijalki.
Meni asociira ta zgodba s tisto o cesarjevih novih oblačilih, v kateri le
butci niso mogli videti nove cesarjeve obleke, zato so bili seveda vsi glasno navdušeni nad njo. Se je pa cesar v čudežni opravi, ker sta ga zvita
krojača tako prepričala, res imenitno počutil. Dokler ni izvedel, da obleke sploh ni, temveč pozdravlja svoje ljudstvo nag kot balon.
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Mlinski kamen kot za
my Fair Lady?

Raje le, kadar sonce žge.

Iz roke na glavo, z glave v naročje ali na obešalnik?
Ne, če gre za sodobni bonton, ki ženskam ne dovoljuje snemati klobukov, ko stopijo v javni prostor.
Do moških je bonton dokaj zadržan, čeprav se moda zadnja leta na vse
pretege trudi klobuke znova povezniti tudi na njihove glave.
Kako ji to uspeva, vidimo oziroma komajda vidimo na naših ulicah. Morda se kot razlog še vedno vleče miselnost naših prednamcev, ki so za
opazno elegantnim ali gizdalinsko nastopaškim gospodom oziroma gospodičem posmehljivo prhali: »Samo še rdeč klobuk in pavje pero naj si
kam (saj veste, kam) zatakne, pa bo pravi prismuk!«
Čisto druga zgodba je bil kajpada pogled na bogate evropske gospode,
ki so v devetnajstem stoletju s svojimi spremljevalkami uživali na poletnih križarjenjih s parniki. Da bi na palubah puhali pregrešno drage cigare brez panamskega slamnika ali klobuka »canottieri« na glavi?
A-a, takle utrinek je zgodovina lahko zapisala le v trenutku, ko jim ga je z
glave odpihnil nenaden sunek vetra.
Tudi prava dama bi resno ogrozila svoje dobro ime in povzročila domala
prvovrsten škandal, če bi si drznila drobiti po svetu brez klobuka. Ne
le zaradi mode. Klobuk je bil tudi obvezno zaščitno sredstvo, ki je pred
soncem varovalo takrat modno porcelanasto svetlo polt kot dokaz aristokratske krepostnosti.
Če obrnemo še nekaj listov nazaj v zgodovino klobuka in pogledamo
nanj z zornega kota »presežkov«, bi lahko služil tudi kot magnet za vse
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poglede, ki jih je dosegel. Posebej tisti gotski, kar 60 centimetrov visok
stožčast modni dodatek na ženski glavi, je zahteval veliko spretnosti in
zbranosti. Ob upoštevanju pravil ponosno vzravnane hoje s to koničasto, henini imenovano rečjo na glavi, kajpada. Ni bilo preprosto loviti
ravnotežja pod nizkimi oboki in krošnjami dreves, saj je višina tega klobuka vztrajno vlekla glavo nazaj.
Je pa nesimetrično poveznjen klobuk v obdobju Edvarda VII. lahko vlekel glavo tudi na eno stran in bolje, da se vanj ni ujel veter kot v jadro, saj
bi žensko lahko skupaj z njim ponesel v povsem napačno smer. V stilu
tega časa je bil kreiran tudi kostum za film My Fair Lady iz leta 1964 s poudarkom na pokrivalu, imenovanem mlinski kamen. Ime ni naključje, saj
je bilo videti, da se bo drobcena igralka Audrey Hepburn pod ogromnim
klobukom, okrašenim s pentljami in perjem, kar zdrobila in se izgubila.
Še večji in še bolj okrašen je bil klobuk z imenom Vesela vdova, ki ga je
leta 1907 v istoimenski opereti nosila igralka Lily Elsie in ga med elito
izstrelila kot modni hit. Ker takrat pred predstavo ni bilo zapovedano
snemanje klobuka, so s to klobučno širino ljubiteljice gledališča nemara
res »veselo pokopale« – če ne svojega soproga, pa katerega izmed zadaj
sedečih gledalcev.
Od trenutnih modnih trendov, običajev in statusa je bila vselej odvisna
pokritost ali odkritost človeških glav. V javnosti, posebno na poletnem
soncu se je redko kazal gologlav, tudi ekscentrični španski slikar Salvador Dali. Neki svoji oboževalki je pojasnil: »Moji brki so radarske antene,
po katerih lovim ideje, klobuk pa streha, pod katero te ideje zorijo«.
Vsekakor so imele ideje kje zoreti vse do šestdesetih let prejšnjega stoletja, ko je moda z moških glav odpihnila strehe – klobuke. Ženskam je
prizanesla vse do osemdesetih, ko so bili klobuki priljubljeni pri sleherni
modni opravi, ne le vlogi zaščitnega pokrivala na soncu.
Danes? Kajpada brez britanca Philipa Tracyja ne bi bilo največje modne
fikcije zadnjih let, filma Seks v mestu, ko je glavni junakinji Tracy posajal na glavo klobučne skulpture na temo flore in favne, nadgrajene
z obilico perja, ki spominja na baročna in secesijska vzdušja. Pokriva
angleške kraljevske glave in igralske glave v filmih o Harryju Potterju,
kreiral je za Lady Gaga. Philip Tracy je prepričan, da je napočil čas, ko se
klobuk dostojanstveno vrača v modni vsakdan. Še več, da tudi prihaja
čas, ko se bo obleka tako kot v secesijskem obdobju začela kreirati pri
klobuku.
Čeprav Tracyju prikimava tudi Stephen Jones, britanski oblikovalec pokrival, ki je na otvoritvi ene izmed svojih razstav navzoče občinstvo malo
nasmejal in malo osupnil z izjavo: »Pravzaprav lahko postane katerikoli
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predmet, ki ga postavite in pritrdite na glavo, klobuk. Tudi steklenica na
glavi bi prav lepo funkcionirala kot konceptualna umetnost«.
Seveda je treba poleg domišljije imeti tudi izjemno strokovno znanje in
pri obojem ga vzpodbuja njegova tesna prijateljica Anna Piaggi. Legendarna modna urednica italijanskega Voguea, ki jo zaradi njenega eklektičnega sloga oblačenja, vključno z Jonesovimi klobuki, nadgrajenimi z
barvitimi spektakularnimi dodatki in pernatimi poganjki, kličejo »oskubljeni kakadu«.
Na omenjeni otvoritvi je slavni klobučar obelodanil tudi zgodbico, za katero so nekateri menili, da se ni ravno prilegala v scenarij. Vsekakor pa
so se ji fino nasmejali. Šlo je za razvpito otroško blogerko Tavi Gevinson,
ki so jo pripeljali v njegov atelje dan pred modno revijo. Dekletce je samovšečno brbljalo in ga med njegovim zbranim delom spraševalo vse
mogoče (če bi videli njegov obraz, bi videli tudi, da je v grlu, preden bi
mu padla iz ust, prestregel besedo - neumnosti), dokler se oblikovalcu
ni posvetilo, kako se je bo znebil.
»S kupa neuporabljenih klobučnih zamisli ter odpadkov sem pograbil
prvo perje in pentljo, ki sta mi prišla pod roke, in ju pritrdil ne neko reč.
Tavi je bila navdušena in mi zagotovila, da bo naslednji dan na reviji nosila moje darilo. Nerodno je bilo le to, da je bila tista pentlja za klobuk in
njeno glavo občutno prevelika«.
Pa mu je kmalu prenehalo biti nerodno - ko se je pritožila novinarka Grazie Paula Reed, ki je na reviji sedela v vrsti za Tavi. Ker ji je velika pentlja
na klobuku zakrivala pogled na modno stezo, je s svojim besnim zapisom opozorila nanj. Ob tem pa sprožila zanimanje pri modnih navdušenkah in povzročila evforično povpraševanje prav po tem modelu.
Hm. Predvidljivo prismuknjene so včasih modne poti, ki vodijo do imitatorskih fenomenov. Zato je tudi odveč predvidevati, koliko naročil bi
dobila »kr'ena« Pepca s Petelinjega griča, če bi kreirala takšen ali celo
manj atraktiven klobuk.
Ker slovenska ženska v svoj odnos do oblačenja še vedno projecira podedovani »se mi bodo še krave smejale, če se bom s klobukom afnala.«
Sploh pa je čisto v redu tista sponzorska čepica, ki jo je Francelj zadnjič
prinesel od mehanika.
Tudi prav, vendar nekje v tej miselnosti se duši ženstvenost.
Tisto damo, ki je vedela, čemu služi klobuk je, kot kaže, brezbrižnost do
lastne vizualne podobe že zdavnaj zadušila. Pa milo prosim, ne recite,
da je vedno več žensk neurejenih, celo zanemarjenih zaradi najbolj »mo-
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dnih« razlogov tega trenutka – depresije, gospodarske krize ali sitnih
Franceljnov.

širokimi krajci videti še manjša in še bolj okrogla, vaša hoja pa … ojej, kot
bi po svetu hodil sam klobuk!

Če že ne morete vplivati na prvo, drugo in tretje, lahko vsaj svojega Franceljna zbezate iz njegove otopelosti. Nemara pa še ni pozabil, da znate
lepo presenetiti s svojo vizualno podobo.

Vem, vem, v tem filmu ne bi radi nastopili. Niti kot najbolj nepomembna
statistka, kaj šele v glavni vlogi.

Bi namesto izgovorov za malodušje zato raje zajeli malo svežega, ustvarjalnega zraka?
Če niste obremenjeni z zvenečimi podpisi na svojih modnih pritiklinah,
je denimo individualno nadgrajevanje kupljenih klobukov silno zabavna
reč. Po odpadli material za to ustvarjalnost se vas kajpada ne drznem
poslati v kurnik ali celo nagovarjati, da bi za svoje kreativne potrebe tam
oskubili katero od nedolžnih pernatih živalic.

