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DAN FRIZERJEV

DAN FRIZERJEV

Festival oblikovanja Maribor

PROGRAM

Dan frizerjev na 7. Festivalu oblikovanja Maribor se je pričel s projekcijo nagrajenih filmov in animacij, nato pa je uradni del otvorila ravnateljica Srednje
šole za oblikovanje Maribor Nadja Jager Popović, ki je pozdravila tudi goste iz
tujine, ki so pri nas v okviru programa Erasmus+. Program je povezovala ga.
Petra Arnejčič Munda, ki je skrbela tudi za prevajanje, saj so bili gostje tudi iz
tujine.

IGOR MIZIĆ, KAROLINA KRUPNICKI JURIĆ IN
LUKA ZDOLŠEK

Natečaj FOMB: filmska produkcija, animacijaFestival
oblikovanja
13.00
Maribor
L`oreal Team
Demonstracija na modelih in lutki
15.15
Natečaj FOMB: podelitev nagrad iz kategorije pričeska
15.30
Saja Majstor
Demonstracija z modeli
Kulturni vložek: Jana Lesičnik

Foto:Jakob Vogrinec

ljala tudi ženski model in predstavila, kaj je s preparati naredila.
L’Oréalova predstavitev se je zaključila z demonastracijama Igorja
Mizića in Luke Zdolška. Igor Mizić, ki v zadnjih dveh letih skrbi
predvsem za izobraževanje frizerjev, je na dijakinji Tjaši predstavil
izdelavo svečane pričeske, Luka
Zdolšek, ki prav tako izvaja izobraževanja za frizerje, pa je na lutki
prikazal, kako narediti pričesko z
veliko volumna.

12.00

SAJA MAJSTOR

Karolina Krupnicki Jurić, Igor Mizić in Luka Zdolšek

Igor Mizić, izobraževalec za znamko L’Oréal Professionel Slovenija,
je predstavil podjetje. L’Oréalova
zgodba se je začela leta 1904, ko
je mladi kemik Eugène Schueller
izumil prvo neinvazivno barvo za
lase za potrebe frizerjev v frizerskih
salonih. V več kot stoletni zgodovini se je podjetje razširilo po vsem
svetu, danes pa postavlja trende na
področju frizerstva, in sicer v barvanju in negi las, hkrati pa skrbi za

Igor Mizić

izobraževanje frizerjev. Vseskozi
sodeluje z najboljšimi svetovnimi
stilisti in frizerji, prisotno pa je
tudi na najbolj odmevnih modnih
revijah od Pariza in New Yorka do
Londona in Milana. Večji del svoje
predstavitve je namenil predstavitvi njihovega najnovejšega izdelka

na področju barvanja las, ki zaradi
zelo velikega deleža olj lase učinkovito pobarva, hkrati pa jih tudi
neguje. Učinkovito prekrije tudi
lase, ki so do 70 % sivi.
Karolina Krupnicki Jurić iz Hrvaške je vodja izobraževalcev za
uporabo L’Oréalovih profesionalnih izdelkov. Njeno delo obsega
načrtovanje, organizacijo in vodenje strokovnih seminarjev. Je inovativna in vedno v koraku s časom,

Foto: Tim Vengust
zato tudi sama pripravlja interaktivne seminarje in predstavitve na
Hrvaškem in po svetu. Na dnevu
frizerjev je predstavila najnovejši
trend barvanja las z L’Oréalovimi inovativnimi izdelki, s katerimi zlahka dosežejo videz »French
Mocha«. Za popestritev je pripe-

