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September je. Čas novih začetkov. Zame 
osebno še prej kot kakšen januar. Zakaj? 
Poletja je namreč konec (no, morda tem-
perature v času nastajanja uvodnika res 
še vedno vztrajajo pri sladki 
tridesetici). In ko je poletja 
konec, ko zbledi rjavi ten, 
pridobljen na plažah sveta, 
takrat vem, da gre zares. Da 
ni več kar tako malo podaljša-
nih vikendov, da ni kolektivnih 
dopustov, da ni več »jaz bi pa 
danes delala od doma«, da ni 
več dopusta od tiskane izdaje 
našega medija, da je treba 
razmišljati sveže in zamisli 
tudi uresničevati, ne pa jih 
samo nalagati nekje tam 
zadaj v glavi (ali kjerkoli se pač 
že to v resnici shranjuje).  

Samo tako za »intermezzo«, 
ker smo ravno septembra: 
vedno sem rada hodila v šolo 
in še danes se spomnim prvega šolskega 
dne. Učiteljica nas je pričakala s torto iz 
grozdja, na naši podružnici, kjer smo imeli 
štiri razrede, pa so četrtošolci vsakemu 
prvošolčku na glavo poveznili prav pose-

ben klobuček. Potem smo se vsi slikali ob 
torti, jo pojedli in, če se prav spomnim, polni 
pričakovanj šli domov. 

Polna pričakovanj pa je tudi 
naša sveža številka, kjer 
vas tudi tokrat vabimo na 
odlične dogodke. Rdeča nit 
revije je tokrat modna jesen, 
kjer vam predstavljamo 
modne trende za letošnjo 
jesen in zimo tako za ženske 
kot za moške. Za vas smo se 
sprehodili po Narodni galeriji 
in se pogovarjali z direk-
torico Narodne galerije dr. 
Barbaro Jaki. Seveda nismo 
pozabili na tehnološke in 
mobilne novosti. Vsak bralec 
bo v naši reviji našel nekaj 
zase. Zato hitro prelistajte 
revijo in se prepustite našim 
zgodbam._

Lucija Marko, 
urednica

 lucymarko 
lucija.marko@citymagazine.si 
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EVROPSKI TEDEN ŠPORTA
Šport naj ne bi imel zgolj pozitivnega vpliva 
na telo in um, temveč je lahko tudi sredstvo 
za širjenje sporočila strpnosti in krepitev dr-
žavljanstva po vsej Evropi. Z izvedbo evrop-
skega tedna športa, ki ima skupni slogan 
»BeActive«, si organizatorji prizadevajo, da 
bi skupno življenje v Evropski uniji bilo lepše 
in boljše. Pripravili bodo veliko dogodkov, ki 
jih bodo s svojimi športnimi izkušnjami še 
dodatno popestrili športniki ambasadorji._

do 30. septembra /  
različna prizorišča po Sloveniji 

FESTIVAL SONICA
V Ljubljani se bo znova pet dni treslo, saj pri-
haja deseti Sonica Festival, na katerem boste 
prisluhnili najboljšim glasbenim poslasticam. 
Edinstven festival sodobne elektronske glasbe 
in tranzitornih umetnosti bo v znamenju pra-
znovanja letos pripravil rojstnodnevno zabavo, 
5 koncertnih večerov, razstave, premiere, 
performanse in poseben koncert ob deseti 
obletnici. Nastopili bodo Mika Oki, Container 
Doxa, Aïsha Devi, William Basinski in drugi._

do 29. septembra /  
različna prizorišča v Ljubljani 

DOLGIH VROČIH NOČI JE RESDA KONEC, A ZABAVA SE NADALJUJE. 
VSTOP V HLADNEJŠE DNI, KO SE BOMO POČASI ODELI V TOPLEJŠA 
OBLAČILA, SI BOSTE NAMREČ LAHKO KRAJŠALI S TEMI DOGODKI 
PO NAŠEM IZBORU.
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29. PIKIN FESTIVAL
Pika, opica in konj bodo prišli septembra 
v Velenje na največji družinski festival v 
Sloveniji, ki ga v sedmih dneh obišče več kot 
100.000 obiskovalcev. Na 29. festivalu bodo 
najmlajši sodelovali v nepozabnih doživetjih, 
starši pa boste ponovno zbudili otroka v sebi. 
Na delavnicah, izobraževalnih in ustvarjalnih 
programih, športnih aktivnostih, glasbenih 
dogodkih in raznoraznih predstavah pridobi-
vajte znanje, a se ne pozabite tudi zabavati._

