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Koktajl obleka
Prihajajo prazniki in večernih prireditev bo veliko. Zato nekaj napotkov o izbiri primerne večerne obleke
ne bo odveč. Na izbor oblačila vplivajo ura, kraj in namen dogodka. Koktajl obleko izberemo za slovesne
priložnosti po peti oziroma šesti uri, za prireditev v elegantnem okolju. Če je vabilu pripisano želeno
oblačilo, je treba željo spoštovati. Koktajl obleka je raven oblačenja, ki je pogosto umevna sama po sebi
in gostitelji želenega oblačila vabilu ne pripišejo. Sicer pa so izrazi za želeno oblačilo običajno pripisani
vabilu v levem spodnjem kotu.

K

oktajl obleka je raven
oblačenja med dnevnim
smokingom in temno
obleko ali tradicionalno poslovno obleko in se nosi za večerne
slovesne priložnosti, kot so gala
prireditve v zaprtih prostorih,
otvoritve razstav, gala modne
revije, slavnostne večerje, gledališče, opera.
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Črna obleka zanj, mala
črna obleka zanjo

Oblečeni v koktajl obleko, pokažemo spoštovanje do dogodka in gostitelja. Ni primerno, da
se za to priložnost moški oblečejo v običajno dnevno sproščeno poslovno obleko ali ženske v
poslovni kostim, kar je pogosto
opaziti. Moška koktajl obleka
je črna z belo srajco in slovesno
kravato, ki ni obvezna. Mala

črna večerna obleka je sinonim
za žensko koktajl obleko.

Kakšna je razlika med
koktajl obleko in temno
obleko ali tradicionalno
poslovno obleko

Raven oblačenja koktajl obleka
je primerna za večerne družabne priložnosti. Za moške kravata ni obvezna, ženske so lahko
oblečene tudi v bolj izzivalna

večerna oblačila (globlji dekolte,
krajše krilo, prosojne tkanine).
Raven temna obleka je primerna
tako za dnevne kot večerne slovesne priložnosti, ki se jih najpogosteje udeležujejo ljudje na najvišjih državnih in gospodarskih
položajih. Za moške je kravata
obvezna, ženske so oblečene slovesno, vendar bolj diskretno, če
gre za večerni dogodek.
Lea Pisani, Kultura oblačenja

pripisih na vabilih ter tudi sicer
v pisnem in govorjenem jeziku.

Pravila oblačenja niso
zgodovina

V Sloveniji veliko ljudi meni, da
so pravila oblačenja zgodovina,
da je primernost podobe ali
prilagajanje s podobo pretirano in nepotrebno. Prav zato me
je prijetno presenetila podoba
gostov na svečani prireditvi
ob podelitvi nagrade podjetnik
leta 2011. Prireditev je bila ob
sedmi uri v dvorani Smelt v
Ljubljani. Prostor in ura sta
narekovala koktajl obleko. Večina gostov je nominirance in
nagrajence počastila z elegan-

Dvanajst ravni oblačenja

Coco Chanel in
mala črna večerna
obleka
(little black dress ali večkrat
poimenovana LBD)

Foto: Emporium

Najpogostejša izraza za koktajl
obleko v tujem jeziku sta:
»cocktail dress« in »evening
informal«. Priporočila o oblačilih za posamezno priložnost ali
s tujko »dress code« so pravila
kombiniranja oblačil in dodatkov za različne slovesne, poslovne, neformalne in športne priložnosti. Označujejo lahko poklic, družbeno skupino ali pripadnike subkultur. Vse družbe
poznajo svoja pravila oblačenja,
veliko jih je tudi nenapisanih,
vendar jih večina pripadnikov
razume. V zahodni kulturi so
se oblikovala na podlagi družbenih in političnih sprememb.
Danes lahko govorimo o 12 ravneh oblačenja (podrobno opisanih v knjigi Obleka – kaj, kdaj,
kako), katerih poimenovanja so
v angleškem jeziku že uveljavljena ali pa se uveljavljajo. Ves
čas se rojevajo nove skovanke
– recimo »wedding casual« za
sproščeno oblačilo za poročno
slovesnost ali »spiffy casual«
za sproščeno sodobno oblačilo
s slogom. Prav zato, ker moda
ponuja toliko različnih oblačil,
bi bilo koristno poznati vseh 12
ravni, njihova poimenovanja in
vsebino ter jih uporabljati pri

tno podobo, odlično izbranimi
oblačili, ki sodijo v omenjeno
raven oblačenja. Če je bila njihova podoba tudi estetsko popolna in harmonična, ni tako
pomembno. Nekateri imajo
občutek, znajo, se zanimajo za
kulturo oblačenja, drugi pač
ne. Velja in šteje trud in želja
po oblikovanju slovesne podobe in prav to je dogodku dodalo
še večjo pomembnost.

