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Udržateľnosť v móde

dizajn:cre:um

S láskavou podporou

Tlač seriálu Dizajn:Cre:Um 5/2022 je realizovaná na papier Sappi Raw 115g  

od spoločnosti Europapier Slovensko, s.r.o.
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Klimatická kríza a konzumný spôsob života majú čoraz 

zreteľnejšie vplyvy na životné prostredie a zdravie ľudí. Do 

veľkej miery aj vďaka módnemu priemyslu, čo vedie dizajnérov, 

podnikateľov a firmy k tomu, aby hľadali udržateľnejšie 

alternatívy. Mnohí hľadajú cestu v zodpovednejšom spôsobe 

výroby, organických alebo recyklovaných vláknach, niektorí 

sa odvážia ísť ešte ďalej a pestovať vlastné biomateriály. 

Za priekopníčku tohto prístupu v móde sa považuje 

Suzanne Lee, americká dizajnérka a zakladateľka projektu 

BioFabricate, ktorá v rámci projektu BioCouture (2003 – 2014) 

a vlastného výskumu vypestovala prototyp falošnej kože 

z bakteriálnej celulózy množiacej sa v sladenom čaji. Materiál 

je kompostovateľný, takže z neho nevzniká odpad a môžete 

sa k nemu správať ako k šupkám od zeleniny. Dlhý čas sa 

tejto téme na Slovensku nikto nevenoval, no súčasná módna 

scéna zažíva nástup mladej generácie dizajnérov, ktorých 

tvorba stojí na základoch výroby vlastného biomateriálu. 

Jednou z nich je aj Mata Durikovic. 
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Svoju prácu milujem nadovšetko. Náš tím 

začína s prieskumom a dizajnom pre celý 

módny dom, po ktorom nasleduje veľká 

prezentácia pre Virginie Viardovú, kreatívnu 

riaditeľku domu, a pre všetky oddelenia 

domu, ako šperky, topánky, tašky, pletený 

tovar atď. Moja práca je veľmi všestranná, 

a to ma na tom veľmi baví. Som zodpoved-

ná za kreatívny vývoj látok od farbenia cez 

potlače, štruktúry čipky, tvídové štruktúry, 

výber nití, až po komunikáciu s dodávateľ-

mi, ako aj koordináciu stážistov. Užívam si 

aj schopnosť vedieť predvídať kreatívne 

myšlienky šéfky nášho tímu a správne od-

hadnúť riešenia, ktoré ju ešte nenapadli. 

Mám rada kohéziu rôznych individuálnych 

charakterov, aj celú tímovú spoluprácu,  

kde má každý originálny prínos do tímu.

Máš nejakého dizajnéra, ktorého 

vnímaš ako vzor a inšpiráciu pre 

svoju tvorbu?

Momentálne nemám nijaký špecifický idol 

z oblasti módneho návrhárstva. Sú to skôr 

Módny dizajn si začala štu-

dovať až na vysokej škole. Čo 

ťa motivovalo k výberu tohto 

odboru?

K móde som inklinovala spontánne už ako 

malé dieťa, keď som s babkou vymýšľala 

všelijaké návrhy na šaty pre seba a moje 

bábiky. Moja babka a mama boli pre mňa 

veľkou inšpiráciou v kreativite a spontán-

nosti. Babka ma naučila ručné techniky, 

ako háčkovanie, makramé, šitie a štriko-

vanie. Neskôr, v 11 rokoch som sa prihlásila 

do súťaže na návrh outfitov pre hlavné 

charaktery časopisu «Witch», ale neuspela 

som. To bolo pre mňa zlomom, a rozhodla 

som sa stať módnou návrhárkou. Od tej 

doby som sa snažila strategicky pripra-

vovať na vopred tvrdohlavo zvolenú rolu 

môjho budúceho povolania.

