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sionalnost ter želijo oblikovati anonimno

podobo, ki ne govori o njihovih osebnos-

tnih lastnostih. Preostali so oblečeni v

s p ro ščena oblačila.

V službo v bolj formalnem, a

udobnem oblačilu

» Večina je v službi oblečena v kombinaci-

je oblačil, v katerih se počutijo udobno in

hkrati izražajo svoj slog oblačenja. Nosijo

kose, kot so usnjen suknjič, zanimiva tor-

bica, asimetrična obleka, vzorčaste hla-

če … Pomembno vlogo imajo rute, nakit

in čevlji.

Mo ški so v svojo garderobo dobili več barv

in nove kose oblačil. Moška moda doži vl j a

v zadnjih letih izjemen razvoj, o čemer go-

vorijo tudi številke prodanih moških obla-

čil in razcvet moške modne industrije.

Primerna višina pete ženskih čevljev se je

spet zvišala na osem centimetrov, že n s ke

imajo dolge lase tudi v formalnejših okolj-

ih in po 40. letu, čeprav je nekoč veljalo,

da mora ženska v tej starosti lase skrajšati.

Več žensk se liči in ima lakirane nohte, vse

si lahko privoščimo nakup nakita, saj so

na voljo cenovno vsem dostopne kakovos-

tne imitacije,« je spremembe, ki jih nare-

kujejo stil, modne smernice in tudi počut-

je ljudi, opisala Lea Pisani.

Pomlad – idealni čas za čiščenje

omare

Vendar pa se zgodbe tudi ves čas pona-

vljajo, vedno nakupujemo, pa nikoli nima-

mo česa obleči. Ta večni predvsem ženski

problem svetovalka za celovito podobo

zelo dobro pozna in tudi razkriva vzroke

zanj: »Moja statistika je neštetokrat pre-

verjena, Slovenke imajo v omari sedemde-

set odstotkov oblačil, ki jih ne nosijo, mo-

ški pa trideset. Vzrok je v načinu nakupo-

vanja, moški kupujejo v kompletu. Res je

tudi, da imajo moški na voljo manj barv in

različnih kosov oblačil, torej manj možno -

sti, da bi naredili napako. Pa še ena resni-

ca je, moški sami sebe bolje vidijo kot

ženske in se hitreje sprijaznijo s svojo po-

dob o.«

Pisanijeva dalje pravi, da je glavni vzrok za

teh strašnih sedemdeset odstotkov to, da

ženske kupijo samo en kos in ne celih sta-

jlingov, ne kombinirajo oblačil in že v tr-

govini ne ugotavljajo skladnosti barv, ma-

terialov, krojev in proporcev. Pri tem pri-

poroča, da je zdaj pravi čas za prevetritev

omare, predvsem pa, da se znebimo obla-

čil, ki jih nismo nosili že dve leti.

Kosi, ki ne smejo manjkati v omari

sodobne ženske

Ne glede na modne smernice pa naj bo v

omari vsake ženske nekaj tako imenova-

nih večnih kosov, s pomočjo katerih se

izognemo nepričakovanim dogodkom ali

pa jih enostavno, brez večjih stroškov, lah-

ko kombiniramo z modnimi kosi.

»To so kavbojke sodobnega kroja, ki so

kot ulite, in usnjen površnik, ki lahko na-

domešča suknjič in je res druga koža, če

ima viskozno podlogo, rokava pravilne

dolžine in je krojen ozko po telesu.

Če dobite bluzico smetanaste ali slonoko-

ščene barve in kroja, ki vam ustreza, je to

res pomemben kos omari.

Med zelo uporabne kose spadajo črne hla-

če sodobnega kroja, po nekaj letih spet

džins jopič ter črn suknjič, ki naj ne bo

častitljive starosti. Od čevljev balerinke,

čeprav moškim niso všeč, salonarji kožne

in črne barve, poletni elegantnejši sandali,

zimski črni ško r n j i .

Pogosto omenjeni in opevani kos je mala

črna obleka. Saj je res uporabna: s salo-

narji s peto stiletto sodi v raven oblačenja

koktajl, s suknjičem v dnevno poslovno ali

poslovni standard, z balerinkami v sproš-

čeno elegantno ali po angleško smart ca-

sual,« svetuje Pisanijeva.

