
SPARTAKOVSKÝ BUBIENOK 

SPARTAKOVSKÝ BUBIENOK 

 

   

     

 

Indie štýl  

(oblečenie nemá pohlavie)  

 

Do jarného čísla časopisu som vybrala ďalší zaujímavý modný 

hit. Indie štýl oblečenia sa za posledný rok spopularizoval do 

takej miery, že sa už dá považovať aj za životný štýl. Jeho 

najvýraznejšími prvkami sú výrazné farby, prvok “flower 

power”(sila kvetu), dá sa v ňom použiť aj rôzne vintage 

oblečenie.  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fashion 

kútik 

Indie oblečenie je unikátne tým, 

že sa dá málokedy nájsť v 

obyčajných kamenných 

obchodoch. Štýlové  oblečenie 

môžeme nájsť v niektorých e-

shopoch alebo na Depope, ale 

najdostupnejšie je v “Etsy”, sú 

to  malé obchodíky alebo  v 

“thrift” obchodoch.  
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Ideou Indie štýlu je nepodporovať 

miliónové firmy a podniky, ktoré 

využívajú otrokov a týrajú 

zvieratá, ale naopak, chcú 

podporiť malé biznisy, ľudí, ktorí 

vyrábajú svoje výrobky s láskou, 

nájdu sa na tvorbu čas, je to 

niečo, čo ich baví a peniaze sú len 

akýmsi bonusom k ich koníčku. 

 

Indie štýl sa zameriava na 

vyjadrenie osobnosti daného 

človeka, ľudia nenosia oblečenie 

podľa aktuálneho trendu, ale 

podľa toho, čo je pre nich 

pohodlné a ako sa v daný deň 

cítia, akú majú náladu. Vyjadrujú 

sa rozmanitými farbami, vzormi 

a strihmi oblečenia. 

V Indie oblečení sa tiež nosia 
veci s nápismi napríklad s 
názvom kapiel ako Nirvana 
alebo Pink Floyd. Indie sa 
nazýva aj štýl hudby, zahŕňa 
umelcov ako Conan Gray, Clairo, 
Harry Styles, Girl in red a kapely 
Rex Orange County, Cavetown... 

 

Fashion 

kútik 
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BÚRANIE ŠTANDARDOV O POHLAVIACH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet                                               Lola Papcunova (9.A) 

Ako som už spomínala, Indie je 
vlastne životný štýl,  od toho čo 
počúvate až po to, ako vyzerá 
vaša izba a váš celkový život. Čo 
sa týka Indie dekorácií v izbe, 
využiť sa môžu tapisérie 
(koberčeky na stene), vinylové 
platne a cédečka, fotky a plagáty 
z filmov alebo kapiel, zvieratá - 
od plyšákov až po motýľov 
vystrihnutých z papiera, Monster 
energy plechovky a 
najpopulárnejšie  sú v 
poslednom čase LED svetielka, a 
taktiež  živé aj neživé rastliny 
zavesené na stene. 

 

 

Linky, make up, sukne a šaty na 

chalanoch. Obleky na ženách... 

Indie štýl neurčuje, pre ktoré 

pohlavie je dané oblečenie  a vy 

by ste nemali tiež.  Indie je 

skratka pre independent, čo 

znamená nezávislý  a presne 

taký je tento štýl a ľudia, ktorí 

ním žijú. Tvoria si vlastné 

pravidlá a nepotrebujú zapadať 

do veľakrát nerealistických 

noriem spoločnosti.  
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