Pa zaokrožimo klobučno zgodbo s praktičnim nasvetom, kako igrati
»glavno vlogo« s starim slamnikom, prijazno recikliranim s tem in onim,
kar nam leži tu in tam po hiši.
(fotografije na strani 129)

Domišljiji lahko nadenejo krila, čeprav brez perja, tudi mnogi drugi materiali.
Asociacija ob pogledu na perje pač zna biti za pronicljive in senzibilne
duše še vedno rahlo premočna. Tudi zgolj pentlje, čipke, til in cvetje lahko povsem zadovoljijo potrebo po romantičnem pridihu.
No, vsaj naj bi jo, s klobuki vred. Če že ne skozi vse leto, pa vsaj poleti. V
mestu, na vrtovih, v planinah in na plažah jih priporočata moda in zdravje. Oboje pa z misijo – zagotoviti nam dobro počutje, srečo.
»Tuje glave so prebeden sedež za resnično srečo,« je rekel gospod Arthur Schopenhauer.
Če svoje, od sonca ali spoznanj, kam pelje ta naš svet, razgrete sive celice malce ohladimo, ugotovimo, da je imel možakar prav. Kajti resnična
sreča se lahko dogaja le v naših glavah. Če dodamo še modno razmišljanje - tudi na naših glavah. Klobuk je na žgočem soncu odličen sedež za
našo srečo. No, če si privoščimo še preblisk nagajivosti, morda tudi za
srečo tistega, na katerega bo padla njegova senca.
Zato ob upoštevanju osnovnih pravil oblačilne kombinatorike nikar strahu, da bo na mestnih ulicah vaš klobuk videti kot – prismuk.
Pa čeprav pustite pri njegovem soustvarjanju domišljiji pernata, svilena
ali kakršnakoli krila, se skrijte pod gigantskega – v stilu mlinskega kamna
za My Fair Lady – raje le na plaži, kadar sonce najbolj žge. Za nošenje
v urbanem mestnem okolju je z estetskega zornega kota vprašljiv, še
posebej, če niste preklasta velikanka, ki bo njegovo velikost in širokost
vehementno obvladala. Za nizke ali za nameček še bolj okrogle postave so primernejši manjši klobučki, imenovani kastrolice, toke ali klasični
borsalini. Kajti majhna in široka postava bo pod klobukom z ekstremno
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Modni »da«

za debelkaste dame

»Dajmo že odpreti oči! Ženske iz resničnega življenja imajo tudi obline.
Zato – naj jih imajo!«
»Materduš, kakšen nemaren nihilizem,« je oni dan besno siknila uspešna intelektualka, dama na pragu zrelih let v frizerskem salonu z neko
žensko revijo v rokah. Kriva je bila razpredelnica, po kateri naj bi imela
očitno preveč kilogramov glede na svojo višino. Ali pa premalo centimetrov glede na težo, če morda lepše sede v uho.
Pravzaprav ji ni »odneslo pokrovke« tisto, kar je sledilo razpredelnici.
Namreč, natančno opisana čudežna shujševalna dieta. Takšna, ki preverjeno zares deluje, saj v rekordnem času sklesti vse nebodigatreba kilograme in jih uskladi z idealnimi številkami iz razpredelnice.
Tisti »materduš« se je zgodil po nekaj obrnjenih listih, ko je gospa naletela na recepte in slikice slastnih čokoladnih tortic. Ne le, da so bile
fotografije tako vrhunske, da bi človek tisti čokoladni greh kar iz papirja
polizal, zraven je bil vabljiv pripis: »Ne razmišljajte o jutri, privoščite si
danes to božansko sladko zadovoljstvo!«
Ja, stara, znana zgodba začaranega kroga na temo težav s prekomerno
težo in peklensko težkih odločitev. Jesti in »na polno« uživati življenje
ali ne jesti zahrbtno kaloričnih bombic in biti sicer ves lačen in votel od
znotraj, vendar lep in srečen navzven.
Srečne Botticellijeve muze, ki so se lahko najedle in se jim je to smelo na
zadnjicah in bogato oblazinjenih bokih tudi poznati. In srečni Botticellijevi angelčki, ki jim nihče ni štel pojedenih sladkorčkov in jih karal zaradi
preveč zaobljenih trebuščkov.
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Ni treba biti umski veleposestnik, da bi doumeli – moda je svoje lepotne
ideale, skupaj s podobo ozkih ali ohlapnih oblačil skozi zgodovino spreminjala, žvrkljala in obračala.
Če bi ta pojav komentiral kakšen sitnobnež, bi verjetno slišali: »Bolj ali
manj isti šmorn«.
V bistvu je res, čeprav zna biti kakšna vračajoča se pogruntavščina prav
zabavna. Kot denimo nostalgični retro-val iz osemdesetih let, ki bolj ali
manj vsakih nekaj let znova privalovi in nas osvoji.
Osemdeseta, to so bila leta! Res, da ni dobro preveč nežno in pogosto
ujčkati svoje nostalgije, da ti vlak sedanjosti medtem pred nosom ne odpelje. Pa vendar. Včasih v osemdesetih, je bilo prav fino. Ko je bila modna »Debela dekl'ca«, pa ne le tista elegantno popolnjena polnokrvna
rožica, ki je znala suvereno zliti po grlu tudi sedmo pivo …
Širokost je sevala predvsem iz oblačil, manekenk pa še ni bila sama koža,
napeta čez kosti, kot je zadnja leta. Tiste punce niso bile videti kot četica
izstradanih taboriščnikov, za katero se človek upravičeno boji, da se bo
lotila kar cvetličnega aranžmaja na koncu modne steze.
Bolj kot same cunjice se danes ponavljajo debate na temo podhranjenih
manekenk. Vik in krik so zganjali okrog mladosti in suhosti na predlanskih, lanskih in letošnjih sejmih mode po modnih prestolnicah sveta.
Pa se še vedno najde kakšna naslednica anemično koščene 16-letne Monike Jagaciak, ki ima že pri tej starosti za sabo triletno delovno dobo. In
zaradi podhranjenosti morda več kot tri omedlevice v zakulisju modnih
revij.
Ni konca obtožb, debat, zahtev, komu bi bilo treba narediti lobotomijo,
ko je bolj ali manj jasno, da gre v modnem svetu, ki je en velik in vse bolj
krut posel, le za lopatanje megle iz kamiona na vlak.
Ker bo odslej po vsej verjetnosti tako, kot je bilo doslej. Rožljanje z mladimi kostmi, ki še rastejo, naj bi bilo seksi, pravijo. In sploh, obleke so
videti lepše na suhicah. Da je seksi? Pa ja, prinaša le žvenket cekinov.
Če mene vprašate, seksi je zdrava vitkost. Pa tudi zmerno do pretežno
zalitega dekleta oziroma ženske še ni treba kar privezati na sramotilni
steber.
Celo več, v nekaterih znanih modnih hišah so začeli izdelovati oblačila
v večjih konfekcijskih številkah. Predstavnik znane italijanske blagovne
znamke je v enem izmed intervjujev povedal: »Dajmo že odpreti oči .
Ženske iz resničnega življenja imajo obline. Zato – naj jih imajo!«
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Iz njegovih ust v božja ušesa, bi zdajle zagotovo obrnila oči v nebo vsaj
polovica Slovenk, ki se ukvarja s shujševalnimi dietami, bolj ali manj
obljubljajočimi čudeže. Ali čudežnimi pripomočki, kot je denimo obliž,
ki menda topi kilograme tako bliskovito, kot se razpusti maslo na ognju.
Morda, če bi ga namesto na zadnjico zalepili čez usta.
Ali tisti čaj, s katerim izgubite, čeprav se ves čas bašete s čokolado, v
dveh tednih osem kilogramov. Hja, v dveh tednih izgubite samo štirinajst dni. Zaradi svoje naivnosti.
No, če pogledamo na to reč z zabavnejšega zornega kota – ali ne bi bil
svet nepopoln brez nepopolnosti? In nepopolnost je lahko simpatična,
ko se postavi ob bok lepotnim idealom. Ko gre za težo, pa sploh.
Kaj me torej žre? Moda za močnejše postave. Zgolj izraz, kajpada. Če ima
ženska odvečne kilograme, ni nujno močna kot dvigovalka uteži, kajne?
Če bo modni »da« za polnokrvnost postal realnost, jo lahko tudi naslavljamo bolj prikupno. Denimo – moda za debelkaste dame in debelkaste
gospodične, ki so lahko tudi takšne še kako mične.
Brez velikih in votlo zvenečih besed bi dodala le še tisto po kovaško: »Ko
ne gre in ne gre, pač vzemi večje kladivo!« Ali, če ne gredo kilogrami dol,
pa dajmo prava oblačila gor! Prava so kajpada tista, ki postavo optično
uskladijo, malce pogoljufajo pri vtisu širokosti in lastnicam narišejo širok
nasmeh samozavesti na obraz.
Saj ne, da bi odkrivali toplo vodo, dejstvo pač je, da ni dobro vleči s sabo
po svetu odvečne prtljage napačnih miselnih vzorcev in se ob tem jeziti,
iskati krivce, obsojati . Sebe, druge, ves svet.
Ko se v računalniku vse pobrklja, ga zna človek resetirati in postaviti na
novo. Zakaj ne bi tudi mi razdrli svoje življenjske in modne filozofije, »resetirali« svoje misli in jih nato reciklirali skupaj s pravili oblačenja, ki bi jih
iz čiste radosti kdaj tudi nagajivo obšli?
Ni težko, če se hoče. Dokaz? Ščepec modno-korekcijskih prebliskov kot
ideje za vaše nove ideje.

Ženske s preveč centimetri okrog pasu in bokov ter premalo centimetri
v višino – »reciklirajte« svoj odnos do oblačenja in poudarite svoje lepe
strani s tem, da prikrijete pomanjkljivosti!
Krilo je temno, majčka je svetla in pošita z bižuji. Nihče vam ne prepoveduje, da bi originalno verzijo tudi sami nadgradili – z bleščicami, burdura-
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mi, biseri iz domače skrinjice. Vendar le v predelu, ki ni »problematičen«.
Črna jopica postavo optično zoži, navpičen kontrast jo poviša.
Volneno-krznena štola ali samostoječi ovratnik vizualno poviša postavo
in zoži linijo vratu ter ga podaljša. Pozornost lahko zvito preusmerite
tudi k diskretnim pokrivalom in zapestnicam. Okrog vratu si raje ne natikajte preveč ovalnih in težkih ogrlic ali rut, vam pa moda iskreno priporoča večno aktualne barete. Če ženska nosi svoja oblačila in modne
dodatke samozavestno, ne bo nihče opazil njenih odvečnih kilogramov!
Drži?
(fotografija na strani 132)