Saja Majstor prihaja iz Srbije. Je
vrhunski strokovnjak v moškem
striženju in britju brade ter evropski podprvak v kategorijah »Barbering« in »Hair Tattoo«. Skrbi tudi
za izobraževanje frizerjev na področju nekdanje Jugoslavije in drugod po Evropi. Njegovi seminarji
so takoj razprodani, saj so njegovi
nastopi zelo zanimivi, zabavni, za
gledalce pripravi pravi šov, hkrati
pa jim daje tudi koristne nasvete.
Obiskal nas je že pred tremi leti, ko
je za naše učitelje in dijake pripravil seminar.
V Festivalno dvorano je pripeljal
svojo celotno ekipo in opremo, a z
motorjem se na oder iz varnostnih
razlogov kljub vsemu ni smel pripeljati. Za začetek šova sta tako
poskrbela Timon, član mladinske gimnastične reprezentance in
evropski podprvak, in njegov mlajši brat Nik. Obema je naredil pričesko v t.i. »Streek Looku«. Timon
je na odru izvedel nekaj gimnastičnih prvin v dokaz, da se tudi med
stojo na rokah njegove pričeske
obdržijo na pravem mestu.
Sledila je demonstracija izdelave
»hair tattooja«. Najstniški model
si je izbral sliko, ki jo je želel, Saja
Majstor pa mu je pred občinstvom
v petnajstih minutah izdelal tatu.
Ob tem je komentiral, kako takšne
tetovaže izdelujejo in s katerimi
triki si pri tem pomagajo.
Nazadnje je na moškem modelu prikazal še oblikovanje bra-

Saja Majstor

de in moško striženje. Ob delu je
komentiral, kaj in kako mora frizer
delati, katere preparate je dobro
uporabiti in predvsem, katero in
kakšno orodje naj uporablja. Poudaril je, da se mora stranka zmeraj
počutiti dobro sprejeta, frizer pa
mora pri svojem delu upoštevati
želje strank in s svojimi idejami ne
sme biti preveč vsiljiv.
Čeprav je bil med svojim nastopom zelo zabaven, pravi zabavljač,

»Hair Tattoo«

Foto: Pascal Gomilšak
je dijakom navrgel tudi nekaj praktičnih nasvetov, na kaj vse morajo
biti pozorni, ko bodo imeli svoje
salone, in s katerimi triki bodo lahko zaslužili malo več: kako lahko
določijo ceno preparatom v salonu
in katere usluge še lahko ponudijo.
Poudaril je, da frizerji s svojim delom sicer res ne obogatijo, ampak
imajo pa pri sebi zmeraj nekaj denarja in lahko lepo živijo.

I. L.

Foto: Pascal Gomilšak

2

DELAVNICE

fomb.si

Sreda, 20. 4. 2022

GORSKI JUNAKI
Obiskali sva delavnico pri profesorju Štefanu Hlebiču, na kateri so
dijaki izvedeli, da ne bodo veliko
delali sami, ogledali so si zanimiv
gorniški film Everest (2015).
Film prikazuje resnične dogodke iz leta 1996 na gori Mount Everest, je pustolovska drama. Govori
o tretjem najbolj smrtonosnem
dnevu zgodovine mogočne gore,
ki je vzela osem življenj. Opisuje
poskus preživetja dveh ekspedicij,
ki sta se soočili z enim najhujših
snežnih viharjev, kar jih je kadarkoli zabeležila človeška zgodovina.
Videli so agonijo alpinistov, ki so
bili v krutem okolju, ki umirajo,
soočeni z nemogočimi ovirami. V
primeru smrtnega strahu se je njihova vseživljenjska obsedenost po

osvojitvi te veličastne gore preobrazila v nepredstavljiv boj za golo
preživetje. Med filmom je profesor
Hlebič dodatno razložil posamezne scene filma.
Po koncu filma so se dijaki pogovarjali, tudi midve sva jim zastavili nekaj vprašanj. Zanimalo naju
je, ali so se kaj naučili iz filma. Odgovorili so, da se jim je zdelo zelo
zanimivo, da se morajo alpinisti za
vzpon na Mount Everest pripravljati več tednov, tako da se aklimatizirajo. To pomeni, da se morajo
postopoma vzpenjati iz enega tabora do drugega, da se prilagodijo
na postopno primanjkovanje kisika. Povprašali sva po mnenjih o
filmu, za katerega sva dobili različne odgovore, kot so, da je bil film

