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Kaj najbolj zbode oči?
Še vedno je veliko ljudi, pri katerih 
je opaziti, da imajo obleko zato, 
da se z njo pokrijejo, medtem ko 
so Italijani bolj izraziti, radi imajo 
namreč vzorce, barve, dodatke in 
nakit. So torej bolj dekorirani, bolj 
svetlikajoči se kot Slovenci.

Kaj vam pravzaprav pomeni izraz 
»znati se obleči«?
To, da je človek sprijaznjen s sabo, s 
svojo postavo, z barvnim spektrom, 
ki mu ustreza – da ve, katere barve 
mu pristajajo na barvo oči, kože in 
las in nazadnje tudi na značaj – ter 
seveda z okoljem. Znaš se obleči, ko 
si toliko samozavesten, da se ti ni 
težko prilagajati s svojo podobo; da 
torej nisi na vsak način uporniški, 
da ne bi hotel obleči obleke na pri-
reditev, ki to zahteva. Če prireditelj 
predpiše želeno oblačilo, se boš tej 
ravni prilagodil. Tako se boš tudi 
bolje počutil in komunikacija bo 
bolj tekoča. 

V knjigi Ravni oblačenja ste izdelali 
lestvico 12 ravni oblačenja od dr-
žavniške do športne, a zdi se, da se 
danes vsepovsod oblačimo pred-
vsem bolj sproščeno kot zapeto. 
Kako je oblečen tipičen Slovenec?
Večinoma smo res oblečeni sprošče-
no, kot povsod na zahodni polobli. 
To raven oblačenja poimenujem 
sproščeno-elegantna raven, čemur 
se po angleško reče smart-casual. 

O
blikovalko tekstila in 
oblačil s specializacijo 
v Londonu, ki je spo-
mladi izdala že drugo 
knjigo s tega področja, 

Ravni oblačenja, zanimajo poveza-
ve osebnostnih lastnosti s podo-
bo, ki si jo človek nadene z obleko. 
Priložnost ima od blizu opazovati, 
kako se znamo in želimo nositi v 
današnjem času, in ugotavlja, da je 
Slovenec pod novimi oblačili še ve-
dno – malce plašen.

Čemu dajemo Slovenci prednost 
pri oblačenju: udobju ali izrazno-
sti?
Zanimivo je vedno znova ugotavlja-
ti, da se ženske oblačijo predvsem 
za druge, velikokrat za prijatelji-
ce in sodelavke, le malo pa se jih 
oblači za partnerja. Moški pa so 
oblačijo predvsem zase oziroma 
svoje udobje. Nekateri moji klienti, 
ki jim svetujem pri oblačenju, se v 
trgovini pri pomerjanju novih obla-
čil niti v ogledalo nočejo pogledati. 
Pogledajo in pretipajo oblačilo, nato 
pa v njem sedijo in skušajo zaznati 
svoje občutke. Dovolj jim je to in 
moja potrditev. Ob tem prav trpim, 
saj mi je kot ženski nepredstavljivo, 
da se človek ne pogleda v ogleda-
lu, njemu pa je dovolj, da se dobro 
počuti, in kvečjemu še, da bo lahko 
izbrani kos barvno usklajeval s svo-

jo garderobo. Prav v tem barvnem 
usklajevanju pa so, opažam, moški 
bolj naravni od žensk. Praviloma 
izbirajo glede na svoj ten ustrezne 
barve, medtem ko ženske večinoma 
eksperimentirajo. Moški še imajo ta 
pristni občutek, ki ga niso pokvarili 
s tem, da bi želeli biti kaj drugega, 
kot so. Ženske se bolj vživljamo v 
drugega in morda s tem tudi pov-
zemamo njegovo podobo, recimo v 
dominantne osebe, kot je mama, in 
od nje prevzamemo slog ali barve, 
pri moških pa je to redko.

Kaj pa mladi: so bolj uporniški ali 
prevzemajo sloge starejših?
Mislim, da so mladi bolj izraziti pri 
slogu oblačenja kot starejše genera-
cije. Ker imajo veliko izbire, lahko 
mlada dekleta hodijo v trgovine, 
primerjajo, pomerjajo, prebirajo 
modni tisk itd. Starejša generacija 
vsega tega ni imela na voljo, ni bilo 
ponudbe, materialov, informacij. 
Menim, da imajo današnji mladi 
zato bolj izoblikovan slog oblačenja 
kot starejši prebivalci.

Toda ali smo se na splošno v za-
dnjih 20 letih naučili bolje oblačiti?
Veliko ljudi se je sicer naučilo, toda 
če grem v Trst, lahko še vedno na 
oko opazim, kdo je iz naših krajev 
in kdo Italijan, čeprav je res, da raz-
like niso več tako velike kot včasih. 

