
Priloge 20.4.2016 Ni362 stran 26   /    /levicnikve 12:11:52

2 0. aprila 20 16 n i ka

26

P

ravi, da mu je bilo usojeno biti cve-

tličar, kot mu je bila usojena tudi

cvetličarna, ki jo je poimenoval po

sebi v središču Ljubljane, nedaleč od osre-

dnje živilske tržn i ce.

Včasih je bil to skoraj izključno

ženski poklic, danes pa je v njem

tudi vse več moških.

Na prvi pogled se zdi, da je ženski. Pa to

ne drži ravno. Pomislite, koliko je danes

kuharjev, in to odličnih, včasih je bil to

tudi bolj ženski kot moški poklic. Cvetli-

čarstvo je lepo, uživam v njem, čeprav ni

vse postlano z rožicami. Zahteva veliko

odrekanja in še več fizičnega dela. Tudi

glede finančnega vodenja moraš biti izre-

dno discipliniran. Ta poklic moraš imeti

rad in ga opravljati s srcem ter hkrati

imeti celostno podobo – vizijo dolgoroč-

nega razvoja.

Kdaj ste pomislili, da bi postali

c vetličar?

To sem si želel, ko sem se začel zavedati

svojega življenja. Odkar pomnim, sem se

n avd u ševal nad lepimi stvarmi, naravo,

cvetjem. Že kot otrok sem rad delal v vrtu

in nabiral cvetje po travnikih. Sanjal sem

to, kar danes delam. Želel sem imeti svojo

cvetličarno, ki bo odražala mene, in v njej

je vse, kar imam rad. Zasnoval sem jo kot

operno ložo z lestencem, dobro klasično

glasbo, galerijo in izbranim rezanim cvet-

jem. Začel sem iz nič, zato sem jo poime-

noval po sebi.

Kaj je v modi, kakšno rezano cvetje

in kakšno v lončkih?

Osebno se na modo in modne trende ne

oziram kaj dosti, raje delam stvari, ki me

osebno prepričajo. Res je, da večina sve-

tovnih modnih hiš vsako leto predvidi

modne smernice, vendar sem sam

mnenja, da ti mora biti določena zadeva

najprej všeč in prijetna. Sama rastlina pa

mora, še preden si jo želiš, imeti najboljše

pogoje za optimalno rast. Enako je pri

rezanem cvetju. Trendi prihajajo in odha-

jajo leto za letom, jaz pa ne bi rad prihajal

in odhajal.

Bliža se čas porok, kakšni naj

bodo poročni šopki to pomlad in

p oletje?

Poroke so zelo specifične, od prve do

zadnje. Sam v svoji cvetličarni stremim k

celostni podobi in želji posamezne stran-

ke. Vse je pomembno. Poročni šopek ni

poseben samo po svoji obliki, zame so še

kako pomembni izbira rezanega cvetja in

res dobro premišljeni detajli, ki ga ople-

menitijo kot enkratni življenjski dogodek.

Tudi oblika in velikost sta pomembni,

predvsem pa način izdelave. Vse se mora

povezovati, dopolnjevati, pretežno stre-

mim k usklajenim barvam. Lani jeseni

sem ustvaril čisto črn poročni šopek, ki je

deloval res fascinantno. Nevesta je bila

presrečna, saj si je takšnega od nekdaj

želela. Za nekatere neveste, ki naše delo

dobro poznajo in nam zaupajo, je osebni

stik in pogovor pomemben del celote.

Poročni šopek je del ene najmočnejših

življenjskih emocij.

Kaj najraje delate v prostem času?

Če bi vprašali mojo ženo Sonjo, ki jo zelo

cenim, bi vam odgovorila, da se nikoli ne

znam umiriti. Priznam, sem deloholik s

poudarjenim čutom za red in disciplino.

Ko mi dopusti čas, pa sem najraje s svojo

ženo in sinom Janom.

Ka kšno rožo naj dekle podari

fantu, žena možu?

Za gospode naj bo cvet bolj robusten,

lahko so to cvetovi banane s plodovi,

samo spomladanske cvetoče veje, šop ek

perunik, hortenzij, odvisno od posamez-

nika in njegovega značaja. Lepo je, če

ženska podari moškemu cvet!

In vam najljubši cvet?

Te žko se opredelim, so mi pa ljubši večji

cvetovi, kot na primer potonike, hortenzi-

je, perunike. In nasprotje temu tudi tanki,

fini, krhki barjanski močvirski tulipani.

Pogovor Miha Oblak

ŽENSKE, PODARITE

MOŠKEMU CVET

Piše: Duša Podbevšek - Bedrač; foto: Anže Grabeljšek

Biti cvetličar je izjemno lep in ustvarjalen poklic, prisega Miha

Oblak. Na samostojno cvetličarsko pot je stopil pred dvanajstimi

leti in baje je eden najmlajših cvetličarjev v Ljubljani.

Miha Oblak v svoji cvetličarni, ki spominja na operno ložo. Foto: Duša Podbevšek - Bedrač


