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Ana Šinkovec

Zaljubljena
v klavir

Ana je zaljubljena v klavir. In zdi se, da klavir ljubi
njo. Mlada pianistka, ki je prejela številne, tudi mednarodne nagrade, je s svojimi prsti prvič zaplesala
po klavirju pri osmih letih. Akademija za glasbo jo
je sprejela že pri sedemnajstih letih. Izredno nadarjena pianistka pa ni le čudovita umetnica, pač pa
prijazna oseba, s toplino in navihanostjo v glasu.
BESEDILO: Petra Žigon foto: Maja Slavec
Ličenje in pričeska: Špela Veble
Stilistka: Vesna Mirtelj
Fotografije so nastale
v Hotelu Antiq v Ljubljani.
Ana nosi tuniko TopShop, Emporium,
hlače Etam, Emporium, kombinežo
Palmers in uhane Tina Djilas, Artina.
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V kaj se najraje oblečete?
Najraje se oblečem v kaj udobnega in elegantnega ter se
odpravim na koncert v Cankarjev dom ali Slovensko filharmonijo. Nikakor ne smejo manjkati modni dodatki:
uhani in ne prevelika torbica, kamor spravim vstopnico,
mobitel in kartico.
Kaj najraje nosite?
Rada nosim srajce in pa jakne z ruskim ovratnikom.
Eden meni najljubših kosov je bela jaknica, ki jo imam
lahko za sprehod ali koncert ali večerjo v dvoje. Rada
imam tudi tanke puloverje z V-izrezom. Trenutno so obvezen del tudi tople, bele volnene rokavice.
Kaj najraje kombinirate?
Najraje kombiniram enobarvne hlače z majico, pulijem
ali srajco z dvema kontrastnima barvama. Rada kombiniram tudi čisto preprosto, enobarvne hlače in majico,
pa rada dodam lep šal ali dolgo ogrlico.
Največkrat nosite jeans?
V moji garderobi je veliko kavbojk, od takih iz temnega
jeansa do čisto svetlega. Imam tudi kratke hlače ter krila
iz jeansa. Sicer je bil včasih jeans skoraj vsakdanje oblačilo, danes pa mi je bolj pri srcu bombaž. Mogoče tudi zato, ker je trenutno zima, raje pa nosim tanek jeans, ki pride v poštev poleti.
Kakšne hlače imate še radi?
Poleti rada oblečem lahke in zračne lanene hlače, tudi
‘baggy’ hlače.
Nosite srajce?
Rada nosim enobarvne srajce, ki imajo nenavaden izrez ali dodatek, kot je trak za okoli pasu ali so na preklop. Zelo lepe in elegantne so srajce znamke Nara Camicie, ki so bile letos edino, kar sem si privoščila ob koncu razprodaj.
Kakšen je vaš najljubši top oziroma katere barve
topov imate navadno najraje?
Topi so nujni poleti, in sicer v vseh možnih barvah in kombinacijah. Poleti imam rada žive barve, predvsem modro,
ki me spominja na morje, rumeno, rdečo, ciklamno roza
in vzorce metuljev, rož, in druge, abstraktne vzorce.
Katera je vaša najljubša barva?
Odvisno od razpoloženja, na splošno rumena, pa ne samo
za obleke, to zimo sem si jo lepila tudi po sobi, saj v Ljub
ljani nismo videli sonca dva meseca skupaj. Rada imam
barve, ki me simbolično spominjajo na kaj. Tudi črna je
obvezna, ker predstavlja eleganco, umirjenost, lepoto.
Kateri je vaš najljubši modni dodatek?
Najljubši dodatek so nedvomno uhani ter torbice. Kjerkoli potujem, grem na izlet, koncert ali seminar, povsod
je skoraj obvezen del tudi nakup vsaj enega para uhanov,
oblek pa ne (smeh), saj sem malo lena za pomerjanje.
Kakšne uhane nosite?
Uhani so vseh oblik in barv – da jih lahko prilagodim
obleki. Rada imam okrogle uhane iz školjk, ne maram
pa plastičnih, izumetničenih uhanov.
Kakšne čevlje imate najraje?
Najraje imam čevlje, ki so primerni za tisto priložnost,
kamor sem namenjena. Ko je toplo, po mestu šibam s
kolesom, zato imam v omari športne čevlje, take bolj ozke, ki niso čisto športni, pa vseeno zelo udobni za hitro
premikanje, saj kamorkoli grem, vedno obredem vsaj pet
različnih lokacij in opravkov. Rada imam tudi elegantne
večerne čevlje, saj res veliko obiskujem in poslušam klasične koncerte, kjer se vsa estetika združuje.
Ana nosi spalno srajčko Palmers, Emporium,
bolero Wallis, Emporium, uhane Tina Djilas, Artina.
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Nosite visoke pete?
Absolutno, visoke pete kljub opozorilom, da lahko poškodujejo žensko stopalo, naredijo postavo veliko lepšo, saj

“Visoke pete kljub
opozorilom, da lahko
poškodujejo žensko stopalo,
naredijo postavo veliko
lepšo, saj se moramo držati
bolj pokonci, mišice na
nogah imamo napete ter
imamo boljši pogled na svet,
ker smo malo večje.”

