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1. Prispevek: lepota skozi čas in prostor 
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Ste že videli to LEPOTICO. 

Rekli poste, kakšna lepotica je to je  'bajsa'. Pa 

ni tako. To je Willendorfska Venera. Je 11,1 cm 

visok kipec ženske figure, ki nastane približno 

med 28.000 in 25.000 let pred našim štetjem  v 

obdobju paleolitika, znanem tudi kot »stara 

kamena doba«. To obdobje prazgodovine se je 

začelo okoli 30.000 pred našim štetjem. Leta 

1908 so kipec izkopali v Spodnji Avstriji, v bližini 

mesta Krems. Kipec je izklesan iz oolitskega 

apnenca, ki ni s tega območja, s pridihom rdeče 

okre. Figurica je shranjena v muzeju 

Naturhistorisches na Dunaju v Avstriji. 

O namenu kipca ugibamo. Nikoli ni imela nog, da bi se postavila nanje. Deli telesa, povezani s 

plodnostjo in rojstvom otrok, so poudarjeni, zato vodilni raziskovalci verjamejo, da bi se lahko 

Willendorfska Venera uporabljala kot boginja plodnosti. Njen obraz ni viden, njena glava je 

pokrita s krožnimi vodoravnimi pasovi, kot da so to spleteni lasje ali je vrsta frizure.  

 

Verjetno ne veste, da  sem bil ravnatelj Srednje frizerske šole v Ljubljani. V temu času sem se naučil 

veliko o ZUNANJI LEPOTI. Naučil sem se od prijateljice, velike strokovnjakinje frizerstva na 

slovenskem in enkratne osebe ga. Romane Marolt. To je tista oseba, ki ni »zvezda« namreč filmska, 

je pa zaslužna za podobo medijskih osebnosti RTV Slovenija, ki jih občudujete na televiziji, ko 

spremljate dnevnik, poročila, zabavne oddaje. Brez nje nebi bili tako lepi. 

Romana je tista oseba, ki je povzdignila v slovenskem prostoru frizerstvo iz storitvene dejavnosti v 

strokovno vedo. Njena odlika je natančno poznavanje zgodovinske, antropološke (veda o človeku) in 

sociološke (veda o družbi) vloge lepote in nege telesa. 

Kaj je lepota je relativno (dogovorjeno) znotraj posamezne družbe (skupnosti). Kar je nekomu lepo, 

je drugemu grdo in obratno. Odraz lepote, je vedno odraz iskanja notranje lepote in zadovoljstva 

posameznika. V zgodovini je lepota povezana z družbenimi statusi (pravili) glede na prevladujoče 

potrebe, zahteve in družbeno ureditev. Zato so v različnih obdobjih poudarjene različne vsebine, 

različni estetski izrazi. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kip
https://sl.wikipedia.org/wiki/Prazgodovina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Spodnja_Avstrija
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Krems&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Apnenec
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Venus_von_Willendorf_01.jpg
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Če mislite, da je danes lepotni klše vitka postava, se bridko motite. Temu ni tako, prava lepota je 

obilnost, razkošje telesnih oblin in zdravja. Verjeno se težko strinjate z mano, pa verjemite, da ej 

tako. 

Tisto kar vas najbolj zanima je OBRAZ, pričeske, ličenje, make up. 

V kolikor boste pridni in potrpežljivi bralci vas bom popeljal skozi zgodovino lepote od prvih 

začetkov lepotičenja do danes in nenazadnje prikazal za dekleta pravila tehnike ličenje oči in za 

fante vlogo in funkcijo tatooja.  

Zahvaljujem se prijateljici Romani, da smem črpati iz njenih bogati zapisov in znanja. 

