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Ljubljana, 19.10.2017
Začuti. Vsak. LJFW. Trenutek.
LJFW je teden mode v pravem pomenu, saj bo poleg modnih revij, na katerih se bo zvrstilo skoraj 30
oblikovalcev iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije ter Madžarske, obiskovalcem na
voljo tudi bogat spremljevalni program. Namenjen je tako popestritvi dogajanja, kot sledenju okoljski
in družbeni odgovornosti, poglabljanju poslovnih vezi v regiji in ponujanju priložnosti mladim in
nadarjenim oblikovalcem.
Naš letošnji slogan Začuti.Vsak.LJFW.Trenutek zelo dobro zajema pestro modno dogajanje, ki bo spremljalo predstavitev
kolekcij na modni pisti v novo odprtem delu garažne hiše Kozolec v središču Ljubljane.

Moda.Trajnostno. Smisel.

Bogato dogajanje v sklopu LJFW/NOVEMBER, se bo tokrat pričelo 6. 11. 2017 ob 14.uri, v Desnem Atriju Mestne hiše, s kratko
tiskovno konferenco in otvoritvijo razstave na temo trajnostne in odgovorne mode. S tako pomembno razstavo nadaljujemo z
uporabo omenjene lokacije kot prestižnega galerijskega dela LJFW. Za to se Mestni občini Ljubljana tudi zahvaljujemo.
Razstava ozavešča o trajnostnih procesih, cirkulaciji in odgovorni modni (upo)rabi ter povezuje trajnostno-kreativne procese in
način kreairanja blagovne znamke Things I Miss, zgodbo trajnostnih vlaken ECONYL® podjetja AquafilSLO ter estetiko
kustusinje razstave Špele Pipan.
Things I Miss zvesto in strastno sledi konceptu odgovornosti in trajnosti, kar se odlično ujema tudi z duhom LJFW, saj se vedno
bolj zavedamo pomena sledenja okoljski in družbeni odgovornosti tudi na področju mode. Ekskluzivna razstava v obliki
instalacije pa predstavlja prvo izključno ‘zeleno’ komponento LJFW, ki si jo organizatorji želijo vedno bolj poudarjati tudi v
prihodnosti. Zgodba razstave je pripoved skozi senzorialni koncept “dotakni se, začuti in doživi”, saj bodo obiskovalci razstave
materiale lahko začutili tudi s svojim lastnim dotikom. Po razstavi se bodo vsi materiali ponovno uporabili, neuporaben del pa
regeneriral v sistemu regeneracije ECONYL®. Ne gre torej za naključje, da je “krožna" filozofija, ki navdihuje nitke ECONYL®
postala vir inspiracije vodje znamke Things I Miss, Tine Princ.
Razstava bo trajala do 12. novembra 2017, vstop je prost.
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Ekskluzivni dogodek Kozmetike Afrodita

Ljubljanski teden mode bo s premierno predstavitvijo aktualne inovacije otvorila največja slovenska hiša lepote Kozmetika
Afrodita. V svojih razvojnih laboratorijih je zasnovala obrazno linijo izdelkov HYDRA PATCH, ki jo odlikuje urban, sodoben
ANTI-POLLUTION pristop do nege kože s trojno močjo hidratacije. V dokaz, da lahko kozmetika in moda hodita z roko v roki
bodo v AFRODITINEM kotičku tako predstavili trenutno najbolj »fashion« obrazno linijo, ki poda odgovor na dve največji
problematiki sodobnega časa, ki zadevata stanje naše kože – to sta dehidracija in okolje, ki nas obdaja.

Natečaj Mala črna oblekica in Showroom

Pentlja - Trgovina s konceptom, vsako leto v sodelovanju z LJFW pripravi natečaj, katerega osrednja tema je določen kos
oblačila. Lani je bila to bela srajca, letos je to mala črna oblekica. Večen in klasičen oblačilni kos, ki bo kmalu po zaključku LJFW
zaradi bližajočih se božičnih in novoletnih praznikov, zagotovo zelo iskan artikel po mnogih trgovinah. Sodeluje lahko vsak, ki
oblikuje in naredi obleko, ki sledi vsem kriterijem razpisa. Namen takšnih natečajev je predvsem, da skozi platformo natečaja
oblikovalci pridejo do prodajnega mesta. Strokovna žirija LJFW bo izbrala tiste, ki se bodo v sklopu Ljubljanskega tedna mode
predstavile na modni reviji.
Tudi uradni showroom LJFW bo kot vedno v trgovini s konceptom Pentlja. Uradna otvoritev bo 15. novembra, ob 15. uri in 15
minut, izbrani kosi določenih oblikovalcev, ki se bodo predstavili na LJFW, pa bodo v redni prodaji vse do konca leta. Kljub temu,
da je zagotovitev prodajnega mesta v trgovini ekskluzivna priložnost, v Trgovini s konceptom glede na nabor oblikovlacev LJFW
pravijo, da bo tokratni showroom Pentlja/LJFW najobsežnejši do sedaj.

