
Režiser romantičnih komedij Moja super bivša in Šest dni, sedem noči v 
� lmu Gola zabava raziskuje nenavadno razmerje dolgoletnih prijateljev 
Adama in Emme, ki nimata prave sreče v ljubezni. Da bi se izognila novim 
razočaranjem, se sporazumno odločita za zvezo brez obveznosti, v kate-
ri si delita le posteljne radosti. Ali bosta Emma in Adam oz. Natalie Port-
man in Ashton Kutcher zdržala brez romantike, so znani obrazi preverili 
na premieri radia Antena. Tokrat je dame ob vstopu v dvorano čakalo pri-
jetno presenečenje – prav vsaka je namreč prejela svetovni hit med laki za 
nohte: živobarvni lak iz pomladne kolekcije O. P. I. N. U. R.  
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Študentje tretjega letnika pri predmetih Oblikovanje tekstilij 3A in 
Razvoj oblikovanja in študentje magistrskega študija pri predmetu 
Oblikovanje tekstilij 5a so sodelovali pri projektu, katerega cilj je bil, 
da Univerza v Ljubljani in Mercator, kot osrednji slovenski trgovec z 
živili in uporabnimi predmeti za dom, skupaj razvijeta lastno pro-
dajno kolekcijo uporabnega interierskega tekstila za dom, v sode-
lovanju s slovenskim znanjem in po možnosti tudi slovenskimi proi-
zvajalci. Študentje so pod vodstvom profesoric Marije Jenko in Karin 
Košak zasnovali tekstilne vzorce in kolekcije za interier za Mercator-
jevi blagovni znamki Ambient in Lumpi. V običajne tekstilne izdelke, 
kot so posteljnina, zavesa, preproga, krpa, prt, pogrinjek, predpa-
snik, rokavica ipd., so uvajali nove tehnične in oblikovne izboljšave 
celote in detajlov. Poleg izboljšave obstoječih izdelkov so s pomočjo 
metod kreativnega razmišljanja mag. Nastje Mulej razvijali tudi neo-
bičajne, nekonvencionalne in inovativne ideje za nove, še neobsto-
ječe izdelke. Strokovno žirijo so sestavljale: ga. Manuela Piškur, ga. 
Andreja Zadnik Andoljšek, ga. Teja Leskovšek/Mercator, prof. Marija 
Jenko, prof. Karin Košak/NTF-OT in mag. Nastja Mulej.  C. C. 

4. Tekstilni izdelki 
za Mercator

3. 3. Gola zabava 
z radiem 
Antena
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Medtem ko je Nuškin 
mož Miha še iskal 
parkirno mesto, je 
nasmejana Nuška 
prevzela vstopnici.

Tina Gaber je redna 
gostja premier 
radia Antena.

Dokaz, da 
materinstvo 
žensko še 
polepša: 
Helena Lovše.

Preden je Rok Ostrež v dvorani 
pozdravil povabljene, je malce 

pocrkljal belo kepico Ajko.


