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Nekaj nasvetov
• Na izbor oblačila vplivajo ura, letni čas, lokacija, položaj gostitelja
in gosta.
• Za podobo se je potrebno potruditi. To se opazi, tudi če pri izbiri obleke
niste bili spretni, se zazna vaš trud in s tem spoštovanje dogodka.
• Čim več truda gostitelj vloži v organizacijo dogodka, bolj se moramo
potruditi za svojo podobo.
• Če je vabilu pripisano oblačilo, moramo to obvezno upoštevati, ne
glede na to, kakšno je naše mnenje o gostiteljevi zahtevi.
• Za slovesne priložnosti še vedno velja, da je bolje več kot manj. Torej
raje bolj slovesno kot manj.

Kaj pomeni raven oblačenja: koktajl

Človek se že od nekdaj za slovesne priložnosti drugače uredi. Obleče se
v najboljšo obleko, poskrbi za svežo pričesko, moški se obrije, uporabimo
intenzivnejša ličila, močnejše dišave. S svojo podobo ne samo, da pokažemo
spoštovanje do dogodka in do gostitelja, z njo vplivamo tudi na svoje počutje, drža je drugačna, podoba vpliva na način komunikacije. Prav zato je smiselno ob skrbno organiziranih dogodkih pripisati raven oblačenja. Če smo vsi
oblečeni podobno, komunikacija hitreje steče.

oblek je povezan z zakonom o prepovedi prodaje alkohola v državi,
sprejetim v ZDA. Pretihotapljen alkohol so skrivaj prodajali
v zasebnih prostorih, skritih barih, kjer so organizirali prve koktajl
zabave. Z razcvetom družbe so se v tistem času ženske začele
množično zaposlovati in postale bolj emancipirane tudi na videz.
Začele so opuščati neudobna oblačila, krilo se je skrajšalo nad kolena, začele so celo nositi kratke frizure in kaditi. Udeleževale so se
tudi koktajl zabav, ki so bile med šesto in osmo uro zvečer. Koktajl
obleka je zato postala sinonim za prilagodljivost, funkcionalnost,
sodobnost, napredek – dolga do kolen ali do meč, ravnega kroja in
brez rokavov. Obleke so bile razkošne, izdelane iz svile, gladkega
svilenega žameta, šifona, kombinirane s kratkimi rokavicami in

v tujih jezikih so: cocktail dress, evening informal, cocktailkleid, robe

klobučki. V tem času je Coco Chanel oblikovala malo črno večerno

de cocktail, abito da cocktail, kokteilinė suknelė, suknia koktajlowa,

obleko, ki je postala kultna, sinonim za koktajl obleko in še danes

cocktailklänning, tarusan koktél.

obvezen kos v omari vsake ženske.

Varna izbira za moške je črna obleka z belo srajco in slovesno kravato,

Kako svojo poslovno obleko prelevite v koktajl
obleko?

ki pa ni obvezna. Mala črna večerna obleka je sinonim za žensko

Pogosto se zgodi, da greste naravnost iz službe na dogodek, za

koktajl obleko. Možnosti je veliko, vsakdo lahko zlahka ustvari pri-

katerega je primerna koktajl obleka. Mala črna večerna obleka je

merno koktajl podobo, usklajeno z dogodkom. Kombinacije primer-

kot nalašč za to prelevitev. V službi ste jo kombinirali s suknjičem

nih oblačil ima vsakdo v omari – moški imajo zagotovo črno obleko,

ali jopico in udobnimi čevlji. Koktajl postane s čevlji s peto stileto,

vabilu ni pripisano želeno oblačilo.

Prazniki
in obleka

ta leta prejšnjega stoletja. Razcvet koktajl večerov in s tem koktajl

Najpogostejša raven oblačenja za slovesne dogodke je koktajl. Izrazi

Koktajl obleka se nosi za slovesne večerne priložnosti tudi takrat, ko
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Zlata doba te mešanice žganih pijač in sadnih sokov sega v dvajse-

ženske pa črno krilo in elegantno majico ali bluzo ter elegantne čevlje.
Tako je primerna podoba za koktajl že oblikovana. Na tej ravni oblačenja je veliko več možnosti za oseben izraz in kreativnost. Neprimerna sta dolga ženska obleka in smoking za moške ali celo oblačila, ki so
primerna za višje ravni oblačenja.

Kam se pripiše izraz za želeno oblačilo
Izrazi za želeno oblačilo so običajno pripisani vabilu v levem spodnjem kotu vabila.

Kje?
Koktajl obleka je primerna za:
• slovesne večerne prireditve v zaprtih prostorih,
• maturantske plese,
• večerna odprtja razstav,
• gala modne revije,
• zasebne in poslovne slovesne večerje,
• gledališče,
• opero.
V ohlapnejšo različico koktajl obleke se lahko oblečemo tudi za
slovesne večerje doma. Že če ne oblečemo kavbojk, oblačil za šport,
debelih pletenin in se ognemo rjavi in sivi barvi, smo oblikovali slovesnejšo podobo.

Skok v zgodovino
Raven oblačenja koktajl je dobila ime po pijači, ki prihaja iz ZDA.
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glamuroznim nakitom in manjšo torbico. Namesto suknjiča si
lahko ogrnete svetlikajoč se šal.

Čevlji za slovesne priložnosti
Za moške so najboljša izbira črni čevlji z vezalkami, tankim usnjenim
podplatom in brez zaščitne gume. Neprimerni so čevlji z narezanim
debelim podplatom in škornji, ne glede na vremenske razmere.
Ženski so najelegantnejši salonarji s peto stileto. Lahko so svetlikajoči
se, z bleščicami, iz lakastega usnja ali preprosti črni iz mehkega usnja.
Veliko žensk tudi za slovesne priložnosti nosi balerinke, kar sicer
deluje manj elegantno, ni pa neprimerno. Lahko so usnjeni, žametni,
z zanimivimi svetlikajočimi se aplikacijami. Neprimerni čevlji so z
vrvastim podplatom, polno peto, dnevni škornji in vsi čevlji rjave barve.

Coco chanel in mala črna večerna obleka
(little black dress ali večkrat poimenovana LBD)
Odlična izbira za to raven oblačenja je mala črna obleka, ki jo je
uveljavila Coco Chanel v dvajsetih 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 prekinila tradicijo, po kateri črna
obleka za ženske ni bila primerna za slovesne priložnosti.
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»Dobimo se pri Nami«
Letos praznuje okrogli jubilej, 70 let prva slovenska veleblagovnica Nama. Zanimivo je, da je Nama že 70 let na istem mestu
v Batini palači v središču Ljubljane. Pogovarjali smo se s direktorico Name Miro Veljić.