do 29. septembra / Velenje / TRC Jezero 

WEEKEND MEDIA FESTIVAL 
Na najbolj pričakovanem Weekend Media Fe-
stivalu se bodo tudi letos srečali komunikatorji 
iz vseh regij.  Na predavanjih, okroglih mizah 
in delavnicah bodo presejali aktualne teme in 
trende, od politike prek digitalizacije, književ-
nosti, odprave na južni pol, kar bo prineslo 
obilo zanimivih razprav. Celotna stara tobačna 
tovarna bo odeta v podobo Pariza in Berlina, 
kar bo obiskovalcem prineslo osebno izkustvo 
kulture, umetnosti in življenjskega sloga._

do 23. septembra / Rovinj / Hrvaška 

FESTIVAL KAVE IN KAVARNIŠKE 
KULTURE 
Letošnja četrta izvedba festivala ostaja zvesta 
svojim postulatom, saj bo ponovno povezovala 
zgodovinske, kulturne, družbene in kulinarične 
elemente kave ter se pridružila mednarodne-
mu dnevu kave, ki ga obeležujemo 1. oktobra. 
Festival bo tudi letos gostil izbrane pražarje, 
bariste, ponudnike in dobavitelje kave ter 
kavnih napitkov, ob tem pa ponudil zanimive 
kulturno-družabne dogodke za vse generacije. 
Osrednja tema festivala je Ženske in kava._

do 30. septembra / Ptuj /  
Dominikanski samostan 

NA MEJI NEVIDNEGA
Vsi junaki, superjunaki, pomočniki in negativci, 
ljubitelji fantazije, striparji, navdušenci nad 
znanstveno fantastiko, oboževalci fantazije 
– 29. septembra je vaš dan, saj se bo sandiego-
vski Comic-Con preselil v naše kraje. Obiskoval-
ci si boste lahko ogledali fantastične kostume, 
se sprehodili med stojnicami, udeležili progra-
ma predavanj in delavnic s posebnimi gosti in 
sodelovali v enem izmed natečajev._

29. septembra ob 9.00 / Ljubljana / 
Gospodarsko razstavišče 

HLADNI DNEVI, 
VROČI DOGODKI

BESEDILO & IZBOR: CITY MAGAZINE
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50. BARKOVLJANKA
Začetek prvega oktobrskega vikenda se bo za-
čela Barkovljanka (Barcolana), ki letos slavi ab-
rahama. Ob tej posebni obletnici bodo v desetih 
dneh pripravili številna tekmovanja za odrasle 
in najmlajše, 15. pa nas čaka najbolj množična 
evropska regata, ki je namenjena vsem ljubi-
teljem morja in jadranja. Na njej bo tudi letos 
zaplulo verjetno več kot 2000 jadrnic._

do 14. oktobra / Tržaški zaliv

1. FESTIVAL SLOVENSKIH SIROV
Največji ljubitelji sira se boste letos prvič lahko 
razvajali s slovenski siri s kar več kot 100 
kmetij. Organizatorji napovedujejo festival, 
kakršnega še nismo videli. Na njem boste lah-
ko degustirali domače slovenske sire, obiskali 
kulinarične delavnice in se naučili pripraviti 
marsikaj. Festival bodo zaključili s slavnostno 
akademijo._

2. oktober ob 12.00 / Kranj / Brdo pri Kranju

24. MEDNARODNI FESTIVAL 
SODOBNIH UMETNOSTI: MESTO 
ŽENSK
Vedno bolj aktualno vprašanje spola spod-
buja k aktivnemu razmisleku o enakoprav-
nosti, solidarnosti in raznovrstnosti. Od 
tod tudi Mesto žensk, ki že 24 let poskuša 
spodbujati k najbolj angažiranem dogajanju, 
ki poziva k družbenim spremembam. Tudi 
letos bodo gostili umetnice in teoretičarke, 
katerih delo bo predstavljeno skozi razstave, 
pogovore, delavnice, druženje in glasbo ter 
vrsto dogodkov._

do 8. oktobra / Ljubljana /  
različna prizorišča
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DISTINGUISHED GENTLEMAN’S 
RIDE
Pred nami je že šesta Vožnja ugled nih džen-
telmenov – kar bi bil približni prevod av-
stralskega poimenovanja The Distinguished 
Gentleman's Ride (DGR). Gre za dobrodelno 
druženje, ki se odvija na isti dan po celem 
svetu. Udeleženci te vožnje se primerno 
uredijo in napravijo. Nadenejo si polikane 
suknjiče, zavežejo kravate in zajahajo svoj 
klasični ali predelani motocikel. S svojo vožnjo 
in pojavo želijo opozoriti in ozavestiti javnost 
o moških boleznih, predvsem raku prostate._