Osovražena od večine,

ljubljena od najboljših

»Le kaj pa je tebe treba bilo?« Pravijo stare pesmi in premnoge resnične
zgodbe o desetem bratu ali enajsti hčeri, ki sta bila pogostokrat družini
in vsem naokrog odveč. Čeprav se je v tistem nezaželenem in zaničevanem nebodigatreba bitju mnogokrat skrival žlahten presežek. Bistrosti,
poštenosti, lepote ali česa četrtega.
»Hun er forhatt av de fleste, men elsket av de aller beste …«
Ali v prevodu: »Osovražena od večine, ljubljena le od najboljših,« razmišlja v refrenu skladbe iz svojega novega albuma norveški black metal
glasbenik Varg Vikernes.
Vsekakor si dolgolas, bradat in ne več prav mlad ekscentrik ne želi in tudi
ne funkcionira kot večina ljudi. Tudi zato, ker ga je tragičen mladostniški
zdrs prek meja sprejemljivega na svoj način zaznamoval, asocializiral.
Besedilo je sicer skrivnostno in dvoumno nakazuje na zgodbo o ženski,
ki s pametjo, karizmo, lepoto, pronicljivostjo in svojstveno osebnostjo
štrli iz konvencionalnih kalupov današnjega časa. Uboga takšna nesrečnica, saj je zelo verjetno osovražena od večine povprečnežev, ki jo poskušajo na vsakem koraku ustavljati, jo onemogočati. Zato da bi se, rešeni njene dominantne prisotnosti, sami lažje dokazali.
Ali pa srečnica, saj je ljubljena od redkih, vendar najboljših. Ki jo s svojo
iskreno naklonjenostjo plemenitijo, naredijo še boljšo, lepšo.
Raje me ne vprašajte, od kod mi ob tej temi asociacija na oblačila.
Večina jih ne mara, posebej, če jih je v omari preveč. Starih, poceni, odsluženih, demodiranih oblačil s svojim nesrečnim poslanstvom, da so
povsod le napoti in povsem odveč. Morda tudi ne zaradi naštetega,
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temveč zgolj zato, ker so s svojo posebnostjo, bodisi z barvo, krojem ali
vzorcem, moteča.
Za večino.
Najboljšim oziroma najbolj kreativnim pa predstavljajo – izziv. Za prenovo, nadgradnjo, za umestitev v povsem nov oblačilni kontekst.
Večkrat je bolje kaj uporabnega svetovati kot zgolj modrovati.
Se jih lotimo? Domačih ali morda kupljenih v vedno bolj aktualnih outletih ali »second hand« trgovinah, kjer se lahko tudi prestižne blagovne
znamke iz prejšnjih modnih sezon nabavijo za prepolovljeno ali še globlje zbito ceno.
Cenejše pa lahko po ideji iz najnovejših kolekcij vrhunskih oblikovalskih
imen nadgradimo in rahlo približamo originalu. Seveda ne z namenom,
da bi ga poskušali kopirati. Gojiti takšno iluzijo je naivno, za nameček pa
bi ob poskusu tovrstne realizacije izpadli v najboljšem primeru le smešni. Prebuditi s prenovo vzdušje modne aktualnosti je seveda mnogo
bolj uspešno početje.
Verjemite, ko prenova uspe prvič, vas bodo začela stara oblačila kar
sama ljubeznivo vzpodbujati k še kateri modni preobrazbi.

Nekoč morbidno omedlevanje,
danes vizualno skulpturiranje

Starejši les daje svetlejši in močnejši ogenj, so ugotavljali nekoč. Kakšno
vlogo ima pri tem dejstvo, da je les moškega spola, zgodovina modro
molči. Vsekakor pa pri plemenih Papuancev iz Nove Gvineje že od nekdaj
velja običaj, ki moškim po petinštiridesetem letu starosti dovoljuje, da
spolno veseljačijo kjerkoli s katerokoli žensko. Brez omejitev ali kakor
močno in vroče jim srce poželi.
Privilegij, ki ga bistroumni poglavarji utemeljujejo z razlago, da njihovo
veselje glede na »častitljiva leta« tako ali tako ne more več dolgo trajati.
Kdo ve, zakaj ne dovolijo tudi ženskam po petinštiridesetem letu kjerkoli in s komerkoli uživati v izbranih radostih?
No, me ženske vemo. Če verjamemo, da je Papuankam, ko jih doletijo
leta, prav, ko moški svet z Bogom na čelu naredi čeznje križ, to zagotovo
ne velja za ženske v razvitem svetu.
Moral bi biti slep kot netopir, da ne bi opazil, kako še zdaleč niso primerne za odpis kot tista starka na koncu filma Psiho. Psihična stabilnost
in fizična nega telesa dela iz današnjih štirideset, petdeset ali več letnic
dame, ki cvetijo v svoji žlahtni patini, zreli privlačnosti.
Modna industrija sicer še vedno trmasto tišči na piedestal ideal najbolj
rosne mladosti in se zato na modnih stezah v vlogi »samozavestnih žensk, ki vedo, kaj hočejo« zmedeno spotikajo skoraj mlečnozobe punčke.
Vendar tako je danes, jutri bo prav verjetno povsem drugače. Ker danes
je čas za jutrišnjo zgodbo.
V kampanji Ekscentrična karizma je denimo blagovna znamka Bvlgari že
pred nekaj modnimi sezonami oglaševala modo, ki jo predstavlja Julianne Moore, lepotico pri petdesetih. Izraža zrelo inteligenco, seksapilno
karizmo.
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»Ker ve, kaj hoče,« so zapisali v oglasu in tokrat jim lahko verjamemo.
Sporoča, naj se ne kupuje več impulzivno, temveč premišljeno izbrano
modo, ki je ne bodo že jutri povozili novi trendi. Modo, ki bo večna, kot
je zrelo sijoča Juliannina lepota.
Pa vendarle, kljub temu, da lepotna ikona odlično obvladuje leta in svoje
kilograme, je na oglasnih fotografijah oblečena v strastno oprijet steznik. Ki morda kakšen gramček česa odvečnega tu in tam lepo ujame in
stisne v postavo s popolno linijo peščene ure.
Steznik ali korzet je nepogrešljiv tudi pri večernih oblekah, ki zahtevajo
hudo ozek pas, kot predpisujejo vsakih nekaj sezon znova aktualni newlook trendi iz petdesetih let.
Čeprav je usnjen steznik, iz katerega so kipele razgaljene dojke, nosila že
kretska kačja boginja 2000 let pr. n. št, pa je diktaturo mode »okostenele trde drže« kot simbol dostojanstva in askeze uvedla Katarina Medičejska, žena Henrika II. Prav njej pripisujejo izum železnega korzeta, ki je bil
pravo sadistično mučilno orodje.
V puritanskem devetnajstem stoletju je bil korzet na vrhuncu svoje moči.
Ženska se je z njim transformirala v podobo insekta. S pomočjo precejšnje količine železja in kitovih kosti na sebi so se v pasu preščipnile do
nedoumljivih 36 centimetrov obsega. Ni treba dodajati, da je bila tako
napravljena ženska prav spektakularno neuporabna in s tem nadvse prikladna za vlogo, ki jo je imela v družbi. Bolj preščipnjena sta bila njen pas
in život, bolj krhka je bila videti. Bolj prepričljiv je bil njen videz, da se bo
vsak hip onesvestila, bolj zapeljiva je bila v očeh potencialnih snubcev.

vsakomur. No, skoraj vsakomur, ki si vse to lahko privošči, oziroma ima
železno voljo svoj cilj tudi doseči.
Ostali pa – ja, v korzet seveda! Ki je lahko prav senzualna modna potuha.
Stisne, oblikuje, pa vendar po zaslugi sodobnih tekstilnih materialov ne
stiska reber ali luknja jeter. Dih jemlje le zaradi svoje seksi podobe.
Korzet kot spodnje perilo ali korzet kot zgornji kos oblačila? Kakor vam
je ljubše.
Vsekakor pa bi naredili korzetu kot spodnjemu perilu, ki mu že zaradi
ponošenosti grozi konec življenjske dobe, veliko krivico, če ga ne bi reciklirali.
Lahko ga z dodano obrobo, našitimi perlicami, romantičnim volančkom
spremenite v zgornje oblačilo. Če pa vas misel na stisnjenost telesa prav
stisne, ga razrežite. In uporabite samo njegove košarice. Kot to počne
slikarka, modna oblikovalka in umetnostna zgodovinarka Slavica Marin
iz Umaga. Ekskluzivne torbice, izdelane iz samih odpadnih materialov,
od ribiških mrež, starih ročno tkanih pregrinjal, mrež za zaščito pred insekti, kovinskih matic, koščkov steklenic, pa vse do ključavnic za kolesa,
je prikazala na svoji razstavi. Ena izmed reciklaž je tudi »okostje« steznika kot ogrodje, na katerega se je ulovila ročna torbica z duhovitim
detajlom, košaricami iz steznika.
(fotografija na strani 134)
Nadaljevanje na strani 145.

Razlog, zakaj se korzetu niso nikoli uprle ženske iz aristokratskih in buržuaznih krogov, ki so imele večji vpliv na modo, je preprost. Pomenil je
superiornost, razlikovanje od množice.
Omedlevanje se je kot skriti akt zapeljevanja dogajalo predvsem v plesnih dvoranah ali, kot so jih imenovali takratni satiriki, poročnih tržnicah. Onesveščanje na plesih je bila samo še ena fizična manifestacija
morbidnih kulturnih pravil, ki so idealno ženskost enačila s pasivnostjo
in to dobesedno »do nezavesti«. Žal so se včasih zgrudile in tudi zares
izdihnile, če jim je katero izmed nenaravno stisnjenih reber počilo in preluknjalo jetra.
Pa danes? Če mi je dovoljena majhna zajemalka humorja – z obsesijo
skulpturiranja naših teles ustvarjamo svoje »korzete«. Iz mišic in redne
vadbe v stilu novomodne filozofije: »Ustvarite mojstrsko delo, oblikujte
svoje telo v umetnino«. Precizna tehnologija oblikovanja telesa s pomočjo treningov v fitnesih, estetske kirurgije in še česa, je danes dostopna
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Klobuk mlinski kamen iz filma
My Fair Lady iz leta 1964.

Črn slamnik je bil kupljen v trenutku, ko je sonce
najbolj žgalo. Za plažo super, za po mestu pa
– ja, široki krajci kot pri klobuku, imenovanem
Mlinski kamen, dajejo vtis, kot bi vašo manjšo
postavo nosil klobuk in ne vi njega.

Nekaj nizov slamnatih trakov »odparajte«, iz njih ustvarite okrasje za tako dobljeni ožji
klobuk v stilu Philipa Tracyja, predelavo pa zaokrožite z barvitim cvetom iz blaga.
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Lesen krožnik, okroglo kozmetično ogledalo in izbor
najbolj všečnih gumbov iz domače škatle.

Običajen krožnik in ogledalo ter gumbi s formo in vsebino –
zmagovita kombinacija za reciklažo, ki bo odslej krasila steno
v vašem stanovanju.
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Odsluženi raznobarvni puliji in črna
kratkorokavna majčka.

Ni težko, če se hoče. Dokaz? Ščepec modno-korekcijskih prebliskov
kot ideje za vaše nove ideje … Oblačila in modni dodatki: PUNT ROMA – Moda za
večje konfekcijske številke, Emporium Ljubljana.
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Rokavi, razrezani
na različno
široke trakove in
spet sestavljeni
ter prišiti na
kratkorokavno
majčko.
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V času Napoleonove
Josephine so en kašmirski
šal izdelovali kar tri leta,
zato je takšen dragoceni
modni dodatek prehajal iz
roda v rod.

