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Velikokrat si želimo 
nositi barve, ki ustrezajo 
barvnemu tipu kakšnega 
pomembnega človeka v 
našem življenju, ne pristajajo 
pa nam.

Slog oblačenja definira 
izbiro barv
Ženska s klasičnim slogom 
nosi nevtralne barve, njeni 
osnovni barvi sta temno 
modra ali črna, barva za 
poudarek je živo rdeča. 
Ženska z naravnim slogom 
izbira le naravne barve, 
fluorescentnih, ki jih obožuje 
ženska z ustvarjalnim 
slogom, ne bi oblekla za nič 
na svetu. Kreativka obožuje 
močne barve in kombiniranje 
brez pravil. Ženska z 

romantičnim slogom uživa 
v vseh pastelnih odtenkih 
in v omari nima niti enega 
črnega kosa, brez zadrege 
tudi prizna, da je rožnata 
njena najljubša. Za tiste 
z dramatičnim slogom 
je bež absolutno najbolj 
nezaželena, močni kontrasti 
bele, črne, rdeče, vijolične pa 
poudarijo njeno osebnost. 

Z leti nas narava svetli
Z leti nas narava svetli, 
najbolj očitno z barvo las, 
pozneje tudi z barvo kože 
in oči. Zato je dobro, da 
izberemo svetlejšo barvo 
las in uporabljamo svetlejše 
barve oblačil. In ja, naravna 
siva barva je lahko čudovita, 
le par pogojev moramo 

upoštevati: lasje morajo biti 
hladno in ne rumenkasto 
sivi, gosti, frizura pa 
sodobna in … obvezno je 
ličenje. 

Najlepša barva las
Najlepša barva las je tista, 
ki jo je izbrala narava. Če 
nam ni všeč, jo lahko malo 
posvetlimo ali potemnimo. 
Bolj ko se oddaljujemo 
od nje, bolj zahtevno je 
usklajevati garderobo in 
intenzivneje se moramo ličiti. 

Katere barve  
pristajajo vsem? 
Nevtralne barve, ki 
pristajajo vsem barvnim 
tipom, so: smetanasta, 
slonokoščena, barva kamna, 

sivo-bež, ogleno siva. 
Jaz jih poimenujem kar 
armanijevske. Dve barvi, ki 
sta v barvnih kartah vseh 
barvnih tipov, kar pomeni, da 
ju lahko nosimo vsi, sta čista 
vijolična in gozdno zelena.

Barve kot zdravilo
Človekovo osebno počutje 
je odvisno od svetlobe in 
barv že zato, ker nanje 
ne reagira le oko, ampak 
celotno telo. Rdeča na 
primer razširi zenice, srce 
bije bolj živahno, umirjene 
barve, kot sta zelena in 
modra, pa znižujejo utrip. 
Na prebavila ugodno vpliva 
oranžna, rumena spodbuja 
mišljenje, srce in pljuča 
krepi vijolična.

Naklonjenost  
določeni barvi
Naklonjenost določeni 
barvi je nezavedno 
pogojena, zato je izraz 
najglobljih plasti človekove 
duševnosti. Informacije 
o posameznikovih 
osebnostnih lastnostih 
nam torej posredujejo 
barve, ki jih človek 
zavrača, pa tudi tiste, ki so 
mu najljubše.
Že prof. dr. Anton Trstenjak 
je zapisal: »Kdor ljubi barvo, 
ljubi tudi njene lastnosti, 
katero barvo kdo nosi, 
takšen značaj razodeva.« Z 
drugimi besedami bi lahko 
dejali: »Povej mi, kakšno 
barvo imaš rad, in povem ti, 
kdo si!«
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Katere barve vam pristajajo?
Ste vedeli, da ženske težje realno ocenjujemo svojo podobo kot moški?

Kot ptičja 
kletka
Modna hiša Chloe pred-
stavlja novo dišavo See 
By Chloe, katere obraz 
je Bette Franke. Cvetno-
sadna dišava je elegantna 
in energična, predstavlja 
nepremagljivo, neusta-
vljivo in živahno osebnost 
mlade ženske, ki živi polno 
življenje. Dišavo v zgor-
njih notah izraža izjemna 
svežina bergamotke in 
jabolka, njena naravna 
ženstvenost je ujeta v 
osrčju jasmina in ylang 
ylanga, v spodnjih notah 
pa jo bogatijo topla vanilja, 
čutni mošus in sandalovi-
na. Skriva se v domiselni 
steklenički, oblikovani po 
navdihu starinske ptičje 
kletke.