30. septembra ob 11.00 / Ljubljana /  
Lepa žoga   

PIVO & BURGER FEST
V jesen bomo vstopili s še enim Pivo & Burger 
Festom, ki bo tako kot vedno po ljubljanskem 
zraku razširil mamljive vonjave. Na najbolj 
gurmanskem trgu mesta se bodo združili vsi 
ljubitelji sočnih burgerjev in inovativnih pivo-
varskih zvarkov. Ste pred najtežjo odločitvijo 
meseca: Kateri burger je top? Pa tudi, katera 
je najbolj vroča in aromatična čili omaka, ki iz 
burgerja naredi pravo bombo._

do 30. septembra / Ljubljana / 
Pogačarjev trg 

VELIKI KONCERT NA KAMPUSU
Jesen na Kampusu bo tudi letos pestra. 
Študenti si bodo popestrili začetek študijske-
ga leta s tradicionalnim velikim koncertom, ki 
na veliko prizorišče Študentskega kampusa 
vsako leto privabi večtisočglavo množico 
študentov in drugih, željnih dobre glasbe, 
divje zabave in nepozabnega druženja. 
Na tem brezplačnem koncertu pripravljajo 
presenečenje, na velikem odru pa bodo za 
žur do jutranjih ur poskrbeli BQL, Lačni Franz, 
Crvena Jabuka in drugi._

1. oktobra ob 20.00 / Ljubljana /  
Študentski kampus 

DAN ZA ...
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OTROCI ŽIVIJO MESTO
Otroci živijo mesto je dogodek društva 
Pazi!park, s katerim želijo opozoriti, da so otroci 
v mestu aktivni, osvetliti, kaj jih spodbuja k 
druženju in igri na odprtem, in odgovoriti na 
vprašanje, zakaj jim je mesto prijazno. Na 
terenskih ogledih in razstavah bodo predstavili 
prvine javnega prostora, ki jih potrebujejo otroci 
in mladi za srečno odraščanje v mestu. Pose-
ben gost pa bo Tim Gill, priznan britanski avtor 
in svetovalec na področjih politik upravljanja, 
izobraževanja, vzgoje ter načrtovanja prometa, 
javnega prostora in urbanizma._

10. oktobra ob 12.00 / Ljubljana /  
Kino Šiška

POPJAZZIADA
Tradicionalni festival a cappella glasbe poslu-
šalcem vsako leto predstavi cvet slovenskih 
a cappella skupin. Gre za pravi a cappella 
praznik – je edini tovrsten koncert v Ljubljani 
in z raznovrstnim programom stoji ob boku 
tekmovalnemu festivalu Sredi zvezd v Žalcu. 
Tokrat bo festival zaživel v novi obliki – re-
vijalnemu koncertu a cappella skupin bodo 
namreč dodali še tri večere. Popjazziada bo 
tako še večja, boljša, glasnejša in močnejša._

do 14. oktobra / Ljubljana / Modri kot, Klub 
Gromka, Kavarna Sputnik, CUK Kino Šiška

MARATON POZITIVNE 
PSIHOLOGIJE V LJUBLJANI
Maraton pozitivne psihologije je celodnevni 
kondicijski trening, na katerem se udeleženci 
lahko naučijo, kako najti smisel v življenju in 
vztrajati na poti tudi takrat, ko bi se najraje 
ustavili in obupali. Različni govorci bodo pre-
dali svoja znanja o različnih s posameznikovim 
življenjem povezanih temah in poskušali prika-
zati, kako kakovostno in lahkotno teči maraton 
življenja._

13. oktobra ob 9.00 / Ljubljana /  
Cankarjev dom
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HI-FI SHOW LJUBLJANA
Multimedia Hi-Fi Show je prvi sejem s pod-
ročja zabavne elektronike, ki že 24 let razve-
seljuje ljubitelje glasbe in tehnike ter avdiofile. 
Na sejmu, ki je usmerjen predvsem h glasbi in 
vrhunskemu stereozvoku, se bodo predstavili 
predstavniki priznanih blagovnih znamk. Z 
njimi se boste lahko pogovorili, jih povprašali 
za nasvet in uživali v nepozabnih vrhunskih 
predstavitvah._