Za osnovo je okostje steznika, na katerega se je ujela ročna torbica iz starega ročno
tkanega pregrinjala, ribiške mreže in mreže proti insektom, ključavnice za kolo kot ročaja
in duhovitega detajla - košaric steznika, okrašenih z bleščečimi perlami.
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Do bokov segajoča majčka
iz bombažnega elastana z
vselej atraktivnim afriškim
vzorcem. Šal v leopardjem
vzorcu, ki brez pravega dela
sameva v omari, se že veseli
modnega preporoda…

... in ga doživi skupaj s preobrazbo majčke v prikupno
obleko.
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Če ste ravno pri pospravljanju
omar – zberite volnene majčke
in puloverje v zanimivih barvah
in luknjičastih vzorcih za igrivo
reciklažo.

Ko si steklena vaza
zaželi nove bleščeče
obleke, kar sama ponudi
navdih za ogledalnomozaično preobrazbo.
Oblačila razrežite, z njimi oblecite okrasne blazine na
vaši zofi in uživajte naslonjeni na svoj nekdanji pulover!

Prefinjeno, elegantno za
belo stanovanje in modna
dekoracija, ki lahko nadomesti
božično-novoletno okrasje.
Reciklaža, kajpada! Iz lepenke
izrežite kroge, ki jih oblepite
z mozaičnimi koščki ogledalc
in bisernih kroglic iz razdrte
ogrlice. Na belo pobarvane veje
obesite iz tankega bombaža
babičine ročno kvačkane kroge
v obliki snežink.

Silikonsko oziroma lepilo za
mozaike, fugirna masa in malce
potrpljenja z lepljenjem drobnih
steklenih in ogledalnih koščkov
na stekleno osnovo. Za prelepo
novo vazo, ki bo s svojimi
ogledalnimi pobliski postala
zvezda vašega stanovanja! Med
letom z običajnimi cvetličnimi
aranžmaji, v času decembrskih
praznikov pa se lahko spremeni
v romantično zasneženo
pravljico. Z dodanimi belimi
vejicami, katerih se oprijemajo
biserno-steklene kapljice.

Vas mika vrniti se v otroštvo,
ko ste kot punčke oblačile vaše
punčke? Še vedno se lahko
igrate – oblecite v star čipkasto
luknjičast pulover vaše kozarce,
vrče, vaze.
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Ena najdražjih ur na svetu, izdelana leta
1800 za Napoleonovo sorodnico. Na
prvi pogled ni videti kot ura, šele ko se
s pritiskom na nevidno puščico sproži
skrivni mehanizem, diamant, ob katerem
se ustavi puščica, prikaže čas.

Stenska ura na leseni osnovi, kupljena za 5
evrov z namenom, da bo prenovljena.

Klimtove muze pod okroglimi stekelci kot kazalci časa v družbi
steklastih mozaičnih koščkov. Večje kockaste oblike je potrebno
zaradi realizacije želenega motiva zlomiti na manjše nepravilnih oblik.
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Iz mozaičnih steklenih ploščic izrežite kocke, ki ustrezajo zamisli o vašem mozaiku. Začnite
na lepilo polagati drobne ploščice drugo ob drugi od zunanjega roba mize navznoter.

Stol iz konca petdesetih let
prejšnjega stoletja je najprej
obdelan z brusnim papirjem.

Stari kovanci, ki bodo znova ponosno zasijali v novi
vlogi na starem stolu.

Nova »morska obleka« mize. Stolom dodajte še dekorativne blazine z mediteranskimi vzorci.

Andy Warhol, ki se je pri svojem umetniškem izražanju rad poigraval z denarjem, bi se
morda z naklonjenostjo nasmehnil duhovito barviti reciklaži starega stola.
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Najprej je bil sodoben predalnik,
rojen v šestdesetih letih, potem
je postajal klasično dolgočasen,
na koncu pa je bil že tako
neugleden, da bi ga … No, če ga
ne bi opazili kot izziv za domačo
reciklažo – v stilu abstraktnega
konstruktivizma.

Predalnik iz ratana ali
njegove imitacije lahko
kupite v trgovinah po ugodni
ceni oziroma za prenovo
uporabite domačega, ki ga
želite odeti v živahnejše
barve.

Potrebujete barvo za les in kovino ali še bolje okolju
prijazne barve poljubnih odtenkov v spreju ter
tapeto oziroma zaveso v cvetličnem vzorcu.

Star ali kupljen predalnik po ugodni ceni se z barvami za les in motivom, kot je vam všeč, ali
idejo, ki asociira na Doesburgovo kontrakompozicijo oziroma Mondrijanovo kompozicijo,
spremeni v atraktiven kos pohištva.

Prenovljen štiribarvni
predalnik zasije v novi
modni zgodbi, ki jo
zaokrožujeta cvetlična
tapeta ali bombažna
zavesa.

Star kovinski kovček se lahko spremeni v
ljubko posteljico z »baldahinom« za vašega
štirinožnega ljubljenčka.
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Himalajska koza – za predmet
poželenja in prenove

Ko je poslovni kostim preveč dolgočasen, ko v brezrokavni obleki zazebe v ramena, ko je bolje premočne nadlahti z nečim zakriti, ko je dekolte
na večerni toaleti preveč drzen, ko … Oh, koliko razlogov za en sam,
nepogrešljiv šal!
Dekorativni, zavozlan kot rutka okrog vratu ali širok, udoben, topel skoraj kot plašč. Kašmirski? Le kateri ženski se ne bi zasvetile oči in roke
poželjivo stegnile proti temu modnemu dodatku. Že od nekdaj.
Pravzaprav vse od 15. stoletja naprej, ko je bil šal iz kozje dlake spoštovan del patriarhalne oprave, ki jo je smel v Indiji nositi le moški najvišje
kaste. Na piedestal najbolj prestižnega kosa ženske garderobe ga je leta
1799 postavil Napoleon Buonaparte, ki je s pohoda v Egipt svoji bodoči
ženi Josephine poslal izvirno ljubezensko sporočilo v obliki dragocenega šala iz kašmirja. Topel in peresno lahek šal je postal v bogatejših krogih kmalu med najbolj cenjenimi darili, tudi poročnimi.
Vendar si ga je lahko privoščila le peščica bogatašev, saj je iz izjemno
dragocenega materiala, pridobljenega iz svetleče puhaste dlake s trebuha koz, živečih na 4500 metrov visokem himalajskem gorovju. Dlako
režejo le prve tri mesece v letu, ko so tamkajšnje običajne zimske temperature okoli minus 30 stopinj Celzija.

Pred davnimi leti je bila omarica za kdo ve kaj, morda tudi za čevlje. Do včeraj še na
podstrešju, danes pobarvana v svežino barve morske lagune in nadgrajena s palmami,
spletenimi iz rafije.
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Preden so prestižni šali prispeli v salone evropskih dam, je bilo vloženega ogromno dela in umetniškega znanja tudi v izdelavo. V ročne statve
je bilo vpetih 2000 do 3000 niti, pobarvanih z naravnimi barvami. Indigo
so uporabjali za modro, žafran za rumeno, košenilja, ki so ga pridobili s
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sušenjem določenih vrst žuželk, za karminsko rdečo. Za izdelavo takšnega kvadratnega šala s stranicami, ki so merile do dva metra, so potrebovali od leta in pol do celo treh let.
S to čez noč rojeno obsesijo pa je vstopilo v dvorjanske sobane tudi pravilo, ki je prelestnim damam zapovedovalo, kako naj si ta šal s predpisano gracioznostjo ogrnejo in nosijo okoli ramen. V bogatejših krogih so
se te prefinjenosti učili tudi na posebnih tečajih. Lady Hamilton, ljubica
Napoleonovega nasprotnika, admirala Nelsona, je uvedla celo umetniški
ples s kašmirskim šalom, ki poudarja ljubkost in gracioznost gibov.
Jasno, da je kašmirski šal postal ekskluzivni predmet, rezerviran za aristokracijo in enakovreden nakitu, ki je prehajal iz roda v rod.
Napoleon, ki se je poročil drugič leta 1810, tokrat z Marie Louise, hčerko
avstrijskega cesarja, ji je ob tem podaril kar sedemnajst kašmirskih šalov. Obstajata dve teoriji o tej Napoleonovi velikodušnosti. Prva zatrjuje,
da je bil v teh letih Napoleon pač najbogatejši, druga pa, da so bili šali
ponarejeni.
Pisni viri zatrjujejo, da je Napoleon v ta namen zbral nekaj znanih strokovnjakov. Med njimi je bil tudi sloviti francoski slikar Jean Baptiste Isabey, ki je ustvarjal vzorce po Napoleonovem naročilu.
Ponaredki so bili slabši od originala vse do izuma merina, mešanice svile
in volne. Tudi napredek v mehanizaciji tkanja je prinesel nižje cene in
vrhunec priljubljenosti v obdobju bidermajerja. Kašmirski šal je kljub menjavi mode, političnim in ekonomskim spremembam preživel do danes.
Čeprav vsaka koza proizvede le 90 gramov dlake na leto in je za en šal
potrebna dlaka treh koz, se pravi kašmirski šal še vedno tke ročno, zanj
je potrebnih od 250 do 400 ur dela. Zato – če imate v omari takšno dragocenost, vam gotovo ne bo padlo na pamet, da bi ga rezali ali predelovali.
Čisto druga pesem pa je šal, ki po svoji lahkosti in uporabnosti spominja
na kašmirskega, le da je vsaj dvajsetkrat cenejši. Zato danes ni potrebno
čakati na bogatega snubca ali prodati avtomobila, da bi ga imele.
Imate kakšnega v dimenzijah kašmirskih šalov celo v domači omari? Če
ste ugotovile, kako se barvno odlično ujema z do bokov segajočo majčko, se navdušite za en odločen reciklažni čira-čara!