Beograd - Ljubljana

Čeprav nenehno poudarjamo pestro spremljevalno dogajanje v času trajanja LJFW, pa bo že nekaj dni pred uradno otvoritvijo
tega vsebinsko največjega modnega dogodka pri nas, 29. oktobra na 42. Beograjskem tednu mode, pozornost ponovno
pritegnila tudi slovenska moda. Petja Zorec je bila namreč opažena na svoji predstavitvi kolekcije Tristan v okviru
pomladanskega natečaja Fashion Scout SEE, zato so jo povabili na jesensko edicijo s predstavitvijo nove kolekcije Kostya za
pomlad/poletje 2018.
Namen in cilj natečaja je povezovati regijsko ustvarjalno srenjo in njene produkte približevati širši javnosti tudi izven regije ter
pomagati prespektivnim oblikovalskim imenom pri prepoznavnosti. Mednarodna žirija, ki je ocenjevala delo oblikovalcev, je bila
sestavljena iz dolgoletnih profesionalcev s področja mode: Martyn Roberts , ustanovitelj Fashion Scouta, Hilary Alexander,
legendarna, svetovno znana modna novinarka, Adrien Yakimov Roberts, predstojnik rimske Accademia Costume e Moda,
pred tem pa je poučeval na londonskem Central Saint Martin in milanskem Istituto Marangoni ter Biljana Poposka Roberts,
predstavnica londonskega Graduate Fashion Weeka, čigar delo je predvsem odkrivanje novih modnih talentov.
Zmagovalec natečaja, srbski Neo design, je za nagrado FSSEE svojo kolekcije predstavil na londonskem tednu mode, kolekcijo
oblikovalke Nevene Ivanović pa si boste ogledali tudi na LJFW.
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Naslednji natečaj Fashion Scout See bomo najavili novembra.
Na Beograjskem tednu mode se bodo, kot rezultat odličnega in konstantnega sodelovanja z LJFW, poleg Petje Zorec predstavili
še trije slovenski oblikovalci, Sofija Urumovič, M. Fiction in Lovro Ivančić, in sicer na modni reviji NOIZZ FASHION AWARD.
NOIZZ je priljubljen srbski lifestyle spletni portal, glas takoimenovane generacije C, katere glavna značilnost je želja po izražanju
ustvarjalnosti.

Mladi bodo raziskovali Plečnika
Modni prostor želimo napolniti z mladimi, svežimi idejami, zato bodo kot je že običajno, svoje kolekcije predstavili tudi študenti
prvega in drugega letnika oblikovanja tekstilij in oblačil s Fakultete za dizajn, pridružene članice Univerze na Primorskem, ki so v
2. semestru akademskega leta 2016/2017 ob 145. obletnici rojstva in 60. obletnici smrti slovitega arhitekta Jožeta Plečnika
raziskovali njegova dela in jih na sodoben način preoblikovali v novo nastale forme oblačil. Študenti tretjega letnika pa se bodo
predstavili s samostojnimi kolekcijami, ki nosijo izrazito osebne zgodbe mladih talentov.
Študenti 1. letnika so oblikovali kolekcijo oblačil Čvek z gospodom P. pod mentorstvom izredne profesorice Tanje Devetak in
raziskovali prostor v kolekciji torbic pod mentorstvom doc. Inge Kalan Lipar. Raziskovali so inovativno uporabo lesenega
materiala v inspirativnem momentu Plečnikovega dela. Realizirane forme so rezultat analitičnega pristopa, razvoja tehnoloških
postopkov obdelave materiala, iskanja komunikativnih oblačil in harmonične likovne kompozicije novonastalih struktur.
Svoj pogled in doživljanje arhitekta Jožeta Plečnika bodo predstavili študenti 2. letnika, ki so pod mentorstvom doc. Metoda
Črešnarja, MA CSM, višje predavateljice Almine Duraković, mag. diz., predavateljice Martine Šušteršič univ. dipl. inž. oblik.
tekst. in oblačil ter zunanjega strokovnega svetovalca Petra Movrina, MA CSM, mag. obl., oblikovali kolekcije oblačil, kjer so
raziskovali trajnost, med drugim recikliranje, ročno delo ter tehnike krojenja, ki zagotavljajo čim manjši odpadek materialov.
Nastale izvirne forme oblačil in tekstilni vzorci izhajajo iz analize izbranih detajlov njegovih najpomembnejših del in so
preoblikovani v sodobne, likovno bogate tekstilne tvorbe in vzorce, ki so odraz aktualnega časa in estetike.
Oblikovalčev um je v tretjem letniku dodatno stimuliran v analiziranje in definiranje inspiracije, ki stremi k avtentičnosti in
samostojnosti pri zasnovi kolekcije oblačil. Pod mentorstvom izr. prof. Mateje Benedetti so študenti 3. letnika oblikovanja tekstilij
in oblačil oblikovali samostojne kolekcije z lastnimi zgodbami, s katerimi so kritično obravnavali ne samo naše, temveč tudi širše
okolje. Proces dela je bil konceptualen in izredno oseben, razumevanje silhuet in materialov je seveda sorazmerno bogato, a
obenem premišljeno zasnovano.

Program LJFW, ki bo odvijal med 6. in 9. novembrom je že v pripravi, o vseh terminih vas bomo
obvestili v enem izmed naslednjih sporočil za javnost.
Uradni #hashtagi: #LJFW #MojaFiesta #FordSlovenija #Ford_Slovenija #DrivenbyFord #afroditacosmetics #hydrapatchH2O
#accademiadelmakeup #micstyling #immortalmodels #mikserwine
Visoko resolucijska nosilna fotografija je dostopna na spodnjem linku (mapa: AKTUALNO LJFW FW17_18 november 2017):
https://app.box.com/s/q46grt52jc49fswuugcy
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