do 7. oktobra / Ljubljana / M Hotel 

2. GRILL IN BBQ FESTIVAL
So vaše brbončice in želodec preživeli prvi 
Grill in BBQ festival, ki je bil maja? Če je od-
govor pritrdilen, potem pripravite um in telo 
na oktobrsko dozo mesa, piva in slovenskega 
vina. Prvi vikend v oktobru je rezerviran za 
slastno razvajanje na drugem Grill & BBQ 
festivalu, na katerem se bodo predstavili 
najboljši žar mojstri. Slovenski kraft pivovarji 
in vinarji so pripravljeni, da vašo kulinarično 
izkušnjo še dodatno izpopolnijo z vini in pivi._

do 7. oktobra / Ljubljana /  
Pogačarjev trg 

TOP VINO BY EVINO
Po enoletnem premoru se v hram sloven-
ske kulture vrača Mednarodni festival vin. 
Obiskovalci bodo lahko preizkušali najpresti-
žnejša vina sveta. Letos pa se bo na festivalu 
predstavilo za tretjino več vinarjev kot prvič. 
Prireditev bodo obogatili tudi z različnimi de-
lavnicami, o katerih boste kmalu več izvedeli 
na njihovi spletni strani._

8. oktobra ob 13.00 / Ljubljana / 
Cankarjev dom 

DAN ZA ...
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O G L A S N A  V S E B I N AO G L A S N A  V S E B I N A

URBANI UTRIP
URBANE NOVOSTI, KI JIH NE GRE SPREGLEDATI

NARAVNI DEZODORANTI MADRES 

M O D A

Naravni dezodoranti iz kozmetič-
ne hiše Madres so postali pravi hit 
med ljubitelji naravne kozmetike. 
Madres, letošnja dobitnica nagra-
de REGPAK 2018 za najboljšo em-
balažo, navdušuje z ekodizajnom 
in svežim pristopom na področju 
kozmetične embalaže. Tulci dez-
odorantov so popolnoma razgra-
dljivi in oviti v nepremazni papir, 
izdelan z uporabo stranskih pro-
duktov citrusov, koruze, kave in 
lešnikov. 

Vaša koža pa se bo zaljubila v nji-
hove povsem naravne dezodorante 
z nevsiljivimi mešanicami vonjav,  
ki vas povabijo v čutno romanti-
ko (Ylang Ylang), sveže poletno 
jutro (Vetiver) ali igriv poletni dan 
(Neroli Sensitive). Ročno izdela-
ni dezodoranti iz skrbno izbranih 
naravnih sestavin se odlikujejo v 
svoji učinkovitosti in prijaznosti do 
kože, hkrati pa so zelo preprosti za 
nanašanje. Dezodoranti Madres ne 
vsebujejo aluminija, PEG, parabe-

nov, ftalatov. So veganski in nosijo 
oznako Cruelty free.

Pri Madresu ljubijo zeleno, poveza-
li so estetiko z okoljsko odgovor-
nostjo in besedi »naravno« dodali 
ton glamuroznosti. V kratkem ob-
ljubljajo nove izdelke, ki bodo sledili 
viziji naravnih sestavin in ekološke 
embalaže._

madres.si

BALMAIN PRIHAJA V 
LJUBLJANO
Priljubljena pariška modna hiša bo 
od sredine septembra na voljo tudi v 
Ljubljani. Luksuzno žensko kolekcijo 
Balmain boste tako od 19. septembra 
2018 lahko našli v XYZ Premium 
Fashion Store. Vodilna oseba modne 
hiše Balmain oblikovalec Olivier Rou-
steing je to sezono ženske spremenil 
v glamurozne bojevnice, priprav-
ljene na boj. Luksuzna modna hiša 
namreč trdi, da je moda revolucija, in 
ne evolucija, zato sta drznost in upor 
nujna za obstoj. S svojo novo kolekcijo, 
ki je navdih našla v vojaških oklepih 
različnih obdobij, tako Balmain slavi 
samozavest in neustrašnost nove 
generacije, združene pod imenom 
#BALMAINARMY._

sportina.si

MONICA BELLUCI 
AMBASADORKA 
ZNAMKE NIVEA
NIVEA predstavlja Moni-
co Bellucci kot nov obraz 
in ambasadorko inova-
tivne linije proti gubam 
NIVEA Hyaluron Cellular 
Filler. Za številne najlep-
ša ženska na svetu v ču-
doviti kampanji, ki je delo 
francoskega režiserja in 
fotografa Bruna Aveli-
lana, prepričuje ženske, 
da mladost izvira iz nas 
samih. NIVEA Hyaluron 
Cellular Filler dokazano 
spodbuja proizvodnjo 
koži lastne hialuronske 
kisline in koži lastnega 
kolagena. S svojo inova-
tivno formulo pomaga 
ženskam, da se v svoji 
koži počutijo dobro in 
samozavestno._

nivea.si
Plakat GI_230x300mm_2018_tisk.indd   1 24. 05. 2018   16:08:10
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Š P O R T N I  D O G O D E K

