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Naravno siva je zaželena
Na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu smo opazili novo
smernico – sive lase. Vse cenjene zvezde so se z njimi ponašale
na rdeči preprogi, od Andie MacDowell do Helen Mirren in Jodie Foster. Pred nekaj tedni je svoje pramene pokazala tudi Sarah Jessica Parker, ki snema serijo And Just Like That. Se bomo
ženske vendarle nehale barvati? Naj zavlada naravna barva!

Letos so v ospredju
večnamenski topi, ki jih
lahko nosite tako na plaži
kot ob drugih priložnostih.

Boginje v
slovenskih
kopalkah
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Ekološko usmerjena oblikovalka Nancy
Aljančič pravi, da sta zdaj najbolj
modna recikliranje in pravična trgovina
Nancy Aljančič je začela izdelovati kopalke iz
recikliranega blaga. FOTO: TONI ČEBRON

Nadvse zaželen
havajski potisk
pričara vroče kraje.

K

raljica slovenskih kopalk je
zagotovo Nancy Aljančič,
ki že več kot
30 let ustvarja
v Sloveniji. Njene zveste
stranke so številne znane
Slovenke, med njimi Jasna
Kuljaj in Helena Blagne,
tudi Magnifico si jih je že
naročil.
Ravno ste prišli z dopusta.
Koliko kopalk ste vzeli s
sabo?
Na dopust sem vzela deset
kopalk in štiri tunike. Zelo
rada obiščem lepe, samotne
plaže v neokrnjeni naravi.
Do tja pa moram po navadi
dalj časa pešačiti ali se peljati
s čolnom, zato so plapolajo-

Ne sledite
trenutnim
lepotnim idealom
pretirane vitkosti
in popolnosti in
se ne
obremenjujte z
njimi.
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če tunike z dolgimi rokavi
obvezen kos garderobe za
na plažo, ker me ščitijo pred
soncem.
Kdaj ste oblikovali svoje
prve? In kako so bile
videti?
Prve sem oblikovala pred
več kot 30 leti. Bile so dvodelne v fluorescentno roza
barvi, hlačke sem visoko
izrezala na bokih, na sredino
modrčka pa dodala pentljo.
Lahko bi jih nosila tudi
danes, ker se je trend tako
krojenih hlačk vrnil.
Kako je videti proces od
skice do izdelka v trgovini?
Ideje oziroma nove kreacije
se mi po navadi porodijo
v naravi, velikokrat tudi
ponoči ali pa celo v spanju.
Takoj si narišem skico in pri
tem ni važno, ali je ura dve
ali tri ponoči. S sodelavkami najprej izdelamo kroje,
nakar one sešijejo vzorčne
modele, te preizkusimo na
več ženskah in dodelujemo
toliko časa, da stojijo kot
uliti. Kopalke gredo potem
v proizvodnjo, od tu pa v
trgovine.
Na kaj bi morale biti ženske pozorne pri nakupu?

Svetujem etično, čim bolj
ekološko in, če je možno,
lokalno nakupovanje oblačil
in tudi vseh preostalih
izdelkov. To pomeni, da se
pozanimaš, kje in iz kakšnih
materialov je bil izdelek
narejen, v kakšnih razmerah
so delali zaposleni in koliko
je proizvodnja vplivala na
naravo. Verjamem, da nas
narava s pandemijo želi
naučiti, da moramo veliko
bolj skrbeti zanjo, kot smo
doslej. Izdelki znamke Nancy so tudi iz recikliranega
blaga, surovina je plastika,
pobrana iz morja, proizvedeni pa so s sončno energijo.
Vse kopalke že več kot 30
let šivamo v Sloveniji, v naši
šivalnici v Naklem, iz evropskih materialov s certifikatomOeko-Tex Standard 100,
ki zagotavlja, da ne vsebujejo
za zdravje škodljivih snovi.
Mnogo žensk občuti nelagodje pri izbiri kopalk
tudi zaradi lepotnih idealov. Kako gledate
na to?
Moj nasvet je:
ne sledite trenutnim
lepotnim

Mjanmaru si nekatere okoli
vratu dajejo medeninaste
obroče, in najlepša je tista, ki
jih ima največ oziroma ima
najdaljši vrat – ta lepotni
ideal je še posebno škodljiv
za zdravje. Resnica pa je,
da smo vse lepe in vse smo
boginje.
Se pri vas posvetite vsaki
posebej, ko izbira svoj
model?
Veliko lahko pomaga izkušena trgovka, ki zna dobro
svetovati, katere kopalke
so primerne za določene
postave. V naši trgovini v
Naklem vse modrčke in
hlačke prodajamo posebej, v
ponudbi je velika izbira, delamo pa tudi
manjša popravila.
Pri nakupu
Kopalke prav
predvsem
tako izdelamo
prisluhnite
po želji stranke,
občutkom v sebi in tako da lahko
bodite edinstvene. vsaka najde kaj
smernicam
pretirane
zase. Pri nakupu
vitkosti in
predvsem sledite
popolnosti in se
občutkom v sebi in
ne obremenjujte z
bodite edinstvene. To
njimi. Meni so potovanja po
bodo ljudje zagotovo opazili
svetu pomagala odkriti, kako in cenili. Danica Lovenjak
različni so lepotni ideali in
kako boleči in za zdravje
škodljivi so včasih lahko.
Njene izdelke
Masajke v Keniji si za lepoto
nosijo tudi 18 let ali
brusijo zobe v konico in
več, vedno modne
brijejo lase, Surme v Etiopiji
so mavrične barve.
si prerežejo spodnjo ustnico
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in vstavijo krožnik, in
najlepša in najbolj zaželena
je tista, ki ima največjega, v
Peruju v Andih so najlepše
tiste, ki imajo največ oblin, v
Namibiji si Himbe za lepoto
vsak dan vso kožo in lase
barvajo z rdečo
okro, zmešano
s kozjo
mastjo, v