Ne skrivajte se za prevelikimi kosi

Najp omembnejša je pravilna velikost

oblačil, poudarja Lea, skušajte pa tudi

dobiti blagovno znamko, ki vam ustreza,

in se k njej vračajte. Ne skrivajte telesa s

p re širokimi oblačili, predolgimi rokavi in

hlačami. Poudarite tisto, kar je lepo, in

tam, kjer se ne nabirajo kilogrami, pa če-

prav so to le zapestja, gležnji, vrat in de-

ko l te.

Barve in kroji naj imajo sporočilo

Na vprašanje, kaj sporočajo obleke, kroji

in barve, Lea Pisani pojasnjuje: »Svetle in

tople barve so prijazne, intenzivne barve

in kontrasti so dinamični, zelo ostri kon-

trasti delujejo agresivno. Najagresivnejša

je kombinacija rumene in črne.

Črna je zgodba zase, vse preveč jo nosimo,

saj nam poenostavi kombiniranje, naku-

pe, zoži, zviša….

Zanesljiva, zaupanja vredna podoba nosi

uro in čiste ter nepoškodovane usnjene

čevlje, takšna ženska ima v torbici vsako

stvar na svojem mestu, njena podoba je

konstantna. Ženska z romantičnim slo-

gom, bleščicami, rožicami, prosojnimi

tkaninami je občutljiva in ranljiva. Ljudje,

ki nosijo stara oblačila, se zdijo nesodobni

in nenapredni. Na bolj ali manj formalno

podobo vplivajo material, barva, oblika in

velikost dodatkov.

Zlato, srebro, dragulji in vse njihove imita-

cije veljajo za bolj poslovne. Manj formal-

ni pa so usnje, plastika, les. Veliki dodatki

(ure, uhani, prstani) in večja količina us-

tvarijo kreativno, dramatično podobo in

tako naprej.

Vsak ima svojo barvno paleto

»Človek je naravna umetnina, narava nas

je pobarvala harmonično. Izdelala je opti-

malno harmonijo barve kože, las in oči, ki

jo lahko zmotimo z napačno barvo obla-

Moda 12 ravni oblačenja

CILJ: VIDEZ NAJ

BO ENAK VSEBINI

Piše: Andreja Podlogar

»Vsi se ocenjujemo in primerjamo osebnostne lastnosti s podobo,

nekateri to počnejo zavestno, drugi podzavestno. S tem imamo vsi

zelo veliko izkušenj; številne podobe, ki nas spremljajo čez dan v

časopisih, na televiziji in reklamah vsepovsod okoli nas, so nas v

tem še dodatno izurile.

Zlata pravila nakupovanja:

- Najprej brezkompromisno pospravite omaro.

- Kupujte v začetku sezone.

- Nakup planirajte, če ste zelo zasedeni, si morda vzemite tudi kakšno uro

dopusta, ne nakupujte z otroki.

- Veliko hitreje in učinkoviteje lahko nakupujete s svetovalcem.

- V izložbah so običajno najboljši kosi in najlepši stajlingi, zato jih ne spreglejte.

- Ne kupuje samo enega kosa, v trgovini naredite stajling: usklajujte barve,

materiale, proporce.

- Idealno je, če lahko vsa oblačila najprej izberete in nato pomerjate.

- Kupujte v trgovinah, kjer je več blagovnih znamk.

- Na oblačilih pustite etiketo vsaj dva dni, oblačilo doma še enkrat pomerite, če

se vam zdi, da ni dobra izbira, ga nesite nazaj in prosite za dobropis.

Lea Pisani je avtorica knjižne uspešnice – p rv eg a

slovenskega priročnika o obleki: Obleka – kaj, kdaj, kako.

Pred kratkim je izdala angleško različico na največjem

svetovnem spletišču: Amazon.com. Po izobrazbi je univ. dipl.

ing. oblikovanja tekstilij in oblačil. Specializirala je v

Londonu in pridobila naziv CMB image consultant. V

Bruslju, na ISPD – International School for Protocol and

Diplomacy, se je izpopolnila v protokolu in bontonu.

I zo b ra žuje in svetuje v Sloveniji, Italiji in Avstriji.

Svetovalka za kulturo oblačenja je dvajset let.

