me ulica, moji prijatelji in sovrstniki. Sam

mije stremimo k temu, da bomo še okrepili

z dodatki, letos so v ospredju veliki obroči in

menim, da če si kreativen človek, potem bo

izobraževanje frizerjev tako na interni kot

lasni trakovi z rožicami, ki se jih lahko nosi

vedno obstajalo nekaj, kar te bo navdihnilo.

tudi na globalni ravni. Prav tako načrtuje-

ob strani ali pa na sredini glave.

mo razširitev podjetja in našega franšizne-

KAKŠNI PA SO TRENDI PRI KRATKIH LASEH?

KAJ JE TISTO, KAR JE NAJBOLJ POMEMB-

ga omrežja. Predvsem pa še naprej ostajam

Letos se oddaljujemo od strogih in grobih

NO, DA POSTANEŠ USPEŠEN FRIZER? KAJ

neskončno predan frizerstvu in se bom tru-

linij preteklih sezon in se bližamo kratkih fri-

BI SVETOVALI SLOVENSKIM FRIZERJEM?

dil, da bo Velika Britanija ostala v samem

zuram, ki naj bodo čim bolj živahne, a kljub

Po mojem mnenju je najpomembnejši ele-

ospredju frizerske stroke.

temu naj izžarevajo neko mehkobo. Carey

ment uspeha nenehno uče-

Mulligan je odličen primer

nje in dokazovanje svojih

tovrstne pričeske, ki izžare-

sposobnosti. Izobraževanje

va navihanost in ženskost

je torej kot ključ, ki odpi-

in je primerna za toplejše

ra vrata uspeha, zato sem

mesece.

prepričan, da lahko z izboljševanjem svojih tehnik,

KAJ PA BARVE? KATERE

z nadgrajevanjem svojih

SO LETOS V OSPREDJU?

zmožnosti

nenehnim

Leto 2010 vključuje izredno

napredova-

lepe in ženstvene barvne

njem, postanete bolj uspo-

palete, lahko opazimo ve-

sobljeni od drugih in na

lik premik od neskladnega

učenjem

in
in

učinka 80-ih let. V središču

ta način tudi bolj poklicno
uspešni. Torej pomembno je, da si zagoto-

NAM LAHKO OPIŠETE KATERI SO TISTI

je čista blond barva, ki se meša z nežnimi

vite kakovostno izobraževanje in ste vedno

TRENDI, KI SO LETOS NAJBOLJ »IN«?

pastelnimi toni, ter črna, ki se zliva z modri-

pripravljeni sprejemati novo znanje. Najbolj

Letos so v ospredju nizko spuščeni repi (čopi)

mi odtenki in odtenki slive. Pri rdečih so za

uspešni frizerji se nikoli ne nehajo učiti!

in kite, ki naj bodo zelo ohlapne in namerno

razliko od bolj pustih barv pretekle sezone,

neurejene, da dosežemo neuglajen in nepo-

letos v ospredju bolj bogate, tople in sijoče

BI LAHKO IZPOSTAVILI NAJBOLJ NEPOZA-

poln zaključek. Frizuro lahko prilagodimo

barve, prav tako pa se poudarja naravne od-

BEN TRENUTEK V SVOJI KARIERI?

posameznemu stilu, lasje lahko enostavno

tenke, kot sta barvi gline in lososa.

Vsekakor bi tukaj izpostavil naše tri zma-

s pomočjo gumice zvijemo v rep ali pa si

ge, in sicer kar dve leti zapored (leta 2008

pomagamo s kitkami, ki so letos še posebej

ČISTO ZA KONEC - KAJ MENITE O SLOVEN-

in 2009) smo slavili na Britanskih frizerskih

»in«. Ta videz je primeren za vse priložnosti

SKIH FRIZERJIH? MOGOČE POZNATE KOGA?

nagradah. Ti dve izjemni noči ne bom ni-

in ne zahteva nobenega posebnega truda.

Glede na moje dosedanje izkušnje lahko

koli pozabil, osvojitev trikratne nagrade iste

V sezoni jesen/zima pa bo navadne kitke

povem, da so slovenski frizerji zelo pridni

ekipe dve leti zapored je pravzaprav pustilo

zamenjal ribji rep, ki smo ga lahko videli

in so se pripravljeni izobraževati. Želim si,

celotno ekipo HOB Salons brez besed, hkrati

na Londonskem tednu mode. Letos so del

da bi imel v prihodnosti več priložnosti za

pa smo bili vsi izjemno ponosni. Prav tako

trenda tudi izredno ohlapni in mehki kodri,

sodelovanje z njimi in se tako naučiti več o

je bila v moji karieri vsekakor pomembna

inspiracija tega videza pa je lahko Alica v ču-

slovenskem frizerstvu.

sama ustanovitev HOB London akademije.

dežni deželi. Za bolj zanimiv videz se igrajte

Tina Arih

Oblikovanje in odprtje izobraževalne ustanove, je nekaj o čemer sem vedno sanjal in
to bi lahko označil za vrhunec moje kariere. V izobraževanju in usposabljanju drugih
sem našel veliko strast.
KAKŠNI SO VAŠI NAČRTI ZA PRIHODNOST?
Letos že drugo leto zapored predstavljam
Britanskega frizerja leta, zato se veselim
nadaljnjega zastopanja britanskega frizerstva po celem svetu. V okviru HOB akade-
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