1, 2, 3, GREMO! NARAVNOST 
DO CILJA
Dobro počutje je rezultat teka na dolge 
proge, vztrajnosti in prepričanja, da nas 
lahko majhni koraki pripeljejo do velikih 
ciljev. Tega se zavedajo tudi pri HOFERju, 
zato z vseslovensko akcijo 1, 2, 3, GREMO! 
Slovenke in Slovence spodbujajo k aktiv-
nemu življenjskemu slogu, skrbi za zdrav-
je in dobro počutje. S pomočjo strokovno 
oblikovanega 17-tedenskega programa 
vadbe, ki sta ga pripravila ambasadorja 
projekta motivator in voditelj Marko Potrč 
ter športni strokovnjak Jan Kovačič, lahko 
poskrbite za boljše počutje in se pridru-
žite že več kot 3.300 podpornikom, ki so 
podpisali zavezo k aktivnemu življenju. Z 
vadbo po programu se lahko sodelujoči 
prav tako udeležijo ene od razdalj na ok-
tobrskem maratonu v prestolnici. HOFER 
bo za vsak pretečeni kilometer v majici 
1, 2, 3, GREMO! na največjem tekaškem 
dogodku v Sloveniji daroval 10 centov za 
otroke pod okriljem projekta Botrstvo v 
Sloveniji._

123gremo.si 

 1,2,3,GREMO

 123_gremo

URBANI UTRIP



O G L A S N A  V S E B I N A

A P L I K A C I J A

T R G O V S K I  C E N T E R

KAKŠNE OBLIKE JE SREČA?
Morda ste tudi vi med tistimi, ki srečo iščejo v obliki štiriperesnih deteljic, 
konjskih podkev ali debelega krompirja. Morda v vodnjake mečete kovance 
ali pa za srečo lovite nič hudega sluteče pikapolonice. Tudi če ne priznate, 
ste zagotovo kdaj odpihnili trepalnico in mrzlično iskali gumb, za katerega 
ste se prijeli, ko ste videli dimnikarja. Pa ste vedeli, da je danes takšno iska-
nje sreče povsem zaman?

Stare oblike sreče so pozabljene
Tehnološki napredek v svetu je vplival tudi na srečo in na njeno obliko. Zdaj 
so talismani in drugi naravni pojavi, ki smo jim pripisovali čarobne učinke 
in prinašanje sreče, pozabljeni. Sreča je svojo obliko spremenila v skladu z 
našimi novimi navadami, ki so močno spremenile tudi naš življenjski slog. In 
prav je, da se temu prilagodimo.

Sreča ima novo obliko
Tako je. Sreča je spremenila svojo obliko v priročno in prenosno napravo, ki 
jo imate zagotovo vedno pri sebi – vaš telefon. Sreča se po novem skriva v 
mobilni aplikaciji Loterije Slovenije, prek katere lahko svojo srečo preizku-
šate v vseh igrah Loterije Slovenije in tako osvajate milijone, kjerkoli že ste. 
Pozabite na iskanje amuletov za srečo in raje pripravite, shranite in vplačajte 
listek kar prek svojega telefona. Skenirajte listke in preverite dobitek, sprem-
ljajte aktualne rezultate in poiščite najbližjo poslovalnico – vse to in še več v 
novi aplikaciji Loterije Slovenije. Jo že imate?_

loterija.si/aplikacija

ODKRIJTE PRENOVLJENI CENTER VIČ
Priljubljeno nakupovalno središče Center Vič se po večmesečni celostni 
prenovi predstavlja v svoji novi in sodobni preobleki, ki tej destinaciji na-
kupov in zabave prinaša nova vznemirljiva doživetja. Osveženi Center Vič 
lahko podrobno spoznate na otvoritvenih dogodkih, ki se bodo zvrstili od 27. 
do 29. septembra, zaznamovalo pa jih bo pestro dogajanje za obiskovalce 
vseh starosti. Obetajo se koncerti Alenke Godec, BQL in Nipketa, plesna 
modna revija, animacije in delavnice ter številna presenečenja, med drugim 
tudi nagradni sklad 11.000 evrov za nakupe._