Odlična izbira za to raven
oblačenja je mala črna obleka,
ki jo je uveljavila Coco Chanel
v 20. letih prejšnjega stoletja.
Zaslovela je kot obleka zelo
preprostega kroja, ki jo lahko
nosimo čez dan s suknjičem
in balerinkami, zvečer pa
dopolnjeno z nakitom in
elegantnimi čevlji z visokimi
petami. Mala črna obleka naj
bi bila del garderobe vsake
ženske, prilagojena njeni
postavi in letom. Šele Coco
Chanel je s to obleko pretrgala
tradicijo, po kateri črna obleka
za ženske ni bila primerna za
slovesne priložnosti.

KOKTAJL OBLEKA PRI ŽENSKAH

Primerne so obleke različnih dolžin. Dolžina variira glede na
trend in običaje. Pri nas velja za koktajl obleko tista do kolen ali
do sredine kolen. V Angliji in Ameriki pa sodi v to raven tudi
daljša obleka, ki sega do meč. Pravil glede dolžine rokavov ni.
Barva
Poleg črne so primerne tudi druge – vijoličasti, zeleni, modri
odtenki. Izbira barve obleke je odvisna tudi od letnega časa.
Neprimerna je rjava barva, manj primerni sta siva in oranžna.
Tkanina
Pri izboru tkanin imamo veliko ponudbo slovesnejših tkanin
in imitacij. Primernejše so tanjše tkanine, elegantneje delujejo
svetlikajoče se. Neprimerna sta pletenina in lan.
Površnik ali plašč
Primeren je plašč v črni ali drugi barvi, usklajeni z obleko. Plašč
je lahko tudi krznen. Odlično ga nadomešča pelerina ali topel
eleganten šal.
Rokavice
Rokavice se pri koktajl obleki ne nosijo, razen če so del celostne
podobe. Lahko so krajše, svilene, čipkaste, barvno usklajene z
obleko.
Pričeska
Primerna je urejena, sveže oprana pričeska, lahko je tudi
običajna dnevna pričeska, vendar skrbneje urejena.
Nakit
Z nakitom lahko izrazimo svoj slog – primerni so zlato, srebro,
dragulji ali imitacije. Ura ni primerna, dopustna je le, če deluje
kot dragocena zapestnica.
Čevlji in nogavice
Čevlji so elegantne oblike z visoko peto. Veliko žensk nosi tudi za
slovesne priložnosti balerinke, kar sicer deluje manj elegantno,
ni pa neprimerno, če z materialom in barvo učinkujejo slovesno.
Primerne so tanke, prosojne nogavice (8–20 DEN) kožne barve
ali barvno usklajene z obleko in čevlji. Če je mala črna obleka zelo
dekoltirana in brez rokavov, je primerna kožna barva nogavic.
Torbica
Primerna je manjša torbica različnih oblik in barv. Manj
primerne so velike torbice, ki se še nosijo čez ramo.

KOKTAJL OBLEKA PRI MOŠKIH

Barva
Najprimernejša barva je črna. Redkokdaj se nosi tudi zelo
temno modra oziroma črnomodra, ki je pod umetno lučjo
lepša in deluje bolj črno od črne.
Suknjič
Suknjič je izdelan iz elegantne gladke tkanine in ima lahko
enoredno ali dvoredno zapenjanje. Žepi so klasični s poklopci
ali paspulo, našiti niso primerni.
Telovnik
Telovnik je v barvi suknjiča. Ni obvezen del moške koktajl
obleke, nosi se, če je v modi, in že dve leti vztrajno v modo
tudi prihaja. Če je obleka sodobnega kroja, je lahko tudi druge
barve kot obleka ali celo izdelan iz svilenega žakarda.
Srajca
Najprimernejša je bela srajca s klasičnim ovratnikom.
Neprimerna je srajca z gumbki na ovratniku. Manšete so
lahko dvojne z manšetnima gumboma ali enojne. Slovesna
srajca nima žepa na prsih, gumbi so klasični iz biserne matice
s štirimi luknjicami.
Hlače
Hlače so izdelane iz enake tkanine kot suknjič. Bolj formalne
hlače in najprimernejše za to raven so brez zavihkov.
Kravata
Kravata naj bo slovesna, lahko je enobarvna ali z diskretnim
vzorcem. Manj primerne barve za slovesne kravate so rjava,
oranžna, rumena, enako velja za vpadljive fantazijske vzorce.
H koktajl obleki se običajno nosi kravata, ni pa nujna. Zanjo
se odločite glede na vaš položaj in slovesnost dogodka.
Pas
Del moške koktajl obleke je črn usnjen pas z diskretno
zaponko. Primeren je gladek, brez vidnih šivov.
Čevlji
Najboljša izbira so črni čevlji z vezalkami, tankim usnjenim
podplatom, brez zaščitne gume na njem. Manj je vidnih šivov,
bolj elegantni so čevlji.
Nogavice
Primerne so črne tanke nogavice do kolen, brez vzorca.
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