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Brivci in frizerji
sprehod po razstavi



Razstavo sta pripravila  zbiratelja 

Marija in Janez Janežič



Več kot 1000 predmetov v vitrinah –

nekateri so stari več kot sto let!



Predmete v vitrinah dopolnjujejo fotografije,  razni 

dokumenti in knjige



Strokovna knjiga za vse: brivce, frizerje, lasuljarje, 

kozmetičarke, manikerke  in pedikerke



Knjigo je  leta 1953 izdal ”Zavod za unapređivanje zanatstva 

Zanatske komore za grad Zagreb”



Pripomočki za striženje, britje in oblikovanje 

pričesk, brkov in brad:

 nožki, britvice,  brivniki, stojala za brivnike

 potovalni brivski pribor

 ščetke, krtačke in krtače

 žepna ogledalca, namizna in stenska ogledala

 frizerske dolge in kratke škarje, efilirke ali škarje za 
redčenje las, strgala, strojčki za striženje las

 običajni  in majhni potovalni sušilniki za lase

 glavniki, glavnički za odstranjevanje naglavnih uši

 lasnice, šestice, sponke, navijalke

 frizerski stol

 šatulje za shranjevanje pribora



Delovni pripomočki na fotografijah: 

čopiči, škarjice, brivniki, ogledala…



…nožki, krtače, britvice… 







…različne  vrste škarjic, efilirke…  



…držala za nožke iz roževine  in 

slonovine…



…in še pogled od blizu…



…glavniki iz roževine,  iz letalskega krila…



…ročno izdelane šatulje…



majhen potovalni sušilec za lase



…brez dišavnih vodic ne gre…



In na koncu: “Ogledalce, ogledalce na steni,  

povej, katera najlepša v deželi je tej?”



Nekaj  zgodovine

 povzeto po knjigi: 

 Striženje in 

oblikovanje pričeske :  

učbenik za modul 

Striženje v programu 

Frizer : priročnik 

(avtorici Kogovšek, 

Andreja in Krašovec-

Pogorelčnik, Mateja)



Od starega Egipta in Grčije …

 Prvi zapisi o brivnicah so iz starega Egipta

 V stari Grčiji so brivnice priljubljena zbirališča 

pomembnih mož

 Zapisi iz 3. stoletja pred Kr. poročajo o brivnicah v 

starem Rimu

 Evropski srednji vek: brivci-zdravilci s posebnim 

dovoljenjem tudi  naravnavajo zlomljene kosti, pulijo 

zobe in puščajo kri

 V 18. stoletju začnejo francoski brivci  izdelovati 

tudi lasulje



…do danes
 Spletične oblačijo dvorne dame, negujejo njihove lase, 

jim urejajo pričeske in jih ličijo

 Konec 19. stoletja se na trgu pojavijo železne škarje 
za kodranje las, nato pa še peroksid za posvetlitev
temnih las

 V začetku 20. stoletja pride na trg prvi električni 
aparat za trajno kodranje las in 

 pojavijo se frizerski saloni za ženske in moške. Zdaj 
se ne lepotiči samo gospoda na dvoru, pač pa tudi 
meščani v mestih, 

 kasneje pa prav vsi sloji prebivalstva



Avtorja razstave: Janez in Marija Janežič
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Hvala za ogled 