center-vic.si

URBANI UTRIP
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URBANI UTRIP

SUP KLUB, KI JE V SLOVENIJI PRISOTEN 
ŽE SEDEM LET IN VELJA ZA NAJSTAREJ-
ŠO ORGANIZACIJO ZA RAZVOJ SUPANJA 
KOT ŠPORTA V SLOVENIJI, JE 29. AVGU-
STA LETOS ORGANIZIRAL ŽE 5. LJUBLJA-
NICA SUP CHALLENGE. NA SVOJ RAČUN 
SO TAKO PRIŠLI VSI, ŽELJNI BORBE Z 
VALOVI. CELO OTROCI NA KRATKI DIRKI 
(LETOS SE JIH JE UDELEŽILO KAR 11, 
NAJMLAJŠI JE ŠTEL 5 LET). 

V SUP KLUBU SO ŠE POSEBNO PONOSNI 
NA VELIKO ŠTEVILO UDELEŽENCEV, KI SO 
NA TEKMOVANJE PRIŠLI PRVIČ. PROGA 
JE BILA DOLGA 2,5 KM, VODILA PA JE  OD 
ŠUŠTARSKEGA MOSTU DO GRADAŠČICE 
IN PO OBRATU DO MESARSKEGA/ZMAJ-
SKEGA MOSTU. PO DRUGEM OBRATU PA 
JE SLEDIL ŠPRINT NAZAJ DO ŠUŠTAR-
SKEGA MOSTU. NAJHITREJŠI SO ZA TRA-
SO POTREBOVALI KAR 20 SEKUND MANJ 
KOT LANSKI NAJBOLJŠI TEKMOVALCI, 
LETOS SE JE TOMAŽ JENSTRLE ZA 8 SE-
KUND PRIBLIŽAL ZNAMKI 12 MINUT. 

ČE STE TEKMOVANJE NAJBOLJŠIH 
SUPARJEV ZAMUDILI, POTEM NIKAR NE 
SKRBITE. LJUBLJANICA SUP CHALLENGE 
BO ORGANIZIRAN TUDI PRIHODNJE LETO, 
ZATO JE SKRAJNI ČAS, DA ZAČNETE VA-
DITI ŽE DANES.

ŽE PETIČ NA 
LJUBLJANICI: 
SUP KLUB 
PONOVNO 
NAVDUŠIL S 
TEKMOVANJEM 
V SUPANJU

Supanje je šport, kjer delajo 
mišice celega telesa. Z rednim 
supanjem  in pravilno tehniko 
boste pridobili na moči, kondici-
ji ter lažje in hitreje obiskali  
bolj oddaljene lokacije. Če desko 
že imate (tudi če je še nimate), 
boste v Ljubljani rekreativno, pod 
vodstvom izkušenega inštruktor-
ja, najlažje začeli v Sup klu-
bu. Na temo supanja klub ponuja 
prav vse. Pomagajo pri prvih ko-
ralih na supu, vas naučijo osnov 
v Mali šoli supanja, če želite, 
pa vas tudi pripravijo na tek-
movanje. Tehniko lahko pilite v 
okviru individualnih ur, v okviru 
rekreacije s trenerjem ali pre-
ko treningov za resna tekmovanja. 
Supanje je kot šport primeren za 
vse, tako otroke (od 8 let naprej, 
lahko mlajši, če znajo plavati) 
kot odrasle. Supanje za otroke 
(Sup Junior) poteka dvakrat te-
densko, v manjših skupinah in je 
namenjeno športnemu razvoju skozi 
igro, razvoju gibalnih sposobnos-
ti  in pridobitvi širine znanj… In 
nikar ne mislite, da ste za supa-
nje prepozni. Vadba s primerno 
opremo namreč poteka tudi pozimi. 
Rekreativno veslanje poteka ob 
torkih ob 17. uri, pridete lahko 
sami ali v družbi. Oba programa, 
tako za odrasle kot za otroke, 
potekata na naslovu Livada 31 v 
Ljubljani, kjer SUP klub gostu-
je pri KKK Ljubljana, kar omogoča 
raznolik in celovit trening tudi 
zahtevnejšim športnikom._
SUPklub.si 
SUPklub@siol.net
 SUPklub
 @SUPklub

