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Salon, saloon, salonskost
ali čisti vinski diskurz
BESEDILO: MAŠA VODUŠEK

salon per se lahko ima kot takšen kopico pomenov. Izvzemši pomen,
na katerega bi prvotno pomislili, ta tematika ne bo obarvana s kozmetično

intonacijo. V leju 1728 beseda salon v originalnem pomenu pomeni večji
prostor na javnem mestu, namenjen zabavi. V nekoliko drugačni vokabularijsko

obarvani različici se boste nekateri na saloon spomnili v obliki vesternov,

žanra ameriškega divjega zahoda. Za nihajočimi se vrati tovrstnega

prostora so se tistim »kavbojcem« na bolj ali manj vulgaren način točile
različne, predvsem alkoholizirane pijače. Pred njimi pa so potekali tisti
znameniti dvoboji in petelinja streljanja, med dirkanjem konj pa je pogled
meglil prah. Salon pomeni tudi »bar«, razvijajoč se do leta 1841, poleg prostora

za obedovanje, kot je salon za večerjanje, prav ta beseda pravzaprav
pomeni prostor srečevanja in debate. Takšna oblika »salonskega združenja«

spominja na prostor pod imenom agora, javni prostor v antični Grčiji,
pri čemer bi dobesedni prevod pomenil združenje, kjer so potekale javne
razprave ali prostor javnega diskurza, bodisi o političnih, umetnostnih,
duhovnih, športnih ali drugih aktualnih tematikah. Salonskost se je nato
v tovrstni obliki »razprave« postopoma preseljevala tudi v druga stoletja,
kjer so umetniki, poeti, politiki, literati in drugi debatirali o aktualnih temah

stoletja in se ob kakšnem konjaku ali upajoč tudi ob kakšnem vinu
negodovali nad obstoječim svetoboljem. Takšna oblika spomni tudi na znamenito

skupino Bloomsbury, ki je v prvi polovici 20. stoletja združevala
intelektualce in pripadnike političnega ter literarnega sveta, kot so Virginia
Woolf, Leonard Woolf, Clive Bell in druge. Prostor razprave je bil namenjen

predvsem literarnemu, umetnostnemu, estetskemu, ekonomskemu,
kritičnemu in feminističnemu fokusu. Tovrstnih intelektualiziranih oblik
je pravzaprav v dimenziji zgodovine bilo več in verjetno jim je skupna točka

poleg obravnavanih tem bila spremljajoči se diskurz nekaterih oblik pijač.
V nekaterih primerih bi v salonu predvsem lahko našli tudi tisto znamenito
skodelico čaja, ki lahko sproži idiom, znan pod pomenskim dežnikom »not

my cup of tea« (to ni moja skodelica čaja). Danes, ko nas bodo naši znanci,

kolegi ali bližnji počastili z obiskom, verjetno ne bomo rekli, da spijmo kozarec

vina v salonu, kot tudi ne bomo rekli, pojdimo v salon na pokušanje
takšne ali drugačne dimenzije vinske zgodbe. Pa vendar je beseda »salon« v
današnji pomenski prizmi predvsem ostala v obliki preužitka.

Dovolite, da na tem mestu to besedo tudi prevedem. Preužitek v

antropologiji pomeni ostalino, nekaj, kar se je iz prejšnjega obdobja
v sodobno transferiralo skozi drugačno obliko. V duh časa smo tako

preoblekli obliko druženja na javnih prostorih za okušanje, spoznavanje
in razumevanje vina. Tako smo danes redni obiskovalci Salona penečih

vin, salonov, posvečenih sortnosti, kot je Salon renskih rizlingov, nedavno
v očarljiv ambient postavljen Salon sauvignon (tudi pod imenom Festivala
vina in lepih umetnosti), regijsko obarvan Salon Jeruzalem in številnih
drugih salonov, ki na piedestal razpostavijo okus vina v namen odprte
debate o njem. Sodobne oblike »salonskosti« so sicer obarvane nekoliko

manj intimno, kot so bile polpreteklo stoletje nazaj. Razprava je morda

razpršena toliko bolj na všečnost strukture okusov, kot na lepe umetnosti
(bellas artes), filozofijo, politiko ali literaturo. Vinsko obarvani saloni
danes, v takšni in drugačni obliki, dokazujejo, da ni samo kultura pitja vina
maksima sodobnega časa, temveč je poglobljeno zanimanje za razumevanje
vina, različnih slogov njegove pridelave in filozofije posameznega prstnega
odtisa vinarja tisto, za kar se poraja vse večje zanimanje pri detekciji okusov.
Posledično prav to pomeni, da so naši okusi vse bolj in bolj izostreni in naše