Brane Maselj

Novost je, da ženske v poslovnem svetu lahko nosijo višje pete, ne zdi se več, da 
bi bile videti izzivalno. Res pa je, da je 12-centimetrska zašiljena stiletto peta še 
vedno zapeljiva.

 ❞
Slovenski moški 
so oblečeni preveč 
formalno, ženske pa 
premalo. 

Prihajajo Brade

Izjemna novost zadnjih 
let je tudi, da trendov-
ski moški nosi brado. 
Še nedolgo tega smo 
imeli brado skoraj za 
znak zaostalosti, 
zdaj pa, to lahko 
vidite tudi v moji 
knjigi, bradati ma-
nekeni že prevladu-
jejo.  
Lea Pisani

Obleka, ta kulturni podaljšek človeka, ki je bil včasih 
namenjen temu, da telo skrije in morda še zavaruje, 
dandanes še vedno zakriva goloto, razkriva pa člo-
vekovo individualnost. Čeprav smo vsi po svoje žr-
tve konfekcije, ki nas sili v uniformnost oblačenja, se 
vendarle vsakdo oblači tudi malo drugače; dovolj da 
razkriva ali celo poudarja neke osebnostne lastnosti. 
Toda takšnih, ki bi želeli z garderobo posebej izstopa-
ti, pri nas ni veliko, pravi izkušena svetovalka za obli-
kovanje podobe Lea Pisani. 

Moški se oblači 
zase, ženska  
za prijateljice

Lea Pisani, svetovalka za oblačenje

Veliko manj kot nekoč moški nosijo 
suknjiče, obleke in kravate, ženske 
pa kostime. Moški uporabljajo več 
barv, tudi intenzivnejše odtenke, ja, 
celo rožnato lahko vidimo. Sprošče-
no oblačenje prinaša nova oblačila, 
ki so nekakšni hibridi; tak je deni-
mo suknjič, ki je hibrid poslovnega 
in športnega z zaplatami na rokavih 
in vidnimi šivi, kombiniran iz raz-
ličnih materialov, že malo izpran.

Pa znamo to sproščenost tudi ele-
gantno predstavljati?
Ne povsem. Zdi se mi, da smo Slo-
venci premalo pozorni na pravo 
velikost. Opaziti je veliko predolgih 
rokav in prevelikih srajc, recimo, da 
ima kar dve tretjini moških predol-
ge hlače. Druga splošna značilnost 
pa je, ne le v službi, ampak tudi si-
cer, da so ženske oblečene prema-
lo poslovno, moški pa prevečkrat 
nosijo obleko in kravato. Ženske 
prihajajo v službo v prekratkih ali 
preozkih krilih, čevljih za na plažo, 
celo v spodnjem perilu, ki se nosi 
kot oblačilo, ali v prosojnih oblači-
lih. V podjetjih pogosto vidim mo-
ške v oblekah, ženske v istem rangu 
delovnega mesta pa so v kavbojkah 
ali pajkicah.

Zdi se, da so pajkice najpogostejši 
kos ženske garderobe. Kako to?
To je udoben kos oblačila, ker nima 
pasu in je prijeten za kožo, estetsko 
pa je lahko precej sporen. Ko so pri-

Lea Pisani Fotografije osebni arhiv L. P.
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šle v modo, sem bila prepričana, 
da ne bo trajalo, zdaj pa so tu že 
vsaj osem let. Ženskam svetujem, 
da naj nosijo vsaj nekoliko boljše, 
takšne, ki so podobne ozkim hla-
čam, k njim pa obvezno tuniko, da 
pokrije telo spredaj in zadaj.

Je še kakšen kos ženskega oblači-
la, ki je sporen?
Seveda. To je bluza. To oblači-
lo izdelujejo samo v velikostnih 
številkah, ne upoštevaje velikost 
prsi. Če so ženske tu premočne, jih 

bluza stiska in potem je videti, kot 
da tam vse kipi in trga gumbe. V 
gostinstvu je ta pojav, da imajo vse 
natakarice premajhne bluze, ne 
vem, zakaj, še posebno izrazit.

Kateri kos garderobe pa je najbolj 
sporen pri moških?
To je poslovna srajca s kratkimi ro-
kavi v kombinaciji s kravato. Sraj-
ca je zame gospa srajca, ker je iz 
dobrih materialov in ker gre skozi 
veliko faz šivanja. Če ji odreže-
mo rokav, potem je nekaj manjka. 
Ostanek rokava štrli in je neestet-
ski. Ko jo kombiniramo s kravato, 
to pomeni, da želimo delovati pro-
fesionalno, to pomeni neizstopa-
joče, pa vendar avtoritativno, zato 
mora biti vse na svojem mestu. Po-
znavalec kulture oblačenja vedno 
nosi, ne glede na letni čas in tem-
perature, srajco z dolgimi rokavi.