Ana nosi top in hlače DDP, Emporium, jutranjo
haljo Etam, Emporium in uhane Tina Djilas, Artina.
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se moramo držati bolj pokonci, mišice na nogah imamo napete ter imamo boljši pogled na svet, ker smo malo večje. (nasmešek)
Kakšni so vaši najljubši čevlji?
Moji najljubši čevlji so črni, pozimi zaprt salonar z manjšim
detajlom na sprednjem delu, poleti pa sandali s tanko peto.
Zelo všeč so mi čevlji iz naravnih materialov in čevlji s trakovi za okoli gležnjev.
Se vaša odrska garderoba veliko razlikuje od vsakodnevne?
Precej, na odru potrebuješ ogromno samozavesti; k počutju, ki mi pri tem pomaga, veliko pripomore tudi dolga obleka, opazne barve, najraje taka z bleščicami, ki doda k večernemu in elegantnemu vzdušju. V zasebnem življenju pa nikoli
ne nosim bleščic, rajši imam kose oblačil iz kontrastnih barv.
Obvezna oprema na odru je tudi dolg šal okoli vratu, stilsko
urejeni lasje in čevlji z neprevisoko peto. Na žalost si na odru ne morem privoščiti ‘špičakov’, saj potem ne bi čutila pedala, ki je pri interpretacijah klavirske glasbe izjemno delikaten in pomemben.
Kakšne odrske kreacije nosite tudi v zasebnem življenju?
Včasih doma za vajo, da se med generalkami počutim, kot
da gre bolj zares, da se bolj vživim v občutek tega, da si na odru sam, v dvorani pa je množica poslušalcev, ki od tebe pričakuje energijo.
Česa imate v garderobi največ?
V garderobi imam največ majčk, takih in drugačnih, spodnjih, za pod tanek pulover, ter nešteto nogavičk in žab.
Kakšna krila imate radi?
Predvsem imam rada obleke, kril nisem nikoli nosila, tudi
ko sem bila majhna, nisem nosila punčkastih ‘kiklic’.
Katera je bila vaša najbolj drzna modna poteza?
Živo rdeča koncertna obleka ter neverjetno špičasti čevlji z
8-centimetrsko peto ob neki drugi priložnosti. Mislim, da
sem se neverjetno lepo ‘picanila’, v teh krutih čevljih pa sem
potem zdržala samo nekaj korakov, potem pa sem jih sezula
in nadaljevala bosa. Še dobro, da je bilo poleti.
Za kaj ste pripravljeni odšteti tudi kaj več denarja?
Nedvomno za lepe oprave za posebne priložnosti, ki so v zadnjem času še bolj pogoste kot sicer. Tudi za udobne superge
in zimske škornje, saj jih imam lahko več kot eno sezono ter
tako čim manj časa porabim v trgovinah. Sploh se izogibam
razprodajam, saj me gneča povsem odvrne od nakupovanja.
Kakšne torbe imate najraje?
Rada imam vse vrste torb, za note imam zelo rada torbe
– bombažne vreče, ki so ravno dovolj velike, da lahko notri spravim šop in metronom. Rada imam tudi velike torbe,
predvsem poleti, da lahko notri spravim poletne sandale, ki
jih zamenjam za superge, ko s kolesom prispem na cilj.

“Najraje se oblečem v kaj
udobnega in elegantnega
ter se odpravim na koncert
v Cankarjev dom ali
Slovensko filharmonijo.”
Ana nosi jopo Oilily, hlače DDP, Emporium,
uhane Tina Djilas, Artina in čevlje Barlič.
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Česa se najbolj veselite, da boste nosili letošnjo pomlad?
Letos sem se najbolj razveselila čudovite bakrene večerne
obleke svetovno priznane modne oblikovalke Urše Drofenik, ki jo bom oblekla konec februarja za recital na Dunaju.
Najbolj se veselim oblek iz lahkotnih materialov, nežnih
barv in vzorcev. Predvsem se veselim, da bom lahko odvrgla nekaj plasti in debele puloverje, kapo pa bom lahko zamenjala za klobuček ali baretko.
Katera slovenska glasbenica ima po vašem mnenju
najboljši slog?
Joj, ta je pa težka, saj zadnje čase ne sledim dogajanju na naši zvezdniški sceni. Predvsem mi ni všeč, če glasbenice preveč
poudarjajo oprsje in je vse neverjetno oprijeto. Najbolje oblečene estradnice so tiste, ki znajo obleko prilagoditi svoji osebnosti in priložnosti, teh pa je kar nekaj. 