brbončice toliko bolj selektivne pri izbiri le najboljšega. Če parafraziramo
Francisa Bacona, ki pravi, da je moč v znanju, naj tukaj pristavim k temu še

kozarec vina: »Moč je v okušanju«.
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Ljubljanska vinska pot 2015 v soboto 20.6.2015 se bo v

centru Ljubljane predstavili vinarji z okoli 200 vini
18.06.2015 Avtor uporabna stran Objavljeno v vse Zanimivo

Ljubljanska vinska pot 2015 bo potekala v soboto 20.6.2015 med 12.00 in 21.00
na Mestnem trgu Stritarjevi ulici in na Tromostovju v Ljubljani. Na letošnji
Ljubljanski vinski poti bo do obiskovalci organizatorji pričakujejo da jih bo
okoli 5000 lahko vino preizkusili na več kot 50 stojnicah.

Na preteklih dogodkih so vinarji ponudili okoli 4 vina kar pomeni da bo na voljo okoli 200
vin. Vinarjem in kulinarikom se bodo pridružile tudi kmetije s pridelki in dobrotami tako s

svojo klasično kakor tudi s sezonsko obarvano ponudbo.

Uporabna stran
521Všeč mi jeVšeč mi je

Follow uporabnastran

Vroče

Nagradna igra Vrvež v moji glavi
Inside Out karti v Cineplexxu do

18.6.2015

Jurski svet Jurassic World nagradna
igra kino karti majice in kapa do
12.6.2015

Wayward Pines nagradna igra 10
skodelic podarja FOX TV Slovenija do
17.5.2015

Nagradna igra 6 Simobilovih
kompletov daril Moleskine zvezki
trakci samolepilni blokci do
24.4.2015

Nagradna igra Karte za premiero
filma Spuži na suhem 22.4.2015 in
vodoodporni Bluetooth zvočniki

Premik ure 2015 premikanje ure na

poletni čas 29. 3. 2015 premikanje
ure na zimski čas 25.10.2015

Gledanost TV programov v Sloveniji
tržni delež Q4 2014 POP TV Kanal A

Planet TV SLO 1 SLO 2

Zadnji prispevki

Ljubljanska vinska pot 2015 v

soboto 20.6.2015 se bo v centru
Ljubljane predstavili vinarji z okoli 200
vini

McDonald s v San Diegu z all day
breakfast zajtrk cel dan ponudbo

Netflix oktobra 2015 prihaja v Španijo
Italijo in na Portugalsko

Marvel s Ant Man napovednik trailer
filma ki v Slovenijo prihaja 16.7.2015

Aerodrom Ljubljana Društvo CANIS in
Adria Airways so izvedla trening za pse
vodnike in njihove lastnike

Henry Cole v Sloveniji snemal 17.
sezono serije Super vožnje z motorjem
World s Greatest Motorcycle Rides

na Travel Channel prihaja novembra
2015

Starbucks to poletje tudi s Cold Brew
Coffee kava pripravljena po hladnem
postopku

Bang & Olufsen je novi avdio partner
HP-ja po tem ko je Beats prevzel
Apple

Zveza potrošnikov Slovenije je svojo
revijo VIP preimenovala v ZPStest

Nov stacionarni radar na Primorskem
stoji med San Simonom in Belvederjem
smer Belveder proti Izoli
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Digitalna televizija 130
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Glasba 326

Internet 605
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Mobiteli 2 778
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Zabavna elektronika 292

Zanimivo 1 536
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Klikni na sliko za povečavo.