Naslonjeni na svoj
nekdanji pulover

Pa ne le kašmirski šal, kašmir je pojem za najbolj kakovostne pletenine.
Nekdanji nemški zunanji minister Hans-Dietrich Genscher je bil skoraj
tako kot po političnih odločitvah znan po svojih rumenih kašmirskih puloverjih.
Kaj pa, ko moda reče – ne maram te več, in ga zavrže ali ga kot svojo
glavno jed izberejo tiste leteče sive živalice, ki jih ne mara nihče, še najmanj pa naša omara z volnenimi oblačili?
Katastrofa, pa tako topel pulover je bil!
Nikar v solze in stran z njim, če je luknjica le tu ali tam. Še nekaj časa mu
podaljšajte življenje v transformirani obliki. Oblecite z njim dekorativne
blazine za vašo zofo v dnevni sobi in uživajte v topli domačnosti ambienta, naslonjeni na vaše nekdanje puloverje in pletene bluze.
Kako že pravimo? Mladi smo, dokler znamo ohraniti pri življenju otroka
v sebi. Dajmo mu priložnost za ustvarjalno igro – če ne z oblačenjem
punčk, pa z oblačenjem dekorativnih predmetov.
Da vašim kozarcem, kavnim skodelicam, vrčem, vazam ne bo hladno, jih
oblecite. V vaš nekdanji pulover.
(fotografije na strani 136)

Domala nobenega šiviljskega znanja ne potrebujete, le šal prišijte na
spodnji rob majčke! Namesto ravnega podaljška majčke. Lahko pa oblikujete v naborek in ga kot volan prišijete na majčko, v spodnji rob morda
napeljete elastiko in dobite rahlo jajčasto silhueto obleke. Ali pa divjo
eksotiko preusmerite v romantično razpoloženje s cvetom, izdelanim iz
šala in pritrjenim na bok obleke. (fotografije na strani 135)
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Wabi-sabi s popolnostjo
nepopolnosti

»Nihče ni popoln,« skomigne ob koncu kultne komedije Nekateri so za
vroče z Marilyn Monroe milijonar, ko mu njegova zaročenka razkrije, da
je v resnici moški, preoblečen v žensko.
Zabaven razplet duhovite zgodbe, ki pa v resničnem življenju ne bi požela prav glasnih salv smeha. Ker smo vsi občutljivi na nepopolnost, posebej na lastno. Čeprav nihče ni popoln, kot ni nihče absolutno dober ali
absolutno slab. V glavnem se vsi gugamo tam nekje vmes, razporejeni
po Gaussovi krivulji – enkrat tako, drugič drugače.
Tega dejstva se seveda zavedamo, pa ga navzven kljub temu prikrivamo,
se zato v sebi celo žremo in travmiramo.
Brez potrebe. Človek, ki zase verjame, da je vsestransko popoln, ni popoln v nobeni stvari, niti v svoji prazni napihnjenosti. Mene je življenje
šele na pragu zrelih let z zavestnim sprejetjem svoje nepopolnosti naredilo – zadovoljivo zadovoljno. Vendar, dokler smo, ni nikoli prepozno
– da začnemo iskati popolnost znotraj nepopolnosti.
Poznate japonski wabi-sabi? Gre za popolno nasprotje kitajskega feng
šuja, ki nas svari pred sleherno nepopolnostjo v našem domu. Ta naj bi
namreč ovirala pretok energije in škodovala ljudem, ki živijo v stanovanju. Zato feng šuj počeno ogledalo, poškodovan predalnik, zarjavelo zalivalko ali vazo, ki pušča, brez milosti trešči na kosovni odpad.
Wabi-sabi pa ravno v teh predmetih, ki se jih je dotaknil zob časa ali človeške nepopolnosti, najde neke vrste duhovno izpolnitev. V tej filozofiji
se kažejo preprosta dejstva, da ni nič trajno, nič dokončano in nič popolno. Estetika wabi-sabija temelji na sprejemanju minljivosti. Če znamo
torej poiskati lepoto v nepopolnih stvareh, nam to lahko prinese več
zadovoljstva in miru kot vse nove in na videz popolne stvari. Wabi-sabi je
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celovit japonski pogled na svet in estetiko, katere značilnosti so nesimetrija, skromnost, spoštovanje naravnih objektov in procesov. Skratka,
prava formula za pobeg pred sodobnim stresnim življenjem, katerega
krmilo nam večkrat prevzame kar avtopilot, ki se odziva na potek dogodkov vselej enako, avtomatično, sto-odstotno.
Starih, preživetih oziroma poškodovanih predmetov, posebej, če so
nam med sobivanjem z nami prinesli veliko zadovoljnih trenutkov in lepih spominov, zato ni treba zavreči.
Sprejmimo izziv in jih obnovimo, prenovimo. Ali reciklirajmo v novo,
morda zaradi naše ne ravno vrhunske spretnosti v nepopolno podobo.
Vendar prav zaradi posebnosti, izvirnosti, časa in dela, ki smo ga vložili v
nov izdelek, za nas – popolno.
Naše bivalno okolje oziroma stanovanje so žive stvari, sestavni del posameznikovega bivanja in njegovega spreminjanja. Tako kot človek živi
in se vsak dan, vsak mesec, vsako leto spreminja, z njim živi in se spreminja tudi njegovo bivalno okolje. Vsaj tako pogosto, kot si sami želimo
spremeniti svojo vizualno podobo, si želi nadeti nova oblačila in modne
dodatke tudi naše stanovanje. Res bi nas morala malce zapeči vest, saj
se do teh njegovih želja pogosto obnašamo prav po mačehovsko.
No ja, meni se sicer zdijo modne minimalistične oblikovalske rešitve čisto všečne, vendar bolj za tiste, ki pridejo domov le prespati ali si želijo
obiskom razkazovati drage dizajnerske pridobitve, vnesene v prostor
po natančnih navodilih strokovnjakov.
Lahko se kajpada ne strinjate z mano, vendar zame pomeni dom okolje,
ki smo ga pomagali ustvariti sami s svojimi idejami, saj v njem ne bodo
stanovali naši arhitekti in dekoraterji, temveč mi in naši bližnji.
Naš dom naj bi bil ne glede na prostornost oziroma skromnost njegovih kvadratnih metrov najbolj intimna in najlepša oaza sredi drvečega
vsakdanjika. Domačnost, ki ponuja užitek bivanja. Naš mali raj, ko se po
napornem dnevu zavalimo v fotelj, ko ni več treba vleči trebuha vase,
paziti na spodobno prekrižane noge ob sedenju in vljudno smehljajoč
obraz. Ko lahko naše okončine padejo naokrog, kakor pač padejo.
Ja, takrat vemo, da smo doma. Da lahko v miru razmislimo o marsičem.
Tudi o svoji ali novi podobi našega stanovanja. Tudi z drobnimi posegi vanj,
brez rušenja sten in dvigovanja tal, predvsem pa z manj drastičnimi posegi
v naše denarnice mu lahko pričaramo drugačna, razgibana, sveža, barvita
vzdušja. Spomnimo se – najlepše in najpreprostejše stvari so pogosto na
dosegu roke! Le potruditi se je potrebno in jih opaziti, se jih dotakniti brez
strahu, da bomo uničili njihovo navidezno dokončnost, krhkost.

150

Imperij, zgrajen na koščkih
krhkosti

Steklo. Kot mnogo stvari, je bil tudi ta fenomen odkrit po naključju. Pisalo se je leto 5000 pr. n. št., ko so si feničanski trgovci med svojimi potovanji skuhali tudi kakšno večerjo. Zgodilo se je v pokrajini sredi Sirije.
Kot vselej so lonec za kuho postavili na nekaj kosov kamnin, pobranih v
okolici in zakurili ogenj.
Pesek, ki je vseboval natron, se je pod ognjem in pred očmi osuplih možakarjev stalil v tekočino, ki se je nato ohlajena spremenila v – steklo.
Prve najdbe steklenih izdelkov segajo v obdobje 3500 let pr. n. št., tisoč let kasneje pa je postalo steklo samostojen izdelek. Pri Egipčanih
je cvetela izdelava in prodaja steklenih biserov, skarabejev, amuletov,
mozaikov in razkošno obarvanih posod ter vaz.
Prvo navodilo za pridobivanje stekla, izklesano na kamnite plošče v obliki priročnika, je zapisal sam asirski kralj Asurbanipal leta 650 pr. n. št.:
»Stresi na kup 60 delov peska, 180 delov pepela iz morskih trav, 5 delov
solitra in 3 dele krede. Vse skupaj pomešaj in dobil boš steklo.« Še dolga
stoletja je bil ta zapis »biblija« mnogim rodovom steklarjev, buril domišljijo in prebujal željo po steklenih metamorfozah.
Feničani so se dokopali do revolucionarne novosti z odkritjem tehnike
pihanja stekla in s tem odprli vrata vsem zvrstem steklarskega oblikovanja. Rimski cesar Neron, sicer brezčuten do ljudi, vendar raznežen ob
lepoti stekla, je ukazal sezidati prvo delavnico s steklarskimi izdelki. Steklene umetnine so postale tako dragocene, da so se po vrednosti merile
z zlatom in srebrom.
Nemara je zato preteklo še precej tekočega stekla, preden so ga začeli
uporabljati ne le v okrasne, temveč tudi v gradbene namene. Steklena
okna so postala pri Rimljanih privilegij bogatih.
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Srednji vek, sicer mračen in zaprt za novitete, je vendarle prinesel izdelavo ploščatega okenskega stekla v barvah. Še danes so ti pisani vitraži
najlepši okras gotskih cerkva.
Glede na to, da so najstarejša še ohranjena stekla na spodnji strani debelejša kot na zgornji, se odpira zanimiva teza, ki trdi, da je to posledica
dolgotrajnega pretakanja stekla, kar naj bi bil dokaz, da okenska stekla
pravzaprav niso trdna, temveč tekoča snov.
Kakor koli, trdna ali kljub navidezni trdnosti tekoča, na tej snovi so si
v trinajstem stoletju Benetke zgradile pravi imperij in nesmrtno slavo.
Med drugim so tam izdelali tudi prve teleskopske leče in leče za očala.
Neuradno zaradi bojazni, da bi se skrita formula za izdelavo steklenih izdelkov v mestu razvedela, uradno zaradi nevarnosti požarov, ki bi lahko
zajeli lesene hiše, so mestni veljaki leta 1291 izdali odlok, da se morajo vsi
steklarji iz Benetk preseliti v Murano, ki še danes velja za rojstno mesto
znamenitega barvastega muranskega stekla. Do 18. stoletja se je razvila
cela umetnost pihalcev stekla, ki so ustvarjali vse od uporabnih predmetov, umetno izdelanih kelihov in kozarcev do frnikul, steklenih ogrlic in
steklenih rož.