Momentálne pôsobíš ako textil-

ná dizajnérka v módnom dome 

Chanel. Čo považuješ za najzaují-

mavejšie na tejto práci?

umelci, vedci, filmoví direktori, a kreatívni 

ľudia, ktorí vedia vo mne vyvolať emócie, 

z nich čerpám veľkú inšpiráciu. No keď 

som bola na začiatku spoznávania módy, 

ako tínedžerku ma veľmi inšpirovali módni 

tvorcovia, ako Iris Van Herpen, Karl La-

gerfeld, Marc Jacobs, Miuccia Prada, Raf 

Simons a Lauren Bowker.

Čo pre teba predstavuje dobrý 

módny dizajn?

Je to možnosť vlastnej sebarealizácie a rie-

šenia vlastných skúseností/-problémov, 

ktoré sa prepoja s problémami súčasného 

módneho priemyslu, alebo globálnymi 

problémami, a následne sa snažia efek-

tívne podať riešenie či posunúť ho ďalej 

esteticky a funkcionálne.

Značku MADbyMAD si založila 

ešte na vysokej škole. Aké boli 

prvé zákazky?

Prvé zákazky boli ako hocičo iné, o čo sa 

človek snaží po prvý raz. Boli pre mňa veľ-
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kou výzvou, a hlavne skúškou, či budem 

vedieť uspieť aj ako samostatná dizaj-

nérka, ktorá je závislá sama od seba. So 

zákazkami som začínala už ako 9-ročná, 

keď som mala s babkou dohodnutý ob-

chod šitia šiat pre Barbie podľa mojich 

návrhov – 1 odev mi babka zhotovila za 10 

slovenských korún. Tvorili sme spolu zim-

nú a letnú kolekciu, i kolekciu večerných 

šiat. Potom som postupne začala predávať 

kamarátom, a tak sa môj „obchod“ pomaly 

rozrástol.

Prečo si sa rozhodla pracovať 

s biomateriálom a ako dlho sa 

venuješ jeho skúmaniu?

Od malička som chcela vytvoriť nový ma-

teriál, ktorý by bol transparentný a ino-

vatívny. Vždy ma vývoj niečoho nového 

fascinoval, predovšetkým materiálu, ktorý 

by bol priesvitný, ale určený na vonkajšie 

nosenie. Pre biomateriál som sa rozhodla 

po mojich predošlých experimentoch s to-

xickými materiálmi, ako silikón či borax, 

keď som z ich používania mala zdravotné 

problémy. Po niekoľkých neúspešných ex-

perimentoch som si spomenula na „udr-

žateľné“ praktiky mojej babky, ktorá šet-

rila vodu po varení zemiakov, či halušiek, 

s ňou potom polievala kvety, čo im malo 

dodať výživu. Táto škrobová voda patrí 

k základným bioplastickým materiálom, 

s ktorými som začala experimentovať od 

roku 2019, a rozhodla som sa z nich vy-

tvoriť náhradu za kožu, čo sa mi podarilo 

v roku 2021/2022. Tomuto bioplastickému 

materiálu som dala názov „bioplastická 

kryštalická koža“.

Aké sú výhody biomateriálu, 

s ktorým pracuješ? Je možné 

tento materiál šiť alebo naň 

aplikovať bežnú úpravu použí-

vanú pri textile, ako je naprí-

klad pranie, žehlenie, či sušenie 

v sušičke?

Výhodami mojej „bioplastickej kryštalickej 

kože“ sú netoxickosť, udržateľnosť, rozlo-

žiteľnosť, jedlosť, celkovo sa vlastnosťa-

mi podobá najviac koži. Tento materiál je 

možné šiť, vyšívať na výšivkovom stroji, 

strihať, tvarovať spôsobom nanášania 

vrstiev, ako aj použiť ako náhradu tradič-

nej ručnej výšivky. Treba sa však k nemu 

správať ako k haute couture veciam, čiže 

pranie, žehlenie a sušenie určite neodpo-

rúčam. V prípade, ak by sa materiál pokr-

čil, treba odev zavesiť a materiál sa sám 

vystrie do pôvodného tvaru.

Vývoj nového materiálu je z ča-

sového aj finančného hľadiska 

náročný. Aká je tvoja predstava 

o výsledku tohto procesu?