Razstavljali na Ljubljanski vinski poti 2015
1. RadoSt info & kozarci in prodaja vrednostnih kuponov in vode
2. Kitio d.o.o.
3. Kavarna Tromostovje
4. Konzorcij Ritoznojčan Vila Platana vinska klet
5. Konzorcij Ritoznojčan Vina Vehovar
6. Konzorcij Ritoznojčan Trajnostno kmetovanje Zorjan
7. Konzorcij Ritoznojčan Vina Frešer
8. Vinska cesta Vodole
9. P&F Jeruzalem Ormož
10. Vinag Vinmar d.o.o.
11. Turistična kmetija Mak
12. Zlati grič
13. Grand hotel Union Viva il vino
14. Vinogradništvo Mulec in KULeBIKE
15. Vina Kraner Plateis in Vina Bračko
16. Dveri-Pax d.o.o.
17. Kmetija Debelak
18. Dežela Celjska Šmarsko Virštanjska vinska turistična cesta
19. Dežela Celjska Šmarsko Virštanjska vinska turistična cesta
20. Dežela Celjska Marvita Kmetija Lopan in Eko kmetija Zelen grič
21. Dežela Celjska Turistična kmetija Arbajter
22. Dežela Celjska Žganjekuha Vahter
23. Vila Magnus d.o.o
24. Kmečka zadruga Sevnica z.o.o.
25. Občina Sevnica Festival modre frankinje
26. Meso Kamnik
27. Kmečka zadruga Krško z.o.o. Vinska klet Krško
28. Semiška penina
29. Jurjevanje v Beli krajini
30. Gostilna pri Trubarjevi mami Kaval group
31. Kmetijska zadruga Metlika
32. Čok Istrska hiša Plavje
33. Vinska klet Goriška Brda
34. Vinarstvo Gec

35. Vina Sanabor
36. Vinarstvo Širca Kodrič
37. Vina Štoka Kras
38. Društvo za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi
39. RadoSt info & kozarci in prodaja vrednostnih kuponov in vode
40. Vipava 1894 d.d.
41. Hotel Slon d.d.
42. Tilia
43. Vinoteka Faladur Izbor vipavskih vin
44. Vina Poljšak
45. Turistična kmetija Balon Bela Gorca
46. Mansus Makovec Bogdan&Boštjan
47. TIC Ajdovščina in Posestvo Ferjančič
48. Druga violina
49. Kmetija Bizjak Tomaž in Radivoj
50. Vina Zgonik
51. Restavracija Romansa Maximarket
52. ENO Vrhpolje Vinarsko turistično društvo Vrhpolje
53. ENO Vrhpolje Vinarsko turistično društvo Vrhpolje

McDonald s se v Švici s chef created
burgerjem za 9.5 želi dvigniti na višjo
raven

Vrhovno sodišče v ZDA je dovolilo
vročitev ločitvenih papirjev prek
Facebooka

Nivea Men je nova krema za moške
namenjena negovanju obraza telesa in
rok

Telekom Slovenije vodi vzpostavitev
pilotnega omrežja 5G v okviru
evropskega programa Horizon 2020

Netflix ceno storitve določa glede na

stopnjo piratstva v določeni državi
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54. Istra tartufi Vinko Šavle
55. Focus društvo za sonaraven razvoj
56. RadoSt info & kozarci in prodaja vrednostnih kuponov in vode

Program Ljubljanske vinske poti 2015
Otvoritev ob 12 00 Mestni trg pred Mestno hišo
Nastop Papirniškega pihalnega orkestra Vevče
Nagovor direktorja prireditve Rada Stojanoviča
Pozdrav slovenske vinske kraljice Sandre Vučko
Nastop Šentjanških jurjevalcev
Otvoritveni nagovor župana Mestne občine Ljubljana Zorana Jankovića

Tromostovje
13 00 Šentjanški jurjevalci
14 00 Folklorna skupina Pušelc
15 00 Šentjanški jurjevalci
16 00 Folklorna skupina Pušelc
17 00 Vipavski tamburaši
18 00 Vipavski tamburaši
19 00 Vipavski tamburaši

Stritarjeva ulica
13 30 Folklorna skupina Pušelc
14 30 Šentjanški jurjevalci
15 30 Šentjanški jurjevalci
16 30 Folklorna skupina Pušelc
18 30 Vipavski tamburaši

17 00 18 00 Glasbeno presenečenje pred Mestno hišo

Foto Jana Jocif za LVP

Sorodni članki

Tagi Ljubljana Ljubljanska vinska pot Ljubljanska vinska pot 2015

Komentiraj

Ime

Email ne bo objavljen Komentar z neveljavnim

elektronskim naslovom bo zavrnjen email.si bo zavrnjen zaradi nedelovanja

Internetna stran ni obvezno

25 04 2014

1

Impresioniraj Rudolpha Impresioniraj Rudolfa je natečaj televizijskega programqa

Impresioniraj Rudolpha Impresioniraj Rudolfa Rudolph Van Veen
ponovno v Ljubljaniimpresionirajrudolpha.si impresionirajrudolfa.si

