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#FSHFRD
20. 11. 2018, ob 9.58, v Novice objavil/-a OTO
S študenti magistrskega študija OTO pri predmetu Sodobne modne in tekstilne prakse obravnavamo različne
vidike slovenske modne industrije in modnega ekosistema. Kot ena ključnih lastnosti se je velikokrat izpostavila
slovenska modna zadržanost in ne pretirano pozitivna afirmacija do mode in modne industrije nasploh,
nepoznavanje in nesproščenost v izražanju skozi izgled, previdnost pri vsem, kar nekoliko izstopa in je
drugačno, tudi nizka podpora oblikovalcem in neprepoznavnost avtorjev in manjših blagovnih znamk. Projekt je
nastaja pod mentorstvom prof. Nataše Peršuh.

Kot odgovor oziroma praktični eksperiment na vprašanje: “Kaj nosiš?” smo pri predmetu Sodobne modne in
tekstilne prakse v šolskem letu 2017/18 in 2018/19 zasnovali projekt #FSHFRD.

#FSHFRD
– je kratica za “Fashion Friday”, kjer po vzoru “casual Friday” posameznika nagovarja, da se (vsaj) ob petkih
zavestno in premišljeno obleče, pri tem pa ga vzpodbuja, da izrazi svojo individualnost
– pomeni tudi “Fashion Forward”, kar pomeni čim bolj sodobno, modno, individualno, sproščeno, z lastno
identiteto
– je hkrati “Fashion Free Day”, kjer nagovarja k izraznosti brez omejitev, k neobremenjenosti s trendi, k
modi, ki osvobaja in osrečuje

Kje drugje bi lahko našli bolj modno osveščeno, kreativno, neobremenjeno in modi naklonjeno okolje, kot na
inštituciji, kjer modo poučujemo? Zakaj mode (še bolj) ne živimo?

#FSHFRD je namenjen osveščenemu oblačenju in popularizaciji mode; vzpodbujanju sproščenosti in osebnega
izraza v oblačilih in razmisleku o ključnih vprašanjih sodobne mode, kot so pretirana potrošnja, izvor oblačil,
etičnost, trajnost…

S #FSHFRD želimo živeti modo, popularizirati modo, osveščati ožjo in širšo javnost o prisotnosti mode in
predvsem lokalnega, avtorskega modnega oblikovanja.

https://www.ntf.uni-lj.si/oto
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#FSHFRD nas vzpoduja, da se večkrat spomnimo, pomislimo in razmislimo, kaj nosimo in
vsaj enkrat tedensko temu posvetitmo nekaj časa, z zavedanjem, da je moda nekaj pozitivnega, da je zabavna
in da z malimi lastnimi zgledi delamo postopne spremembe.

Moda je del vsakdanjika vseh, del vsake sodobne moderne družbe, gradnik identitete vsakega posameznika –
vsak dan. Ne zgolj ob posebnih priložnostih. Če pa že, naj bo ta posebni dan petek na NTF-ju. “Fashion Friday”.

Projekt smo si zamislili kot kombinacijo dejanskih dogodkov na temo mode in sodobne modne industrije
(druženja, izmenjevalnice, pogovori z vabljenimi gosti…) in virtualne prisotnosti skozi profil #FSHFRD.
Dolgoročni namen je širjenje zavedanja o pomenu kulture zavestnega oblačenja in modnega potrošništva skozi
#FSHFRD tudi v drugih organizacijah in okoljih.

Vljudno vas vabimo, da tudi vi pristopite k projektu!

Bodi #FSHFRD, razmisli o tem, kaj nosiš, obleci se fascinantno, počuti se ti, spodbujaj lokalno oblikovanje in
upaj si izraziti svojo identiteto. Fotografiraj se, pripiši kratico #FSHFRD in deli z ostalimi na instagramu.
Bodi #FSHFRD!

https://www.ntf.uni-lj.si/oto
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