Inovativna 
tekstura
La Roche Posay z novo 
linijo izdelkov Nutritic 
Intense zagotavlja bolj-
še življenje s suho in 
občutljivo kožo. Odliku-
je jih bogata in izjemno 
hranljiva tekstura, ki je 
hkrati čvrsta in topljiva 
v stiku s kožo. Na otip 
je podobna balzamu, 
je bogata pa tudi zelo 
zračna, a kljub temu 
ne pušča mastnega 
občutka. Balzam, ki 
se staplja s kožo, se 
spremeni v osvežujočo 
teksturo, ki se takoj 
vpije in zagotovi obču-
tek udobja ter ustvari 
ovoj, ki je kot nalašč za 
vsakodnevno življenje.

Maturantska 
eleganca
Petra Kancler

Pred vrati je sezona maturantskih 
plesov, ki kličejo po svečanih obla-
čilih, po katerih fantje te starosti ne 
segajo vsak dan. Zanimalo nas je, 
kakšne so aktualne modne smerni-
ce na tem področju in kako stroga 
oziroma ohlapna so pravila, ki jih je 
treba upoštevati.

Klasika s piko na i
Strokovnjaki se strinjajo: moška sve-
čana oblačila za maturantski ples naj 
sledijo sodobnim modnim krojem 
in stavijo na udobje ter kakovostne 
tkanine, saj se boste le tako dobro 
počutili. Pa barve? Pri aktualnih 
maturantskih in svečanih oblekah 
prevladujejo odtenki od svetlo sive, 
črne do modre, pri srajcah pa bela, 
črna, živo modra in druge žive barve. 
Kroji hlač so ozki, prav tako suknjiči, 
ki se zapenjajo na en gumb ali dva. Pri 
suknjičih prevladuje izjemno moden 
novi ruski ovratnik, ki je na sprednjem 
delu odprt, tako da se vidita srajca in 
kravata. Ker je to enkratni dogodek in 

posebna priložnost, so lahko obleke 
za maturante izdelane iz posebnih, 
nevsakdanjih tkanin (odvisno, koliko 
si upate), ki so lahko tudi lesketajoče 
se ali pa celo iz elegantnega džinsa.

Stavite na dodatke
Srajce so telirane in iz-
delane v različnih 
barvnih kombi-
nacijah tkanin 
in gumbnic, 
na voljo so 
različne ve-
likosti in 
oblike ovra-
tnikov, včasih 
z dodatkom sa-
tena. Trenutno je 
še posebno moden 
ruski ovratnik. Krava-
ta letos ni obvezen modni 
dodatek k obleki, maturantje lahko 
za elegantnejši videz izbirajo tudi med 
askoti, rutami, metuljčki in robčki za 
prsni žep, ki se lahko ujemajo s kra-
vato, srajco ali pa z barvo soplesalkine 
obleke.

Na ples z izposojeno obleko
Alen Kobilica, maneken s svetovnimi izkušnjami, se svojega plesa 
spominja tako: »Maturantskega plesa ne bom nikoli pozabil. Bilo 
je v Festivalni dvorani v Ljubljani. Obleko sem si izposodil, takrat 
sem prvič nosil pravo moško obleko. Počutil sem se nenavadno. 
Oblačilo, ki ga nisi navajen, vpliva na splošno počutje, zato 
je zelo pomemben izbor prave obleke, takšne, ki ti je pisana 

na kožo. Pri tem izboru so mi zato še danes najpomembnejši 
udobje, občutek lahkotnosti in mehkoba tkanine.«

Moške svečane obleke za maturantski ples 
naj odlikujejo modni kroj, udobje  
in kakovostne tkanine

Maturantje lahko 
za elegantnejši 
videz izbirajo 
med askoti, 

rutami, metuljčki 
in robčki za 

prsni žep, ki se 
lahko ujemajo s 
kravato, srajco 
ali pa z barvo 
soplesalkine 

obleke. Foto SENS

Zakaj se ne 
bi odločili 

za posebne, 
nevsakdanje 
tkanine, ki 

so lahko tudi 
lesketajoče se? 

Foto SENS

Kroji hlač so ozki, prav tako 
suknjiči, ki se zapenjajo na 
en gumb ali dva. Foto CANALI

Lea Pisani, 
svetovalka  

za kulturo 
oblačenja