041 725 553
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V Narodni galeriji ste že vse od leta 1987. Kako ste 
začeli svojo pot v tej nacionalni ustanovi?
Z delom sem začela takoj po diplomi. Med študijem 
sem si predstavljala, da bom živela v Novem mes-
tu, od koder sem. Tam me je čakala dobra služba, 
sodelavci, ki sem jih poznala, in lepo delo. Potem 
pa je prišlo vabilo takratne ravnateljice Narodne 
galerije dr. Anice Cevc in z njim sanjska služba. 
Sprva sem delala v fototeki, ki je bila do mojega 
prihoda sestavni del knjižnice. Kmalu mi je ravna-
teljica zaupala delo s slikarskim fondom, ki je bilo v 
njeni pristojnosti. Vendar se je tedaj že intenzivno 
ukvarjala s projektom povečanja Narodne galerije 
in poleg vodenja inštitucije je za urejanje zbirke 
slik ostalo premalo časa. Že od začetka sem tudi 
vodila po zbirki in razstavah, saj je pedagoško delo 
ena od osrednjih nalog vsakega kustosa v naši 
hiši. Leta 1992 so se oblikovali oddelki in tedaj sem 
prevzela vodenje kustosov, od leta 2005 pa sem 
na zdajšnjem delovnem mestu. 

Ste si predstavljali, da boste kdaj na čelu Naro-
dne galerije?
Nikoli. Kandidirala sem bolj kot ne po spletu okoli-
ščin. Še danes sem po srcu predvsem kustosinja, 
to je moj poklic in moje poslanstvo.

Ste prejemnica francoskega državnega odliko-
vanja legija časti, ki ste ga prejeli kot dragoceni 
partner Francije. Od kod vaša ljubezen do te 
romantične države?
Tako kot pri vsakem, ki se intenzivno uči franco-
ščine že v gimnaziji, spoznavanje jezika prinese 
tudi ljubezen do literature, glasbe, šansonov ... 
Potem gre to samo naprej: dobite prijatelje, znan-
ce in spletajo se prijateljske vezi. Petnajst let sem 
živela z oblikovalcem in tudi on je bil zelo navezan 
na francosko grafično oblikovanje, tako da sva ve-
liko zasebno hodila v Pariz. In tako se človek tega 
precej navzame. Ampak mislim, da to niti ni bilo 
odločilno. Francozi imajo izjemne muzeje, imajo 
izjemno muzeologijo, njihove razstave so lahko 
nedvomno en velik vzor – od tega, kako bogato 
je gradivo, kako so razstave postavljene, kako so 
oblikovane publikacije itd. Naslednja stvar pa je 
povezava Narodne galerije s francoskimi muzeji, 
ki pa je tudi tradicionalna. Recimo naše inventar-
ne knjige so narejene po louverskih inventarnih 
knjigah, ena od prvih večjih pridobitev v zbirko 
Narodne galerije so bile mavčne plastike po an-
tičnih marmornih kipih, ki so jih v Louvru proda-

jali. V tistem času oziroma 
od začetka muzejev sploh je 
bila antika nekaj, kaj je os-
nova naši zahodni civilizaciji. 
In začetki zbirk so bili jasno 
prav antični kipi in odlitki. Za 
Narodno galerijo je te odlitke 
pridobil Izidor Cankar, tudi iz 
Louvra, zdaj pa so spet en 
del naše stalne zbirke. Tako 
da se ti prepleti bolj ali manj 
kar zgodijo, ni nekaj načrtno 
usmerjenega. Nedvomno je 
treba omeniti tudi Francoski inštitut v Ljubljani, pa 
Francosko veleposlaništvo v Ljubljani, ki zelo pro-
movirata umetnost.

Kam najraje zavijete, ko ste v Parizu?
Najraje v kakšno dobro restavracijo, pa na raz-
prodaje. Najprej pa seveda v muzeje in knjigarne. 
Mogoče so celo knjigarne na prvem mestu. Sicer 
pa v Louvre, vsekakor, sijajne razstave so v Grand 
Palais, ki je čez cesto od Petit Palais, pa Center 
Georges Pompidou, sijajen je tudi Musée de quain 
Branly, ki se sicer posveča neevropskim kulturam. 
V muzeološkem smislu so to izjemni muzeji, ki so 
lahko vzor vsem muzejem po svetu.

