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Vintage, drugo
življenje oblačil
zraz vintage je v angleščini
prvotno označeval vino dobrega letnika, ki s staranjem
pridobi kakovost in je zato zelo
cenjeno. Danes se termin uporablja
tudi za druga področja, kot so na
primer oblačila. Vedno pogosteje,
predvsem pa pri mlajši generaciji, je
opaziti, da so stari kosi oblačil danes
vse bolj cenjeni in vse pogosteje
uporabljeni, ta trend pa je vedno
bolj razširjen. Lahko so to stare mamine kavbojke, očetova jopa, nakit,
očala, ruta … Lahko je nekaj, kar
smo podedovali, lahko pa je tudi izdelek, ki smo ga sami kupili iz druge
roke v vintage trgovini. Vsakdo hrani
v svoji omari nekaj, kar bi lahko definirali kot vintage.
Trgovin, v katerih je možno kupiti to
vrsto oblačil, je vedno več, ne le v
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večjih mestih, ki predstavljajo modna
središča, kakor je v Italiji Milan, temveč tudi v manjših, kajti ta stil oblačenja ni cenjen le zaradi estetskih
razlogov, ampak tudi zaradi tega,
ker so oblačila iz druge roke etična
in trajnostna izbira. Iz velikih modnih
mest, kakor je torej Milan, se je fenomen vintage razširil tudi v kraje na
obrobju in postaja priljubljen za vedno širši krog ljudi.
Vintage obleke lahko resnično cenimo takrat, ko nanje ne gledamo
samo s kritičnim očesom, s takim, ki
jih vidi kot nekaj starega, že uporabljenega, in kar ni več v skladu s
sodobno modo, z zadnjimi trendi in
novimi stili. Ceniti moramo svojo
preteklost, da lahko zrelo stopamo v
današnji dan in prihodnost. Res je,
da se svet stalno razvija, kakor se
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tudi stalno razvijajo modna industrija,
materiali za oblačila, način proizvodnje, način prodaje. Človek je po naravi
nemiren in stremi k novemu, neznanemu in se večkrat zaradi tega izgubi
in ne ceni ali sploh ne pozna njegove
zgodovine. Preden bi lahko resnično
in popolnoma razumeli novo, se je
treba ustaviti pri starem, ki to pravzaprav ni. Modni ustvarjalci in stilisti
se vse bolj zgledujejo po tem, kar je
bilo v preteklosti. Ponovno prihajajo
na dan materiali, oblike, motivi, ki so
bili recimo modni v različnih desetletjih prejšnjega stoletja, od štiridesetih do devetdesetih let.
Zakaj pa postajajo vintage oblačila
vse bolj priljubljena? Nekateri trdijo,
da se za vintage oblačenje odločajo
romantični ljudje, taki, ki bi radi potovali v preteklost. Bolj konkreten
odgovor pa nas lahko preusmeri v
dejstvo, da so oblačila iz druge roke
(samo)zavestna izbira za okolju prijazen stil življenja. Vintage oblačila
lahko kupujemo, lahko pa tudi svoje
obleke, ki jih ne nameravamo več
obleči, prodamo in jim s tem podarimo novo življenje.
Nakup in prodaja rabljenih oblačil je
res okolju prijazna in zadovoljujoča
praksa. Nakup rabljenih oblačil je
ena izmed najboljših ekoloških izbir.
S prodajo svojih oblačil in z nakupom
rabljenih, jim dajemo možnost novega življenja. Oživljanje oblačil, torbic, čevljev in podobnega je del definicije trajnostne mode. Moda se
vrti, je v stalnem premikanju, stalnem
razvoju in tudi to, kar lahko na prvi
pogled izpade staro in za v smeti, tako sploh ni.
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Mobilne aplikacije
za trajnostno ravnanje
si se po svojih močeh trudimo, da z majhnimi spremembami v navadah zmanjšujemo negativen vpliv na okolje,
naj bo to uporaba kolesa ali javnega
prevoza namesto osebnega vozila,
zapiranje pipe med umivanjem zob
ali uživanje manjše količine mesa …
In če bi tudi z aplikacijami lahko
spremenili svoje nakupovalne navade, zmanjšali potrato hrane ali pripomogli k obnovi gozdov? Aplikacije
ToGoodToGo, Vinted in Ecosia enostavno prenesemo na svoj pametni
telefon in z njihovo pomočjo prispevamo k boljši prihodnosti.
ToGoodToGo je aplikacija, ki nam
omogoča, da pripomoremo k zmanjšanju potrate hrane, ki ostane na
policah trgovin. Z aplikacijo, ki je nastala leta 2015, lahko ob koncu dneva
gremo v trgovino in odkupimo del
hrane, ki je žal ostala in je trgovec
naslednji dan ne more prodati. Aplikacija omogoča prodajalcem, da take
izdelke spravijo v t. i. »magic box«
(magične škatle), ki jih potem pro-
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dajajo na aplikaciji. Uporabniki rezervirajo svojo magično škatlo in izdelke odkupijo za tretjino njihove
cene. Seveda lahko na aplikaciji izberemo trgovine, ki so nam najbližje;
za nakup pa je dovolj, da se z rezervacijo prikažemo v trgovini ob določeni uri.
Za nakup in prodajo rabljenih oblačil
si na mobilnik lahko prenesemo aplikacijo Vinted. Aplikacija, ki je v zadnjem letu postala pravi fenomen,
uporabnikom omogoča, da si ustvarijo profil in na njem objavijo oglase
z oblačili, ki jih ne bodo več uporabljali, a so še v dobrem stanju in niso
za v smeti. Cena, ki jo določi uporabnik, bo seveda prilagojena, aplikacija
pa tudi omogoča, da si uporabniki
obleke enostavno izmenjajo. Ob pospravljanju garderobe tako še kaj zaslužijo, nakup preko aplikacije pa je
odličen način, da v zelo majhni meri
pripomorejo k zmanjšanju onesnaževanja.
Tekstilna industrija je namreč odgovorna za okrog 10 odstotkov izpustov

ogljikovega dioksida. »Fast fashion«
oz. hitra moda, ki omogoča, da nove
obleke kupimo po zelo nizki ceni, je
celotno sliko še poslabšala: Evropejec
letno uporabi okrog 26 kilogramov
oblačil, od teh pa 11 kilogramov odvrže na odlagališča, kjer jih v veliki
meri zažgejo.
In če bi lahko z brskanjem po internetu enostavno prispevali k sajenju
novih dreves? To lahko naredimo s
spletnim iskalnikom Ecosia, ki ga
prenesemo na mobilni telefon ali ga
dodamo že nameščenemu iskalniku
na računalniku. Zaslužek, ki ga podjetje prejme iz oglasov, na katere
kliknemo med iskanjem po spletu, v
celoti nameni za obnovo gozdov v
več kot tridesetih državah po svetu.
Tudi z navadnim klikom na telefonu
naredimo droben korak v smeri ohranjanja našega planeta.