Svojím biomateriálom by som chcela doká-

zať, že je možné vyvinúť netoxický udrža-
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teľný materiál v domácom prostredí, a to 

z ľahko dostupných materiálov. Ideálne 

by som chcela tento materiál vyvinúť do 

funkčnej podoby, aby bol plne využiteľný 

pri odevoch a na výšivke, čo by som chcela 

naplno aplikovať v rámci svojej módnej 

tvorby pod značkou MADbyMAD.

V čom vidíš najväčší potenciál 

tohto materiálu? Kde, okrem 

módnej oblasti, by podľa teba 

mohol nájsť uplatnenie?

Biomateriál je veľmi všestranný a mno-

hotvárny a okrem módneho dizajnu, vie 

nájsť využitie v architektúre, interiéro-

vom dizajne (mycélium, bambus), bio-

medicíne, keramike, umení, sochárstve, 

produktovom dizajne, či potravinárskom 

priemysle  a v mnohých iných odvetviach. 

Je to predovšetkým vďaka jeho flexibilite 

prispôsobiť sa rôznym podmienkam pro-

stredia a multifunkčnosti.
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Mata Durikovic 
(1995)  

Obálka Pink Matrix (foto: Arpad Kossar)

2 Fashion Live! (foto Paulína Ščepková)

3 Pink Matrix (foto: Arpad Kossar)

4-5 Pink Matrix (foto: Arpad Kossar)

6 Pink Matrix (foto: Arpad Kossar)

7-9 Pink Matrix (foto: Arpad Kossar) 

10-12 Pink Matrix (foto: Nina Zimolong)

13-16 Vzorky materiálov z kolekcie Pink 

Matrix (foto: Mata Durikovic)

17 Topánky z biomateriálu  

(foto: Mata Durikovic)

Mata Durikovic je slovenská módna 

a textilná dizajnérka pôsobiaca v Paríži 

a v Londýne. Štúdium módy začala v roku 

2016 na Vysokej škole výtvarných umení 

v Bratislave pod vedením profesorky 

Júlie Sabovej, počas ktorého odišla 

v rámci programu Erasmus+ na študijný 

pobyt do Fínska na University of Art and 

Design v Helsinkách. Odtiaľ sa vydala 

rovno do Londýna na univerzitu Central 

Saint Martins, kde v  roku 2022 ukončila 

bakalárske štúdium v odbore ženskej 

módy. V rámci štúdia absolvovala 

ročnú pracovnú stáž v módnom dome 

Chanel. Ešte počas štúdia založila 

vlastnú značku MADbyMAD, pod ktorou 

tvorí dodnes. Najviac sa zameriava na 

oblasť udržateľnej luxusnej módy. Mata 

vo svojej tvorbe uplatňuje inovatívne 

prístupy a vysoko udržateľné princípy, 

zaoberá sa biomateriálmi, v ktorých 

17

vidí budúcnosť módneho priemyslu. 

Myšlienku udržateľnosti rozvíja aj vo 

svojej bakalárskej práci Pink Matrix, 

čoho výsledkom je kolekcia kryštalických 

odevov, ktoré si možno uvariť doma – sú 

jedlé a plne kompostovateľné v záhrade, 

kde napokon vyživujú rastliny. Vďaka 

tejto kolekcii sa stala víťazkou Best 

Fashion Talent 2022. Okrem toho Mata 

vyhrala Media Award v medzinárodnej 

súťaži ITS: Contest 2022 v Trieste, bola 

nominovaná na cenu LVMH Green 

Trail Award, postúpila do finále súťaže 

Greyson Perry´s 2019, je držiteľkou 

ceny Swarovski Foundation, UPW 

ceny a taktiež držiteľkou ocenenia za 

udržateľnosť Copenhagen Fashion 

Summit 2019. Momentálne pracuje 

v módnom dome Chanel ako textilná 

dizajnérka a zároveň sa snaží rozvíjať 

vlastnú značku. 