Pa začnimo v PRAZGODOVINI 

Arheološki in antropološki dokazi nam jasno govorijo, da so si ljudje, kolikor daleč nazaj nam seže 

človeški spomin, urejali svoje lase in krasili svojo podobo. Prvi ljudje so bili precej gosto poraščeni z 

dlakami po celem telesu, te so jih varovale pred hudim nihanjem temperatur ter mehanskimi in 

ostalimi poškodbami. Kasneje se je poraščenost zaradi biološke prilagoditve zmanjševala, lasje pa so 

začeli pridobivati na svoji socialni in kulturni moči. Oblikovanje pričesk je postalo neločljivo povezano 

s človekovim družbenim položajem, folkloro, rituali, mitologijo, magijo… Ker lasje rastejo celo 

človeško življenje, (dokazano je, da malce zrastejo celo po smrti), so bili vedno simbolno povezani z 

obnovo in rastjo življenjske moči ter nadaljevanjem življenja. Prav tako pa so lasje hkrati veljali kot 

simbol individualnosti in človeku lastnega okusa, saj z možnostjo neskončnega spreminjanja 

pričesk omogočajo izražanje lastne estetske note. Da so si ljudje v prazgodovini umivali, strigli, 

barvali, oblikovali lase, nam kažejo najdeni arheološki dokazi – pripomočki (glavniki, britve, noži, 

skodelice, ogledala…) iz kosti, školjk, kasneje tudi kovine. Na to jasno kažejo tudi najdeni kipci 

človeških figur iz najzgodnejših paleolitskih kultur, na primer willendorfska Venera (okoli 25.000 

pr.n.š.), eden najzgodnejših, a vendar še danes najlepših simbolov ženskosti, rodnosti in večnega 

nadaljevanja življenja, ki skriva svoj obraz pod umetelno skodranimi in prepletenimi lasmi. Ljudje 

so si lase prepletali in jih oblikovali, ter vanje vpletali školjke, okrasne kamenčke, korale, bisere… Kot 

dokaz, kako pomembna je bila lepota, lahko vzamemo tudi dejstvo, da so v marsikateri kulturi 

lepotne pripomočke pokopavali skupaj z lastnikom. 

Visoke kulture bližnjega in srednjega vzhoda (4.000 - 250 pr. n. št.) 

Na področju današnjega Bližnjega in Srednjega Vzhoda so zrasle prve velike civilizacije z veliko 

gospodarsko, politično in kulturno močjo. Razvile so se iz prvih večjih mestnih državic na področju 

med rekama Evfrat in Tigris, na področju današnjega Iraka. (Mnogi arheologi menijo, da je to prostor, 

ki je v svetih spisih opredeljen kot Rajski vrt iz katerega sta bila izgnana prva človeka Adam in Eva.)  

Umestimo jih pod skupen pojem »mezopotamska kultura«, vanjo pa štejemo babilonsko, sumersko, 

akadsko in asirsko kulturo. Vse so pustile svoj pečat tudi na razvoj antičnih in klasičnih evropskih 

kultur. Bogastvo, visoko razvita obrt in trgovina so omogočali izdelavo in prodajo luksuznih dobrin, 
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kultura pa se je razvijala skupaj z zapletenimi družbenimi strukturami. V teh kulturah, kjer je cvetela 

umetnost, je skrb za zunanjo podobo odražala blagostanje in omiko ljudi. V kultnem epu o 

Gilgamešu, napisanem okrog leta 2.000 pr.n.š., omenjajo kopeli, britje in striženje las, ter uporabo 

dragocenih olj in pripravkov za nego las in kože. Iz tega časa poznamo tudi prve zapise in recepture 

za pripravo barv za lase. Najpogosteje uporabljena barva sta bili črna in rdeča. Rdeče pigmente so 

pridobivali iz goveje krvi in kane. Lase so si barvali tudi moški. Na nizkih reliefih lahko vidimo asirske 

moške z umetelno prepletenimi lasmi, nakodranimi bradami in oblikami pričesk, za katere je jasno, 

da so zahtevale veliko priprav in ustrezne tehnologije oblikovanja. Kodre so ustvarjali z vročimi železi. 

Brada in brki so bili znamenje moškosti in moči. Prav tako vemo, da so za maziljenje las in kože 

uporabljali olja z dodanimi dragocenimi eteričnimi olji, ki so poleg estetskega učinka zagotavljala tudi 

naravno vlaženje kože in las v suhem, puščavskem podnebju. V grobovih babilonskih dam iz visoke 

družbe so v zlatih etuijih našli lepo ohranjene kovinske pincete za odstranjevanje odvečnih dlačic. Ker 

so bili gosti, umetelno oblikovani lasje lepotni ideal tako za moške kot za ženske, so nosili lasne 

dodatke in lasulje, ki so bile pripete z zlatimi lasnicami. Bogate dame so si lasulje pudrale z zlatim 

prahom, da so se lasje v soncu zapeljivo bleščali. Kot dodatke so pogosto uporabljale zlate trakove 

in z njimi prepletle pričesko, v lase pa so vpletale dragocene kristale in zlato. 