16 02 2015

0

V Ljubljani od danes stoji drugi prodajno nakupni Bitcoin bankomat Two Way Bitcoin

Drugi Two Way Bitcoin bankomat v Ljubljani Grand Hotel Union
Second Two-Way Bitcoin ATM in Ljubljana

20 09 2010

3

Poplave v Ljubljani in tudi drugih krajih po Sloveniji so prinesle veliko gospodarsko in

Poplavljena Ljubljana 2 del slike Tržaška cesta Koprska ulica
Cesta v Mestni log Cesta Dolomitskega odreda Fajfarjeva ulica POT

14 11 2010

0

NKBM Nova KBM je odprla novo poslovalnico v centru Ljubljane bolj natančno na Mestnem

NKBM z novo poslovalnico na Mestnem trgu v Ljubljani kjer vam
postrežejo tudi s kavo

24 08 2009 5

AED Automated external defibrillator oz avtomatski defibrilatorji so v Sloveniji na

Kako deluje AED-avtomatski defibrilator in kje so po Sloveniji
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Zanimivo
Nazaj na rubriko Zanimivo

Poletna vinska razvajanja
Datum četrtek 18. junij 2015

sobota 20. junij 2015 med 12. in 21. uro stara Ljubljana

Poletna vinska razvajanja kot so poimenovali pozno pomladansko že skoraj poletno
izvedbo Ljubljanske vinske poti tudi letos vabijo Ljubljančanke in Ljubljančane ter
obiskovalke in obiskovalce Ljubljane na sprehod stojnicami z vinskokulinarično
ponudbo. Ponudniki vinskokulinaričnih dobrot bodo razporejeni po vinorodnih okoliših
s čimer obiskovalci lahko dobijo občutek o pripadnosti povezavah in ponudbi

posameznega okoliša. Vinarjem in kulinarikom se bodo pridružile tudi kmetije s pridelki
in dobrotami ter nekatere gostilne in restavracije ki bodo pripravile pokušino poletno
obarbavnih jedi. Tudi tokrat bodo Ljubljansko vinsko pot sooblikovale stojnice nekaterih

občin lokalnih turističnih organizacij in društev. Za prijetno vzdušje in kulturni utrip pa bodo poskrbeli številni ljudski godci pevci in plesalci
ki se bodo na različnih prizoriščih predstavljali skozi ves dan in tako zaokrožili doživetje na letošnjih Poletnih vinskih razvajanjih.

Več informacij

Poziv k oddaji prijav za pridobitev
znaka Slovenia Green Destination

Moja dežela  lepa in gostoljubna
2015

Nazaj na rubriko Zanimivo

Najnovejše v tej rubriki

Poziv k oddaji prijav za pridobitev znaka Slovenia Green Destination
četrtek 18. junij 2015

Javna agencija SPIRIT Slovenija vabi destinacije da se vključijo v pilotno izvedbo poziva za pridobitev znaka Slovenia
Green Destination in tako pristopijo v Zeleno shemo slovenskega turizma.

Poletna vinska razvajanja
četrtek 18. junij 2015

sobota 20. junij 2015 med 12. in 21. uro stara Ljubljana

Moja dežela  lepa in gostoljubna 2015
sreda 17. junij 2015

Turistična zveza Slovenije pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in v

sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS Direktoratom za turizem in internacionalizacijo
objavlja že 24. leto zapored razpis za tekmovanje na področju turizma urejanja in varstva okolja Moja dežela  lepa in

gostoljubna 2015.

Odprtje Rokodelskega centra Rogatec
sreda 17. junij 2015

V soboto 20. junija bo tudi na Dvorcu Strmol vseslovenska prireditev Poletna muzejska noč. Pred večernim programom
ob 17.30 h bo svojemu namenu predan novo urejeni Rokodelski center Rogatec.

Nov promocijski film Kamnika

Novice
Zanimivo
Pokrovitelji

predstavljajo
Koristne informacije
Nasvet za izlet

Poletni utrip
Reportaže
Zimski utrip
Skok v tujino

Dogodki in prireditve
Akcije Naj

Wellness
Skok v tujino

NAJ počitnice

Domov Novice Dogodki in
prireditve Akcije Naj Wellness Skok v tujino NAJ počitnice
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http://www.dj-slovenija.si/zanimivo/poletna-vinska-razvajanja-si

www.dj-slovenija.si
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