zanimiv, dolgočasen, žalosten in
napet. Hoteli sva vedeti, ali so dijaki znali povezati film s temo - junaki, ena dijakinja se je izpostavila
in povedala, da so junaki tisti, ki so
se vrnili nazaj na goro, da bi rešili
poškodovane.
Nekaj vprašanj sva postavili tudi
profesorju. Zanimalo naju je, zakaj je ravno izbral film o Everestu.
Menil je, da je treba približati alpinizem dijakom, da je film izbral
glede na svoje izkušnje, saj sam rad
hodi v gore. Nato sva ga vprašali,
zakaj so za njega plezalci junaki.
Njegov odgovor je bil presenetljiv,
saj je rekel, da so junaki, ker premagujejo sami sebe.
Foto: SŠOM

Taja Kac in Urška Žaberl

JUNAKI – UMETNOST

Foto: SŠOM

Skiciranje junaka

Na delavnici so dijaki pod mentorstvom profesorja Zlatka Praha raziskovali pojem junak. Navezovali
so se na renesančni lik Davida, ki je
zaščitni znak Firenc. Lik je telesno šibkejši, a duhovno močnejši od
svojega nasprotnika, velikana Goljata. V boju mu je zalučal s pračo
kamen v glavo in mu razbil lobanjo,
potem pa z njegovim mečem odrezal glavo. David je bil pastir, ki je
z duhovno močjo in božjo pomočjo premagoval leve in medvede, ki
so napadali njegovo čredo. Z isto
močjo je premagal tudi Goljata.
Dijaki so pred delom ponovili svoje poznavanje renesančne
umetnosti, ki so ga pridobili pri
umetnostni zgodovini. Prebrali so
odlomek zgodbe o Davidu iz Svetega pisma.

Cilj naloge je bil zgodovinsko
osebnost postaviti v kožo mladostnika, ki se spopada z različnimi
ovirami sodobnega časa, ki so na
videz nepremagljive.
Ustvarjali so na papir A3-format s svinčnikom. Končne izdelke
bodo skupaj zbrali na velik format
kot lepljenko, ki bo razstavljena v
šoli. To bo predstavljalo veliko podobo razreda.
Dijaki so ideje črpali iz vsakdana, svetovnih problematik, nekatere dijakinje so lik predstavile
bolj ženstveno ter ga postavile v
sodobno obliko. Všeč jim je bila
svoboda izražanja, zato je bilo v
razredu ustvarjalno in razgibano
vzdušje.
Maša Vujaklija in Nika Leben

SLOVENSKI JUNAKI ZIMSKIH OLIMPIJSKIH IGER 2022
Obiskali sva delavnico, kjer so dijaki 2. bMT raziskovali o slovenskih junakih zimskih olimpijskih
iger leta 2022. Zimske olimpijske
igre 2022 so bile v Pekingu na Kitajskem. Slovenija kot ena manjših
držav je v skupnem seštevku zbrala
sedem medalj, dve zlati, tri srebrne
in dve bronasti.

Izdelava plakata

Dijaki so skupaj z mentorico
Nevenko Letonja zastavili načrt,
kako bo delavnica potekala. Sprva
so se pogovarjali o zimskih olimpijskih igrah, o slovenskih olimpijcih. Profesorica je dijakom dala
na izbiro, ali pripravijo intervju z
mimoidočimi o slovenskih zimskih
olimpijcih ali plakat o enem izmed

njih. Vsi dijaki so se odločili za izdelavo plakatov.
Plakati so morali vsebovati: ime
in priimek športnika, ime ekipe,
kraj rojstva, starost, šolanje, zvrst
športa in njegovo predstavitev,
uspehe (predvsem na olimpijskih
igrah) in zanimivosti. Plakat so
izdelali na papirju formata A3.