Menda ste tako »hudi« na srajce s 
kratkimi rokavi, da bi jih kar pre-
povedali. Priljubljene T-majice pa 
vas ne motijo?

Res je, da si ljudje včasih oblečejo 
majico, ne da bi bili pozorni, ka-
kšen napis ali simbol ima na sebi. 
Ta sporočila na majicah imajo 
svojo moč, in ko jih nosimo, svetu 
s tem pač nekaj sporočamo. Če gre 
za logo kakšnega podjetja, želimo 
tako pokazati pripadnost, lahko 
pa izberemo tudi kakšna uporni-
ška ali samo zabavna sporočila. 
Vedno moramo torej pogledati, 
kaj na majici piše in ali želimo to 
sporočati. Ta kos oblačila sodi na 
sproščeno raven oblačenja in ga 
lahko človek obleče tudi v službo, 
če je ustrezna tej ravni.

V vaši klasifikaciji ravni oblačenja 
pogrešam kot prebivalec moje de-
žele še podeželsko raven. Slovenci 
smo po svoje vsi podeželani, toda 
ali imamo tudi svoj podeželski 
slog oblačenja?
Ta pri nas ni izrazit kot denimo 
pri Američanih, ki negujejo svoj 
»coun try look« s klobukom, kari-
rasto srajco, kavbojkami in škornji. 
To pač ni naše. Uporabljamo ta iz-
raz, nimamo pa tega sloga. Vendar 
so opazne razlike v oblačenju že 
med Ljubljano in drugimi mesti. 
V glavnem mestu so ljudje bolje 
urejeni kot že v bližnjem Kranju. Z 
Ljubljano je morda primerljiv Ko-
per, ki je pač pod bolj italijanskim 
vplivom, morda deloma še Mari-
bor. Kadar se kdo z dežele odpra-
vlja v Ljubljano, navadno nameni 
obleki malo več pozornosti.

Ali se prislovična lastnost Sloven-
cev, da so vase zaprti, zadržani pri 
izražanju svojih mnenj, kaže tudi 
pri njihovi garderobi?
Nekoliko prevelika oblačila na 
splošno govorijo o nezadovolj-
stvu s svojo postavo, saj jo želimo 
z obleko prikriti. Sicer pa menim, 
da smo premalo drzni pri obliko-
vanju in izražanju svojega sloga. 
Če je ta namreč dobro definiran in 
usklajen z osebnostnimi lastnost-
mi, pa čeprav morda ekstremen, 
bo povsod dobro sprejet. Četudi 
naš slog ni prilagojen, bomo dobro 
sprejeti, če smo to res mi sami. To 
pomanjkanje drznosti je povezano 
s samozavestjo. To opažam tudi v 
garderobah mojih strank. Zna-
čilno za Slovenke je namreč, da 
imajo v omarah kar 70 odstotkov 
kosov, ki jih ne nosijo, in to je nad-
povprečno visok odstotek. 

Kdo so pravzaprav vaše stranke?
V glavnem so to motivirani oziro-
ma ambiciozni ljudje iz poslovne-
ga sveta in njihovo število vztrajno 
narašča. Nesamozavestni ljudje se 
ne odločijo za mojo pomoč, ker bi 
to pomenilo soočenje z realnostjo 
in številne spremembe, na kate-
re morda niso pripravljeni. Tudi 
estradniki niso moje stranke, ker 
je moje delo usklajevanje zunanje 
podobe z osebnostnimi lastnost-
mi, zato me zanima, kaj človek 
počne, kako živi in kaj želi proji-
cirati s svojo podobo. Estradniki 
pa morajo biti predvsem všečni na 
odru. 

Kako pa se Slovenci oblačimo za 
spanje? Ali namenjamo temu ka-
kšno pozornost?
Večinoma se oblačimo v pižame, 
verjetno takšne iz bombaža, po-
membno je pač, da so udobne in se 
dobro perejo. Dvomim, da ima ve-
liko ljudi doma svilene pižame ali 
spalne srajce. Tudi ženske se obla-
čijo v pižame, ker so pač udobne 
in se v njih dobro počutijo. Vedno 
sicer poudarjam, da moramo pri 
izbiri vsakršnih oblačil posluša-
ti tudi svojega partnerja, ker nam 
običajno pove po resnici, in upo-
števati njegovo mnenje. 

Moški v poslovnem svetu so pogosto oblečeni preveč formalno, ženske pa 
premalo, videti je, kot da so izgubile kompas za primerno in hkrati sproščeno 
podobo.