Lea Pisani, image consultant

(Foto: Mateja Jordovič Potočnik)

Z

ato se nam zdi, pogosto pa smo ce-

lo prepričani, da je videz enak vse-

bini,« lepo razloži svetovalka za

kulturo oblačenja Lea Pisani, priznana

svetovalka za celovito podobo in kulturo

oblačenja, ki bo tudi gostja na konferenci

Zlata nit jutri, 24. marca, na Odru pod zve-

zdami v Lutkovnem gledališču Ljubljana.

Še pred nekaj leti sta bila del poslovne po-

dobe ženski kostim in moška obleka, ki

sta danes rezervirana za tiste, ki morajo

projicirati zanesljivost, zaupanje in profe-

»Obleka je kultura, stvar časa,

stvar naroda, stvar

socializiranega človeka.«

Lea Pisani
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V knjigi Ravni oblačenja/Dress Code je sistematično opisanih vseh dvanajst ravni

oblačenja, ki jih človek pozna in uporablja za različne življenjske priložnosti – od

fraka do športnih oblačil. Lea je že v prvi knjigi inovativno oblikovala merila za izbiro

primernih oblačil za vse življenjske priložnosti, jih poimenovala v slovenskem jeziku in

kot prva med strokovnjaki s tega področja tudi nanizala 12 ravni skupaj. V knjigi boste

našli tudi razpredelnico z osnovnimi

informacijami o oblačilih in dodatkih za

posamezno raven.

Prebrali boste lahko številne nasvete o

materialih, vzdrževanju, pravilni velikosti

oblačil. V obsežnih poglavjih boste našli vse o

izbiri primerne obleke, dodatkov in druge

namige za oblikovanje primerne podobe za goste

na televiziji, za pogovor za službo, za pogrebno

slovesnost, za poroko, za maturantski ples, za

šo lo.

Cena knjige: 28 evrov, naročilo pošljite na

e-naslov: lea .pisani@siol.net.

čil, ličil ali izbiro barve las. Če vas zanima,

katere barve vam pristajajo, poglejte bar-

ve v svoji šarenici, tam je del vaše barvne

karte,« opozori na manjši, a pomemben

del modna strokovnjakinja, ki se pri sve-

tovanju v prvi vrsti ozira na osebnost

s t ra n ke.

Napake odpustimo, nespoštljive

podobe ne

Pa vendar ni vedno časa za ustvarjanje

popolne podobe ali pa enostavno ni »naš

dan«. »Napake delamo vsi, včasih so te

napake lahko tudi simpatične. Zdi se mi

bistveno, da se človek potrudi in se želi

prilagoditi določenemu okolju in prilož-

nosti. Nespoštljiva podoba v smislu 'ah

briga me, jaz bom oblekel kar kavbojke'

ali 'ah, ne ljubi se mi umiti las, grem kar z

mastnimi', to pa me jezi,« je kritična Pisa-

n ova .

Po čevljih spoznamo človeka

Velikokrat slišimo, da osebo spoznamo po

čevljih, ženske pa tudi po torbicah, zato je

v p ra šanje na mestu, kakšne čevlje naj no-

simo, da smo hkrati modni in da so ti tudi

udobni. »Če na seminarju obravnavamo

različne sloge oblačenja, vedno prosim

ženske, naj pokažejo torbico in čevlje. To

govori o njihovem slogu. Pri tem se zaba-

vamo vsi, zanimivo je, kako zlahka lahko

določimo slog posameznika glede na do-

datke,« je jedrnata strokovnjakinja.

Sandali in odprti čevlji

V toplih mesecih pa ne smemo pozabiti,

da udobje ne sme izpodriniti elegance in

ravni oblačenja. Sandali in odprti čevlji,

opozarja Leja, kljub vročini niso primerni

za vse priložnosti.

Čas je za nakupe

Po mnenju strokovnjakinje za kulturo

oblačenja Lee Pisani je najprimernejši čas

za pomladno osvežitev garderobne oma-

re ravno čas od 8. marca naprej tri tedne

in od 8. aprila naprej tri tedne. Takrat so

v trgovinah »vroči kosi«. Preden se od-

pravite po nakupih, pa še enkrat ponovi-

te zlata pravila nakupovanja. Tako je več

možnosti, da se vam v trgovine ne bo tre-

ba vračati.