Foto: SŠOM

Vključiti so morali dve fotografiji in štiri podnaslove. Pri izdelavi
plakata so si pomagali s spletom.
Plakate so potem tudi predstavili.
Poleg plakata so morali dijaki oblikovati tudi kviz v programu Microsoft Forms.
Ker so bili dijaki razdeljeni v
skupine, je vsaka skupina morala

Miselni vzorec

napisati najmanj dve vprašanji za
kviz, ki ga je kasneje reševal celoten
razred. Dijaki so bili pri reševanju
kviza kar uspešni.
Dijaki so izbrali Jakova Faka,
Petra Prevca, Niko Križnar, Uršo
Bogataj in Žana Kranjca.
Nika Leben in Maša Vujaklija
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SLIKANJE NA TEKSTIL
Poteka že drugi dan Festivala oblikovanja Maribor – FOMB. Danes
sva obiskali delavnico profesorice Alenke Toplak, kjer slikajo na
tekstil. Najprej so dijaki dobili navodila in napotke za ustvarjanje.
Dijaki izdelujejo knjižna kazala
in slikajo na njih, njihova tema pa
so književni ali domišljijski junaki. Dijaki so dobili navodila, da si
zamislijo, kako naj bo njihovo kazalo videti, to skicirajo na list papirja in nato prerišejo na tkanino.
Na koncu vse pobarvajo z barvami
za tekstil, uporabijo pa lahko tudi
flomastre za tekstil. Najino prvo
vprašanje se je glasilo: »Ali rad
bereš knjige in katere zvrsti?«. Odgovori so bili razdeljeni na da ali
ne, nekateri pa so odgovorili včasih. Njihove najljubše zvrsti so vse

Izdelava predstavitve

od fantazijskih romanov do mang.
Nadaljevali sva s tem, da sva jih
vprašali, ali že vedo, kaj bodo risali
in ali je fantazijsko ali povzeto po
knjigi. Odgovori so bili spet različni, velika večina pa se je usmerila
k najbolj poznanim književnim junakom na svetu. Povedali so tudi,
da se jim zdi ta delavnica zelo zanimiva, ustvarjalna ter pritrdili, da
bodo ustvarjeno knjižno kazalo
tudi uporabljali.
Kot sva lahko opazili, se nama
zdi, da dijaki veliko raje ustvarjajo, kot pa poslušajo in pišejo besedila. Zatorej so delavnice, ki nas
popeljejo v naš lasten domišljijski
svet, bolj priljubljene med dijaki
naše šole.
Lana Krajnc in Maruša Sedovnik

Foto: SŠOM
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Slikanje na tekstil – izdelki dijakov

DRUŽBA IN JUNAKI, S KATERIMI ŽIVIMO, DELAMO,
USTVARJAMO
»Pokukali« sva na delavnico Mojce Gornik Brodnjak, profesorice
slovenščine in sociologije, z naslovom Družba in junaki, s katerimi
živimo, delamo, ustvarjamo. Dijaki so se razvrstili v skupine, njihova naloga je bila, da v razpravi
ugotovijo, kdo je njihov junak in
kakšne lastnosti naj bi imel, potem so svoja dognanja predstavili
ostalim. Zadano nalogo počnejo
anonimno in tako, da samo skupina, ki junaka predstavlja, ve, kdo
je. V prvem delu delavnice jim je

profesorica podala zgodbo in iz nje
izpeljala sporočilo oz. neke vrste
nauk o spoštovanju in absurdnosti,
v drugem delu pa so dijaki začeli
pripravljati svoje predstavitve. Ko
sva jih povprašali, kako se počutijo, kakšni so njihovi občutki o tej
delavnici, so nama povedali, da jim
je zelo všeč samostojno delo in da
je za njihov prvi FOMB to zelo
dober začetek. Po njihovih besedah
so bila vsa pričakovanja presežena, zelo se že veselijo naslednjega
Festivala oblikovanja. Na koncu so