 

  

https://www.google.com.af/url?sa=i&url=https://www.pravljicna.si/izginule-civilizacije&psig=AOvVaw3T3XdQ6rcjpItrPNQOSZAY&ust=1585133912680000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDQ5pv6sugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.af/imgres?imgurl=https://www.starapovijest.eu/sadrzaj/uploads/2014/03/odjeca_mezopotamije.jpg&imgrefurl=https://www.starapovijest.eu/odjeca-naroda-mezopotamije/&tbnid=nEuR7N3MPvfvnM&vet=10CAkQxiAoCmoXChMIgLDM5Pqy6AIVAAAAAB0AAAAAEAc..i&docid=3nluPwYH9XVCNM&w=1400&h=994&itg=1&q=%C5%BEenska mezopotamija&ved=0CAkQxiAoCmoXChMIgLDM5Pqy6AIVAAAAAB0AAAAAEAc
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Vir: Romana Marolt, https://www.frizerska.si/frizerstvo-skozi-cas/, 24. 3. 2020 

Pripravil: mag. Primož Hvala Kamenšček, ravnatelj 

NADALEJVANJE V ČETRTEK 

 

2. Prispevek: svetovalnica za športne brihte 
 

1. Spoznajmo…  

Zdrav življenjski slog poudarja odnos človeka do narave. Čim več športnega programa naj se 

zato izvaja na prostem – v naravi. Dejavnosti kot so tek, kolesarjenje, planinarjenje, vožnja s 

kajakom,…niso le vadba za telo. Lepote gozdnih jas, polj in travnikov, urejenih parkov, sonce, 

zrak in mir človeka pomirjajo in polnijo z dodatno energijo. Narava v srcu mladega človeka je 

najboljša naložba za zdravo življenje. 

2. Naučimo se… 

Danes bomo spoznali gibalno sposobnost – hitrost. 

Čoh (2010) pravi, da je Hitrost sposobnost hitrega gibanja celotnega telesa ali posameznega 

telesnega segmenta. Kaže se na različne načine: 

- kot sposobnost hitrega reagiranja, 

- kot sposobnost hitrega pospeševanja celega telesa in  

- kot sposobnost doseganja in vzdrževanja velike hitrosti v cikličnih gibanjih, kot so tek, 

plavanje, kolesarjenje 

3. Ali ste vedeli… 

Najhitrejši 

človek 
44,127km/h 

Najhitrejša žival – sokol 

selec 

389 

km/h 

https://www.frizerska.si/frizerstvo-skozi-cas/
https://www.google.com.af/imgres?imgurl=https://ventilatorbesed.com/wp-content/uploads/2019/12/3_7.jpg&imgrefurl=https://ventilatorbesed.com/stare-kulture/&tbnid=c5Fmis_IWGaDtM&vet=12ahUKEwiQ9YLU-rLoAhVGPOwKHZxnBZYQMygnegQIARBA..i&docid=JJCzJpFJip-NYM&w=332&h=152&q=%C5%BEenska mezopotamija&ved=2ahUKEwiQ9YLU-rLoAhVGPOwKHZxnBZYQMygnegQIARBA
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4. Ali zmorem… izvesti dotik kolena z dlanjo 50 x v eni minuti - kot je na sliki? 

 

 

 

 

 

 

Pripravil: Matic Šen 

 

 

3. Prispevek: narava, vrt 

TROBENTICE IN PLJUČNIK 

Pojdi na sprehod na travnik. S seboj vzemi košarico. Naberi cvetove trobentic in pljučnika. 

Doma jih natanko razgrni na karton ali bombažno krpo. Pusti jih v senčnem toplem prostoru 

tako dolgo, da se cvetovi posušijo. 

Ko boš imel težave s prehladom ali kašljem, si pripravi skodelico čaja. Vanjo daj ščepec 

cvetov in jih prelij z vrelo vodo. 

Na zdravje! 

 

   

Pripravila: Sonja Kodelja 

 

 

POIZKUSI 

TUDI TI in 

BODI 

HITER 
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