Ko gre za izbor vrtne ali mize za zimski vrt, mnogi namesto tiste iz litega
železa ali lesene, ki jo je treba nenehno negovati z zaščitnimi premazi,
raje izberejo plastično. Ni večna, je pa najpreprostejša in najcenejša rešitev. Če je pogrnjena s prtom, pa sploh ni moteča, menijo.
Idejo, kako se plastična okrogla miza lahko spremeni v izviren kos pohištva, so ponudile steklene mozaične ploščice, ki so ostale v domači
garaži od kuhinjske ali kopalniške prenove. Lahko jih seveda tudi kupite
v specializiranih trgovinah, izrežete iz mrežne podloge in izberete izmed
večbarvnih kockic ustrezajoče zamisli o vaši novi mozaični mizi.
Zmešajte – raje zunanje lepilo za ploščice, čeprav boste imeli mizo v zimskem vrtu. Začnite polagati pri zunanjem robu mize v krogih, vse do sredine. Fugirno maso izberite v barvi, ki se bo ujemala z novo preobleko
mize in stoli oziroma oblazinjenimi prevlekami.
(fotografije na strani 140)

Slednje je kupoval svojim damam tudi slavni ljubimec Giacomo Casanova. Stekleno rožo je podaril ženskam in jih omehčal s prošnjo, naj tega
krhkega cveta nikar ne razbijejo, ker bi s tem strle tudi njegovo zaljubljeno srce.
Izjava, krhka in prozorna kot steklo, vendar delujoča. Deluje tudi stoletja
kasneje, saj so še danes v Benetkah oziroma Muranu steklene rože med
najbolj prodajanimi spominki.

»Plastic-fantastic« s steklenim mozaikom
Če se vam steklena beneška roža po nesreči razbije, je raje ne poskušajte znova sestaviti. Ker zlepljena ne prinaša več sreče, zaskrbljeno odkimavajo z glavami vraževerni.
Čisto druga zgodba pa je seveda lepljenje razstavljenih steklenih mozaičnih ploščic.
Še vedno opevani »plastic – fantastic« slog, ne le v modi oblačil in obutve, temveč tudi pri opremi naših bivalnih okolij oziroma pohištvu, marsikomu ni pisan na dušo oziroma njegov okus.
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Ogledalce na steni, povej

- če se razbiješ, kaj boš poslej?

Če je nečimrnost povezana z opazovanjem lastne zrcalne podobe, je
človeštvo nečimrno že dobrih 8000 let! Tako dolgo se namreč ljudje
ogledujemo v ogledalu. Dokaz? Najdbe iz Anatolije – koščki zbrušenega
vulkanskega stekla, ki so jih izdelovali že 6000 let pr. n. št.
S kovinsko plastjo prevlečena stekelca v funkciji zrcal naj bi ugledala
luč sveta v Sidonu sredi prvega stoletja pred našim štetjem. V srednjem
veku so bila ogledala še vedno iz zglajenih srebrnih, zlatih, kositrnih ali
bronastih plošč in vse je kazalo, da bo pri tem tudi ostalo.
Potem pa so v zgodnji renesansi evropski obrtniki izumili postopek prekrivanja stekla z amalgamom, zlitino živega srebra s kovinami. Slikar
visoke renesanse, ki je po besedah Vasarija »utišal učene in osupnil najživahnejše ume«, Leonardo da Vinci, je med prvimi z uporabo ogledala
odkril linearno perspektivo. Pripomoček, brez katerega ne bi bilo mnogih najbolj veličastnih slikarij slavnih umetnikov, je poimenoval »gospodar slikarjev«.
Z ogledalom kot slikarskim rekvizitom so bili ustvarjeni najbolj slavni avtoportreti od Rembrandtovega do Van Goghovega. Vse do izuma fotografije so bila ogledala tudi edini način, kako preslikati lastno podobo.
Kljub najsodobnejšim tehničnim oziroma računalniškim pripomočkom
nekateri slikarji, zlasti pri avtoportretiranju še danes najraje uporabljajo
ogledalo. Slavna beneška ogledala, ki so v 16. stoletju prihajala iz njihovih muranskih steklarn, so bila pošastno draga, pravzaprav le redkim
dosegljivo razkošje.
»Industrijsko vohunstvo« seveda ni stalo križem rok in sredi 17. stoletja
je skrivnost izdelave najboljših ogledal iz Benetk prodrla do Londona in
Pariza. Zaradi tega je padlo nekaj glav, Benetke so izgubile ekskluzivni
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status proizvajalke najboljših ogledal, še vedno pa je ostala težava strupenost živega srebra in pozneje prevleke iz njega.
Izum posrebrenega ogledala z letnico 1835 pripisujejo nemškemu kemiku Justusu von Liebigu. Nov postopek je omogočil množično proizvodnjo ogledal, ki so končno postala tudi cenovno sprejemljivejša.
Čeprav so sodobna ogledala prekrita z nestrupenimi zlitinami srebra in
aluminija, so med ljudmi še vedno prisotne sledi nekdanje zadržanosti
do ogledal. Zlasti v spalnih prostorih. V človeški psihi so se nemara premočno zasidrale vraže, ki prikazujejo ogledalo kot čarovniško, naj so to
legende o neumrljivih vampirjih, ki zaradi izgubljene duše nimajo odseva v ogledalu, ali vraže, češ da ogledalo ne more lagati in lahko pokaže
samo resnico.
Prav zato hudobna kraljica v pravljici o Sneguljčici, ko vprašuje ogledalo:
»Ogledalce na steni, povej, katera najlepša v deželi je tej«?, besno razbije
ogledalo, ko ji to pove, da ni najlepša ona, temveč njena pastorka. Danes
v dekoraciji interierjev ustvarjajo ogledala iluzijo prostornosti, navidezno
povečujejo prostor.
Moda se kljub sodobnim ogledalnim zgodbam vse pogosteje vrača k
mehko valovitim linijam starih ogledal, ko poskušajo proizvajalci notranje
opreme obnoviti nekatera zgodovinska vzdušja. Pred leti so v Ameriki
izdelali pravo prodajno uspešnico – kraljevsko pozlačeno ogledalo v stilni
mešanici beneških in secesijskih ogledal, kakršnega je imel kralj rokenrola Elvis Presley.
Oblikovalec Jeanne iz modne hiše Lanvin je pred časom v pariškem Muzeju umetnosti izdelal novejšo repliko budoarja iz 19. stoletja s stenami,
obloženimi z ogromnimi ogledali. Tudi sam slikar je s pomočjo ogledal
»naslikal« sobo v različnih linearnih perspektivah. In s tem potrdil tezo
Leonarda da Vincija, da je ogledalo »gospodar slikarjev«.
Da se lahko z ogledalom pogovarjaš, izmenjuješ mnenja? Aha, zelo pester zna biti takšen dialog! Če vam ne ponudi želenega odgovora, pa ga
seveda ni treba besno sneti s stene in zalučati ob tla kot nečimrna kraljica. No, če se vendarle samo od sebe zgodi – se pač zgodi. Iz razbitih ogledal oziroma ostankov in izrezkov iz ogledal, ki jih imajo v kakšni steklarski
delavnici več kot preveč, lahko izdelate, kar vam srce poželi. Lahko tudi
kupite drobna ogledalca kot mozaične ploščice in v navezi s steklastimi
ploščicami, ki so vam ostale od reciklaže mize, oblečete – karkoli, da je
le podlaga trda. Denimo steklena vaza, ki postane z novo ogledalno prevleko kot nostalgična disco krogla iz osemdesetih let, saj bo osvetljena
s soncem ali lučjo oddajala igrivo poplesujoče svetlobne »pomežike«.
(fotografije na strani 137)
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Tiktakajoči memento mori

Ogledalo nastavlja ogledalo minevanju časa, ki se kaže na našem obrazu, telesu. Vizualno manj neusmiljeno, pa zato nič manj opominjajoči je
– tiktakajoči časomerilec. Ura.
Ko se ljudem še ni tako noro mudilo, kot se nam mudi danes, so imeli
sončne in peščene ure. Dante je sicer leta 1300 sestavil prvo poročilo o
urinem kolesju na vodni pogon, vendar se je potreba po merilnikih časa
pokazala šele v srednjem veku, ko so se menihi in nune zaradi samostanskih pravil zbirali k molitvi v strogo določenih časovnih presledkih. Prav
menihi so prvi, ki so v 13. stoletju izdelali prve ure na mehanski pogon.
Najstarejši primerki niso imeli kazalcev in številčnice, tudi tiktakali niso,
ampak so samo zabrneli in s tem opozorili zvonarje, da so z zvonjenjem
sporočili, koliko je ura. Ničkoliko je zgodb o pijanih in zaspalih zvonarjih,
ki niso opravili svoje dolžnosti, s tem pa povzročili veliko zmede in dramatičnih zapletov. Če si predstavljate le tisto – ko bo odbilo pet zjutraj,
se moraš pobrati domov, ker pride mož iz nočne.
Čeprav najstarejše ure niso merile časa natančno, so se ljudje zavedali,
da jim življenje odteka z njihovim tiktakanjem. Zato so bile ure v poznem
16. stoletju marsikdaj oblikovane kot memento mori (zavedaj, spominjaj
se smrti) – v obliki lobanje, pa tudi veselega baročnega cvetličenja. In
tako kot je dragocen čas, ki nenehno odteka, so bile dragocene tudi ure.
V 18. stoletju je imel kitajski cesar iz dinastije Qing v svoji palači več kot
4000 ur. Bil je prevzet z merjenjem časa in domiselnimi mehanizmi, ki so
izvajali glasbo in pripovedovali z izjemnim oblikovanjem osupljive zgodbe. Zaradi svoje dragocenosti pa so bile ure dosegljive le izbrancem z
globokimi žepi.
Na prehodu v 19. stoletje je zato izšel zakon, s katerim so bile ure prav
nesramno visoko obdavčene. Ljudje so jih zato opustili in uporabljali le
tiste v pivnicah ali na zvonikih cerkva. Odtod tudi izraz, da je za reveže
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ura na zvoniku. Ena najdražjih ur v zgodovini je izdelana v obliki modrega obeska, ki jo je leta 1800 naročila hči cesarice Josephine in žena Napoleonovega brata Ludvika. S skrivnostnim mehanizmom jo je izdelal
eden največjih francoskih urarjev Breguet in jo poimenoval montre souscription. Časa na njej se ne vidi, saj nima kazalcev. Mehanizen se sproži
le s pritiskom na skrivno puščico, ki je na hrbtišču ure in diamant, ob
katerem se puščica zaustavi, prikaže oziroma »osvetli« čas.

uer, pravljična številka dvanajst pa je označena z detajlom ene izmed
njegovih najbolj znanih del – Poljub.
Ker je Klimt večino idej za svoja dela v bizantinskem slogu našel pri ogledih znamenitih ravenskih mozaikov, se tudi njegove muze na uri počutijo domače sredi tovrstnih motivov.
(fotografije na strani 138 in 139)

V današnji elektronski dobi je domala nedoumljivo, da so bile še do sredine prejšnjega stoletja vse ure na mehanski pogon. Kljub ročnim uram,
ko je miniaturna elektronika postala cenovno dostopnejša, ko ure vsebujejo kalkulatorje, barometre, termometre, videoigrice, diktafone,
prenosne telefone, satelitske navigacije, merijo srčni utrip, skratka vse
znanje tega sveta, ki je strnjeno v napravici, celo tanjši od dveh milimetrov, nas še vedno prevzame nostalgija ob pogledu na stensko uro. Tisto
pravo: s kazalci in številčnico.