tudi izrazili mnenje, da bi z največjim veseljem to delavnico ponovili,
prav tako pa s profesorico preživeli
več časa, saj jih ne poučuje.
Delavnice, na katerih so nam
posredovani kakšni pomembni življenjski nauki, so vselej dobrodošle. Moč je opaziti, da so dijaki na
tej delavnici zelo uživali, vendar so
povedali, da bi prav tako radi kaj
narisali ter se s tem približali svojemu bodočemu poklicu.
Lana Krajnc in Maruša Sedovnik

SUPERMOČ SE SKRIVA V TEBI
Obiskali sva delavnico Kaj pa je
tvoja supermoč? šolske psihologinje
Darje Kramberger, kjer sva videli
tablo, polno zapiskov in misli, ter
dijake, zatopljene v delo in razlago
mentorice. Delavnica je bila namenjena pogovoru o sebi in kako smo
lahko junaki samemu sebi.
Delo dijakov je bilo raznoliko,
delali pa so vse: risali sebe kot junaka, risali svojega junaka in pisali pesmi o sebi. Pogovarjali so se,
kakšni hočejo biti kot osebe, in to
tudi narisali.
Delavnica se jim je zdela zanimiva in jim je glede marsičesa odprla oči. Skozi spoznavanje samih
sebe so se tudi zabavali. Povprašali
sva jih, katero supermoč bi izbrali

in zakaj. Posamezni odgovori so se
glasili: »Letenje, ker bi rad obiskal
kraje«, »Premikanje stvari z mislimi«, »Nadzor nad časom, ker bi
lahko prevrteli čas nazaj ali naprej
in podoživeli trenutke, ki so nam
ljubi« in »Pomoč ljudem«. Dijaki,
ki sva jih povprašali o delavnici, so
bili nad njo zelo navdušeni, saj so
lahko brez zadržkov in obsojanja
govorili o sebi.
Zdi se nama, da so delavnice, na
katerih se pogovarjamo o najboljšem v sebi in izpopolnjevanju sebe
kot osebe, primerne za dijake naše
starosti, saj je pomembno, da govorimo o nas samih.
Lana Krajnc in Maruša Sedovnik

Foto: SŠOM

Moja superpodoba

MOBILNE APLIKACIJE NFT
NFT je nezamenljiva enota podatkov, shranjena v
verigi blokov. To so digitalne datoteke, kot so fotografije, videoposnetki in zvok. Mogoče jih je prodajati in trgovati z njimi. Grajene so kot kriptovalute,
npr. bitcoin in ethereum.

Risanje svojega superjunaka

Foto: SŠOM

V okviru delavnice Mobilne aplikacije NFT, ki jo je vodil profesor
Denis Fras, so dijaki 4. aMT oblikovali svoje junake NFT na temo
logotip FOMB-a.
Učitelj jim je v uvodu predstavil NFT (non-fungible token). To
je nezamenljiva enota podatkov,
shranjena v verigi blokov. To so digitalne datoteke, kot so fotografije, videoposnetki in zvok. Mogoče
jih je prodajati in trgovati z njimi.
Grajene so kot kriptovalute, npr.
bitcoin in ethereum.

Dijaki so svoje vizualne umetnine ustvarjali v programu Adobe
Photoshop. Pozorni so morali biti
tudi na avtorske pravice del. Naloga je bila ustvariti vizualno podobo junakov. Končane izdelke bodo
kasneje tudi objavili.
Dijaki so na spletu našli podobe
junakov in jih pretvorili/ kovali, da
so pridobili avtorstvo. Nastale so
abstraktne podobe, ki so jih naložili in objavili na spletu.
Maša Vujaklija in Nika Leben
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