Moška svetlikajoča se poslovna obleka je za običajne dnevne priložnosti pov-
sem neprimerna. Nasploh je trenutno zelo nemodna. Menim, da ima več kot 
polovica Slovencev predolge hlače, kakor je videti na fotografiji.

2/3
slovenskih moških ima predol-
ge hlače.

70
odstotkov oblačil visi v ženskih 
garderobah neuporabljenih

Z adnje  novice 
 vas dosež e jo povsod. 

dvakrat na dan.

android aplikacija dostopna v Dostopno v trgovini

vse ,  kar morate veDeti

Nova študija je razkrila, da lahko 
grenlandski morski psi dočakajo 
400 let. Skrivnostna žival je tako 
vretenčar z najdaljšo znano živ
ljenjsko dobo na planetu, precej 
daljšo od grenlandskega kita, ki 
lahko živi 211 let.

Študija, objavili so jo v reviji 
Science, dokazuje, da lahko gren
landski morski psi živijo vsaj 400 
let in dosežejo spolno zrelost pri 
približno 150 letih. Mednarodna 
ekipa znanstvenikov je na univer
zi v Københavnu potrdila, da so 
to vretenčarji z najdaljšo življenj
sko dobo. Veliko jih živi v vodah 
okrog Grenlandije in povprečno 
zrastejo od štiri do pet metrov v 
dolžino.

O življenju teh živali je zelo 
malo znanega. Vendar je očitno, 
da izjemno počasna rast, samo 
centimeter na leto, pripomore k 
njihovi dolgoživosti.

Tradicionalni način določanja 
starosti je analiza kalcifikacije 
tkiv, vendar je te pri grenlandskih 
morskih psih malo. Zato so Julius 

Nielsen in drugi sodelujoči v 
raziskavi uporabili radiokarbon
sko metodo določanja starosti, 
ki temelji na merjenju količine 
ogljikovega izotopa 14. Tako so se 
lotili datiranja očesnih leč osem
indvajsetih samic, ki so se zapletle 
v mreže ribičev.

Analiza je pokazala, da so bile 
povprečno stare najmanj 272 let. 
Za največji, dolgi 4,93 in 5,02 met
ra, so ocenili, da sta bili stari 335 
in 392 let. Že prej so vedeli, da 
samice dosežejo spolno zrelost pri 
dolžini štiri metre, kar pomeni, da 
so takrat stare najmanj 156 let.

Višjo starost kot grenlandski 
morski lahko dosežejo le island
ske školjke Arctica islandica. Za 
neki primerek te užitne školjke, 
ki so ga leta 2006 našli ob obali 
Islandije, so namreč določili sta
rost kar 507 let.

Vendar ima grenlandski mor
ski pes vsaj en primat. Je namreč 
vretenčar z najdaljšo pričakova
no življenjsko dobo, kar jih plava, 
hodi, se plazi ali leti na Zemlji.

Morski pes, rekorder 
po starosti, spolno 
dozori pri 150 letih

Živeti 400 let

Besedilo

GRENLANDSKI MORSKI PES
Somniosus microcephalus

DESET ŽIVALI 
 Z NAJDALJŠO 

ŽIVLJENJSKO DOBO: 
dlje kot grenlandski 

morski pes 
živi samo 

islandska školjka

    Velikost: do sedem metrov – 
največja riba v arktičnih vodah

    Hitrost rasti: približno 
centimeter na leto, spolno zrelost 
doseže pri 150 letih

    Življenjska doba: povprečno 
najmanj 272 let. Največji primerek, 
ki so ga do zdaj preučili, dolg pet 
metrov, je bil domnevno star 392 let.

Nova študija razkriva, da lahko grenlandski morski pes živi 400 let.
Skrivnostna žival je tako najdlje živeči vretenčar na Zemlji.

Islandska školjka
Arctica islandica
Grenlandski morski pes
Somniosus microcephalus
Grenlandski kit
Balaena mysticetus
Riba Sebastes aleutianus

Rdečemorski morski jež
Mesocentrotus franciscanus
Galapaška želva
Chelonoidis nigra
Rdeči okun
Sebastes borealis
Jezerski jeseter
Acipenser fulvescens
Želva Aldabrachelys gigantea

Atlantski zrcalar
Hoplostethus atlanticus
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    Življenjski prostor: 
zelo mrzle vode od 
gladine do globine 
2000 metrov
    Prehrana: vse vrste 
mesa in rib, tudi mrhovina

    Vid: večina grenlandskih morskih psov ima 
težave z zajedavci, ki se jim prisesajo na oko 
in jim uničijo roženico, zato so skoraj slepi

Vir: Graphic News

Morski pes je najdlje živeči vretenčar

Hitrost rasti: približno centimeter na leto, spolno zrelost doseže pri
150 letih
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