Ura je – pet minut do poljuba
Vas mika, da bi vašo staro, nič kaj privlačno stensko uro ali novo, kupljeno za skromen znesek, spremenili v pravi umetniški eksponat?
Ko sem jo videla v trgovini na lesenem ohišju za hecnih pet evrov, sem
šla dvakrat mimo nje, tretjič pa se mi je porodila ideja. Naj mi tista stenska ura ne zameri, ker sem jo kupila, potem pa prenovila. Vendar, lepo
prosim – da človeka vsakič, ko pogleda nanjo, zgrabi želja, da bi spil še
eno kavo? V imenu zdravja – ne, hvala!
In tako je ura s kapučinom postala ura s Klimtovimi muzami.
Material za reciklažo?
Dva ovinka do mojega steklarja, ki mi je izrezal stekelca v velikosti stekla za ročno moško uro, štiri fotografije Klimtovih žensk, ki jih je najraje
slikal, pa zopet v garažo po ostanke steklenih mozaičnih ploščic in še
na mizo z vsebino škatle z mozaičnimi ploščicami v zlatih in bakrenih
odtenkih, ki mi jih je lani prinesel Božiček. Pa silikonsko lepilo iz pištole,
kajpada. Raje bi sicer videla, če ne bi bilo tekoče tako pekoče vroče, vendar, ko človeka potegne vase ustvarjalna vnema, pozabi na vse, tudi na
kakšen opečen prst.
»Pozicije« pri številkah tri, šest in devet so zasedle mojstrovine secesijskega slikarja Gustava Klimta: Dama s klobukom in dve Adeli Bloch-Ba-
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Moja ušesa se

spreminjajo v dva vprašaja

Ne v vprašaja v velikosti človeških ušes. V vprašaja dimenzij slonovih
ušes se mi spreminjajo moja ušesa, ko poslušam zgodbe na temo: »Ah,
pa dajte no, kaj bomo s tisto predpotopno omarico, ki je stara teta ni
pustila vreči stran. Zdaj ko je ni več, tete namreč, res ni razloga, da nam
dela napoto na podstrešju«.
Moja ušesa ne morejo doumeti, kako lahko stare, masivne, pogosto celo
izjemno dragocene kose pohištva ali dekorativnih predmetov za stanovanje ljudje z občutkom olajšanja mečejo na deponijo.
Vsi smo enaki pod kožo, a vsi drugačni nad njo. Zato ne morem razumeti, ko slišim: »Bodo ljudje še mislili, da smo ostali za časom s takšno staro
šaro po stanovanju«. In se zapodijo v pohištveni salon po industrijsko
izdelano omarico, ki ima vsaj 3000 dvojnic. Že res, občutek povsem novega, po svežem lesu dišečega v stanovanju je izjemno prijeten. Vendar
zmetati vse po vrsti stran le zato, ker je staro, grdo in neuporabno?
Mi pride ob tem na misel zgodba o afriških domorodcih, ki so imeli in
menda še vedno imajo navado stare ljudi kar sami »humano« pospraviti
na oni svet. Da jim onemogli ne odžirajo hrane, prostora in njihovega
časa. Pa je neki vnuk, ki je imel »čudaško« rad svojega dedka, naredil
prekršek in ga skril.
Živega, kajpada. Življenje je teklo dalje in nekega dne tudi najbolj pametne glave iz plemena niso mogle rešiti nekega problema s postavljanjem
kolibe. Ker jim njihovi predniki niso utegnili povedati, kako se tem rečem
streže. Vnuk je malo tuhtal, nato pa privlekel na plano svojega dedka, ki
jim je izdal skrivnost.
Bi mojima dvema vprašajema dodali še tretjega? Kdo ve, ali je poglavar
za protiuslugo pustil starcu še malo živeti ali so pravila pač pravila?
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Bi radi sedeli na denarju?
Kaj pa, če bi vas vprašali, ali bi želeli sedeti na starem ali celo zažganem
pohištvu?
Ne, hvala, bi se prvi trenutek zagotovo zgrozili ali pa pomislili, da se nam
je nekaj kolesc zafecljalo v glavi.
Pa drugi in tretji trenutek? Bi nemara bolje razmislili o tem, kar so nam
vcepili v glavo - da če nekaj ni sijajno popolno in čudovito simetrično, to
sploh ni dizajn? Koliko »nepravilnosti« prenesemo, da je to še oblikovanje?
Odgovarja nam Maarten Baas, kontroverzni oblikovalec »zažganega«
pohištva z Nizozemske. Njegovi posebnosti v prid govori dejstvo, da
kot vrhunski oblikovalec, ki prodaja svoje pohištvo tudi za najbolj slovita
dizajnerska podjetja po svetu, živi skromno na kmetiji, kjer mu delajo
družbo štiri kokoši. V prihodnosti bi si želel rediti tudi koze, za zdaj pa se
samo pretvarja, da je kmet, saj občuduje svoje sosede kmete. Baasova
obsesija so materiali in oblike, ki jih spreminja in razstavlja, dodaja in odvzema zato, da jih ponovno sestavi v drugačno celoto. To je del njegove
filozofije o nepopolnosti – stvari in ljudi. Njegova posebnost je polomljeno in nato zopet malo na »hojladri« sestavljeno pohištvo. Po potrebi ga
tu in tam zažge, da ga nato lažje formira v nepravilne nove oblike.
Svojo definicijo lepote opravičuje z idejo o nepopolnosti.
»Ko si priznaš nepopolnost, se ti odpre popolnoma novo obzorje možnosti. Nepopolnost je del življenja in korak bližje k resničnosti, ki oblikovanje postavlja v prijaznejšo dimenzijo življenja,« trdi Maarten.
»Nekateri oblikovalci so nepopolnost vzeli za svojo iz preprostega razloga, ker ne znajo sami ustvariti svoje popolnosti ali ker je destrukcija
hitrejša od konstrukcije. Privrženost nepopolnosti je nekakšno tiho varovalo,« meni oblikovalski kritik Marc Vlemmings. Vendar mu Maarten
ostro ugovarja, kajti definicija dizajna po njegovem ne zajema samo popolno oblikovanih izdelkov, če to pomeni čiste in gladke površine, simetrijo, skladne konstrukcije izdelka. Kriteriji, po katerih je mogoče ocenjevati popolnost ali nepopolnost neke stvari, so precej neoprijemljivi
in subjektivni.
Zato, subjektivno, če vas bo kdo prijazno in hkrati pikro vprašal: »O, kje
si pa ta hud predalnik kupila, a je to mogoče Jasper Morrison? Tale fotelj
je pa kot Proustov in tudi redizajnirano omarico imate. Je Zanottijeva?«
Kar mirno zaključite takšen zafrkljivi vrelec vprašljivih komentarjev. S
pojasnilom – mi sami smo tole predelali. Doma. Za našo dušo.
In bo urejeno!

162

Kaj pa, če bi vas vprašali, ali bi radi sedeli na denarju?
No, kakor vam drago, je napisal že Shakespeare. Oziroma, živi po svoje
in pusti živeti drugim po njihovo. Čeprav dejstva ignoriramo in se jih izogibamo, jih ne spremenimo.
Tisti, ki je bogat, ima seveda enotirne možgane, si je upal samokritično
nastaviti ogledalo Andy Warhol.
Za vse nas, ki si ne moremo privoščiti ali tudi ne bi ubijali zaradi želje po
»enotirnosti«, pa še šopek zabavnih, barvitih in nemara čisto malo ironičnih reciklaž za prenovo našega doma.
Andy Warhol je zaslovel in kljub temu, da so mu njegovi slikarski kolegi
vneto metali polena pod noge, spodobno obogatel. Tudi po zaslugi serije slik z natisnjenim denarjem. Dolarji, kajpada.
Iskal, obupoval, trmoglavil, zmagoval pa je Warhol ravno konec petdesetih let, ko je bil izdelan tudi stol, ki je preživel kar nekaj selitev in bil lani
tik pred tem, da konča svojo dolgo življenjsko pot v zakurjenem kaminu.
Tipična oblika pohištva poznih petdesetih let prejšnjega stoletja je pravi
izziv za pop art poslikavo. V poklon Warholu pa je nadgrajen – z denarjem. Starimi kovanci dolarjev, tolarjev, lir, frankov, skratka drobižem, ki
se je skozi leta in potovanja v tujino nabiral po žepih, torbicah, predalih.
Bi torej sedli nanj? Jaz z veseljem, saj sem površino stola pred barvanjem
z ekološkimi barvami za les z izravnalno maso dvignila poldrugi milimeter, da kovanci med sedenjem ne tiščijo …
(fotografije na strani 141)

Abstraktni konstruktivizem na starem predalniku
Boste kmalu belili stanovanje in menjavali pohištvo? Če bi želeli tokrat
dodati stanovanju pečat lastne kreativnosti in domišljije, bo nemara
predlog za poslikavo starega predalnika prav dobrodošel. Lahko pa se
seveda odločite za nov predalnik – takšnega, ki jih imajo na kupe tudi v
naših nakupovalnih centrih, sem ter tja po smešno ugodnih cenah. Le da
bo vaš nekaj posebnega. Denimo v stilu slikarjev kubistov in abstraktnih
konstruktivistov s smelimi barvami in živahnimi kombinacijami.
Asociacija na Doesburgovo kontrakompozicijo, Mondrianovo slavno
kompozicijo? Oboje v enem.
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Zabavno, le shemo si najprej narišite na papir nato pa s svinčnikom in
ravnilom prerišite na predalnik, ki ga nato pobarvate v izbranih odtenkih.
(fotografije na strani 142)

osnova in vsak predal druge barve. Ja, kot nalašč za dekliško sobico.
Dokupite tapete ali zavese v cvetličnem vzorcu in barvah prenovljenega
predalnika. Preprosta, poceni in učinkovita prenova.
(fotografije na strani 143)

Iz kovčka v posteljo – za Maxa
Ko se pri starih rečeh odločamo za deponijo ali ne, se nam lahko v rokah
znajde tudi star kovinski potovalni kovček, morda doma prav iz tistega
neuglednega predalnika, ki bo po zaslugi naše kreativnosti lahko za nekaj časa pozabil, da se mu je njegov čas že skoraj iztekel.
Ste pomislili, da bi vaš Maxi morda užival v posteljici, kakršne nima nobena druga čivava?
Kovček pobarvajte s svetlim lakom za kovino, vanj namestite penasto
»vzmetnico«, ki jo prevlečete z dekorativnim blagom, nanj prišijte še
žep, v katerem je spravljena kakšna kost za nenadno lakoto.
Na »baldahin« lahko tudi prišijete nalepko z imenom vašega ljubljenčka.
Če imate odveč kakšen pisarniški stol, mu odvijte kolesca, lahko pa tudi
kupite in pritrdite na spodnjo stranico štiri okrogle podstavke. Da bo
postelja mobilna ali stabilna, kot se spodobi.
(fotografije na strani 142)

Dolgočasen predalnik, brezbarvne zavese?
Vzemite v roke škarje in barve!
Običajno se želja po spremembi pojavi ob spremembi letnih časov. Ne
le naše vizualne podobe z novimi oblačili, temveč tudi našega bivalnega
okolja.
Suša v denarnici? Nikar slabe volje, saj se lahko uporabni kosi pohištva,
tudi cenovno ugodni, najdejo povsod. Morda imate kakšen predalnik iz
ratana celo doma, pa vam s svojo naravno barvo deluje malce zaspano?
Če mu služi kot ozadje brezbarvna stena ali zavese, celotna podoba verjetno res ni kar za poskočit od čistega optimizma, kajne?

Čevlji pod palmo
Bolj star, bolj svoj. Tako bi lahko priredili Predinov verz ob pogledu na
predalnik iz prejšnjega stoletja. Podobnega je bilo videti na enem izmed
zadnjih tednov oblikovanja v Milanu, kakor že nekaj let pravijo najbolj
znanemu evropskemu sejmu pohištva, ki prvi oznani, kaj bo kraljevalo
v modno opremljenih domovih. Vse bolj izstopajoči trend v pohištveni
industriji?
Novo je – staro!
Ker je modno oživljanje in redizajniranje kultnih oblikovalskih kosov iz
štiridesetih, petdesetih in šestdesetih let dvajsetega stoletja. Trajnostni
razvoj, ekologija, recikliranje materialov seveda niso nove teme, le vsako leto jim nekatera pohištvena podjetja namenjajo več pozornosti.
Ideja pa je iz domače »reciklažnice«. Vsa neugledna, prašna, vendar iz
masivnega pohištva, je bila omarica, najdena na podstrešju. Nato pa od
zunaj in od znotraj obdelana z brusnim papirjem, pobarvana v lagunsko
zeleno barvo, pred katero »rastejo« palme.
Rafija v naravnih odtenkih je spletena v kitke, ki so po predhodno skiciranih motivih palm prilepljene na svojstveno omarico. Se strinjate, da
bi se najlepše prilegala na hodnik oziroma v predsobo? Vanjo pa čevlji,
copati in pritikline, ki jih potrebujete najprej, ko pridete ali odidete iz
stanovanja? Verjemite – pomirjajoč občutek, ko denimo iz deževnega in
hladnega dne stopite naravnost pred barve morske lagune in eksotične
palme. V topel, sončen, preprost svet!
(fotografija na strani 144)

Torej si ga ustvarite sami! Predalnik prelakirajte z barvami za les, ki jih
kupite v spreju. Za posebej razigrano novo modno zgodbo so lahko
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»Se non vedo, non credo«

Ali, kot pravi italijanski rek: »Če ne vidim, ne verjamem.«
Nekje sem prebrala in verjamem. Da je dober sogovornik tisti, ki med
pogovorom razkrije raje manj, pa zato v ljudeh prebudi večjo željo po
debatiranju, odkrivanju novega, ekspirementiranju, učenju.
Vendar v dometu optimalnega. Z bezljanjem za perfekcionizmom ga lahko namreč pošteno pihnemo mimo. Kajti bistvena razlika med perfekcionizmom in optimalizmom je v tem, da prvi resničnost odklanja, drugi
pa jo sprejema.
Paulo Coelho je v knjigi Enajst minut zapisal: »Spoznamo se šele takrat,
ko se srečamo s svojimi lastnimi omejitvami«. Če ne bi videla, ne bi verjela, kako globoko lahko zgrmi človeška omejenost ali nevednost.
Zgodba je s slovenskega divjega odlagališča kosovnega materiala, ko je
znanec naletel na staro toaletno mizico z odžaganimi nogami. Njegovo
pozornost so pritegnile ključavnice na predalih. In izkazalo se je, da gre
za orehovo česalno mizico z bronastimi ključavnicami iz poznega 18. stoletja! Seveda je bilo treba prej odstraniti tri plasti okrušenih barv, ki so
pod sabo skrivale umetelno izdelano marketuro.
Zato, če bi tista mizica v imenu nešteto uničenih dragocenosti znala govoriti, bi milo prosila – ljudje božji, preden začnete namakati čopiče v
barve, preverite, za kakšen kos pohištva gre. Še bolj modro pa je to storiti, preden se ga lotite s sekiro ali žago.
Vsekakor pa je, če dvom vendarle obstaja in ni kakšnega poznavalskega
očesa pri roki, bolje takšno lastnino podariti. Tudi če ni vredna, bo morda komu inspiracija za pravo prenovitveno pustolovščino.
Tako kot zna biti za ljudi, ki niso obremenjeni zgolj s hlastanjem za novim in prestižnim, nadsuper pustolovščina tudi brskanje po ljubkih malih
hramih s starim pohištvom, nostalgičnim porcelanom, retro oblekami in
nakitom z zgodbami, ki jih je oblikovalo življenje.
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Pobranje

Zakaj sem tematiko iz modno - kreativne sedanjosti navezala na preteklost oziroma zgodovinske fenomene? Ker sem želela strokoven, vendar igriv učbenik in aktualno reciklažno svetovalnico združiti v harmonično, poučno – zabavno navezo.
Nekaj misli in vizualnih idej sem z dovoljenjem uredništev povzela po
svojih objavljenih člankih in kolumnah iz Dnevnikovega Objektiva, Nedeljskega Dnevnika, Jane in Bonbona – priloge Večera in Primorskih novic, s
katerimi sem oziroma trenutno še sodelujem. Vse reciklaže, razen označenih dveh, so moje avtorsko delo, v katerem sem prav iskreno uživala!
Odkar pomnim, me privlači druženje različnih konceptov, vsaka stvar,
ki jo vidim, oblečem ali vzamem v roke, me spomni na nekaj. Prebudi
vprašanja – kakšno vlogo je ta ali njej podobna reč imela nekoč, kako je
bila videti?
Ko gledamo otroka, raziskujemo in odkrivamo v njegovih potezah mimiko, kretnje njegovih prednikov. Tudi ko vidim novo modno obleko,
vizualiziram v njej verzijo izpred petdeset, petsto let. Da mi je bližje in se
zanjo morda tudi navdušim.
Je kot hrana. Zanima me, kaj je v njej, v kakšni zemlji je bila pridelana, od
kod izvira, kako daleč je bila pripeljana.
Da bi zares cenili sedanjost, jo lahko preoblikovali in nadgrajevali, je seveda ne le dobro, temveč nujno vedeti, kakšna je bila preteklost.
No, vsaj njen približek.
Zgodovina je pač veda, o kateri smo se dogovorili, da ji bomo verjeli.
In ko že mislimo, da nekaj drži kot pribito, nas klofne po možganih neka
druga resnica. Pravkar jo berem – v knjigi, izdani avgusta 2011 pisec Hal
Vaughan razkriva šokantno novico, da je bila slavna Coco Chanel med
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nemško okupacijo Francije v drugi svetovni vojni pomembna nacistična
vohunka. Kljub neizpodbitnim dokazom o njenem delovanju ni bila nikoli obsojena, umrla je v Parizu v visoki starosti.
Kaj zdaj?
Naj ženske zalučamo z modnega piedestala to oboževano ikono, spremenimo celo najboljše mnenje o najbolj legendarnem oblačilnem kosu v
zgodovini ženske mode – njeni mali črni obleki?

Kje se najde

Spreminjanje, ja. Pravzaprav se je čisto fino spreminjati. Človek bi se
moral zamisliti nad sabo, če bi celo življenje gojil iste ideale, razmišljal
enako in delal iste stvari, poslovno in zasebno.
Zato tudi ne vrtam več v svoje misli z vprašanjem, kaj se dogaja v ljudeh,
ki svoje frustracije in neuspeh obrnejo v napad na nekoga, ki počne to,
kar bi si morda želeli početi sami. Pa ne znajo, se jim ne ljubi oziroma jim
ob nenehnem opravljanju, nerganju in pritoževanju zmanjka časa.
Sicer pa – gospodarska kriza, ki je mnogim obrnila življenja na glavo in
je »zakrivila« tudi tole knjigo, je povzročila, da pri svojem delu ne divjam
več nenehno po prehitevalnem pasu ter se oziram, kdo mi sledi oziroma
si želi, da bi se mi zaletel v hrbet in me zrinil s ceste …
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O zarečenem kruhu ali lahko me tudi sezujejo
stran 9

Nekoč fetiš, ki je živel za en ples. Danes živi le doma - za naša stopala

Čisto udobno, predvsem pa za okolico nemoteče se lahko potuje tudi v
nižji prestavi.
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Se pa v manj rožnatih časih, ko si dodatno izpostavljen še nevarnemu sevanju škodljivih ljudi, tudi kaj naučiš. Da se ni dobro ruvati s premočnimi
mlini na veter, denimo.

»Madame, s temi čevlji ste malo bližje nebesom«

Tako, kot je to počel naš ljubki maltežan Taček. Nikoli ni lajal na sebi enake ali manjše kužke, zaganjal se je le v velike, mogočne pse.
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Mu dajo energijo za nove podvige. Zato, kot bi verjetno razmišljal tudi
Andy Warhol – ko nam čustva delajo kepo v grlu ali nam kriza zadrgne
pasove, obrnimo svoja razmišljanja in dejanja na svetlejšo stran. Ob recikliranju stvari, ki nas obdajajo, bomo povsem spontano reciklirali tudi
sebe. Na bolje.
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p.s.
Hvala Aleš, Katja, Žan Luka in Maša Mineja!
Ker ste moji in ker sem vaša!

Vlasta Cah Žerovnik

Reciklirajmo se
in uživajmo
Izdala in založila:
Vlasta Cah Žerovnik
Jezikovni pregled:
Mima Škrubej
Portretna fotografija:
Stane Jerko
Fotografija:
Stane Jerko, Vlasta Cah Žerovnik
Oblikovanje:
Vlasta Cah Žerovnik, Iva Molek
Prelom:
Iva Molek
Tisk:
Belin Grafika, d. o. o.