Narodna galerija letos slavi 100-letnico v družbi 
Ivane Kobilce, njene velike retrospektivne razsta-
ve, kar je izjemen, malodane enkraten dogodek. 
Kako priljubljena je umetnost Ivane Kobilce?
Zelo. V Narodni galeriji so to najbolj priljubljene 
slike. Poletje in Kofetarica sta po priljubljenosti 
vedno nekje čisto na vrhu. Periodično namreč 
delamo ankete med našimi obiskovalci. Je pa res, 
da je bilo njeno slikarstvo priljubljeno že v nje-
nem času. Imela je številne naročnike, znala jih je 
pridobiti in znala je slikati tako, da je bilo ljudem, 
njenim strankam, všeč. In še danes ostaja ta okus 
nespremenjen, kar verjetno govori o veliki vsebin-
ski vrednosti njenega dela. Njenih razstav pravza-
prav niti ni bilo veliko. Eno je v Ljubljani leta 1889 
organizirala sama, imela je posthumno razstavo 
po njeni smrti, v Kranju je bila njena manjša raz-
stava 1972 in velika razstava 1979 v Narodni gale-
riji. In od takrat je minilo že skoraj 40 let, zato smo 
se odločili, da je čas, da naredimo nov pregled 
Kobilčinega dela, zberemo še druge umetnine in 
pripravimo razstavo tudi na osnovi vseh tistih raz-
iskav, ki so bile v tem času opravljene. Vse to smo 
poskušali združiti na tej pričujoči razstavi. Poleg 

tega smo dobili iz družinske lasti dedičev Kobilčine 
dokumentacije in številnih slik na vpogled več kot 
500 pisem, ki si jih je izmenjevala pretežno s svojo 
sestro. Ta pisma so nam razkrila popolnoma nov 
svet, številne nove podatke, ki bistveno dopolnju-
jejo tudi publikacijo Pariški boemi. To so spomini, 
ki jih je napisala njena zelo dobra prijateljica, tudi 
slikarka,  Rosa Pfäffinger. 

Ob kateri sliki Ivane Kobilce pa se vi največkrat 
ustavite, katera z vami najbolj spregovori?
To je pa popolnoma odvisno od dneva. Včasih ena, 
včasih druga. Če bi se morala odločiti prav danes, 
imam v mislih njen avtoportret, modri avtopor-

tret. Meni je strašno 
všeč tudi slika Dekle v 
naslonjaču, ki sicer ni 
naša last, ampak je pri 
nas razstavljena. Sicer 
je last Muzeja likovnih 
umetnost v Budim-
pešti.

Kaj pa obiskovalci, 
komu poleg Ivane 

Kobilce namenijo največ pozornosti?
Ivan Grohar je seveda tudi med bolj priljubljenimi 
avtorji. Potem pa starejše slike, na primer Sve-
ti Jurij Hansa Georga Geigerja, ki je v naši slav-
nostni dvorani, zdaj tudi v Velikem oltarju, ki je 
bil restavriran in prvič postavljen v stalno zbirko. 
Priljubljena so tudi Almanachova dela, predvsem 
Veselo omizje. Tudi v srednjeveškem oddelku ima-
mo umetnine, ob katerih se ljudje radi ustavijo, na 
primer ob kopiji Mrtvaškega plesa iz Hrastovelj, 
potem ob kakšni od srednjeveških plastik. Kar 
veliko je umetnin, ki pritegnejo določeno publiko, 
bodisi otroke bodisi srednješolce. Ampak Kobilca 
je univerzalna.

To velja tudi za tuje obiskovalce ali se oni recimo 
nagibajo k popolnoma drugim umetninam?
Letos smo prvič naredili tudi anketo med tujimi 
obiskovalci. Nismo spraševali o priljubljenosti 
posameznih slik, ampak o tem, kaj jih je pripe-
ljalo v galerijo, kje so dobili podatke. S tem smo 
dobili malce širšo sliko o tem, kako lahko v pri-
hodnosti delamo s tujimi obiskovalci, kaj jim je 

DR. BARBARA JAKI:  
»KOBILCA JE UNIVERZALNA.«

UMETNOSTNA ZGODOVINARKA IN SVETOVLJANKA 
DR. BARBARA JAKI JE SVOJO POT V NARODNI GALERIJI 
PRED TRIDESETIMI LETI ZAČELA KOT KUSTOSINJA, DA-
NES PA JE ŽE TRETJI MANDAT NA NJENEM ČELU. Z NJO 
SMO SPREGOVORILI O 100-LETNICI NARODNE GALERIJE, 
KI SOVPADA Z EVROPSKIM LETOM KULTURNE DEDIŠČINE, 
O NJENI ZBIRKI, O »ZVEZDNIŠKIH TRENUTKIH« GALERIJE 
IN O PARIŠKI ROMANCI, KI JE MED DRUGIM DIREKTORICI 
NARODNE GALERIJE PRINESLA TUDI FRANCOSKO DR-
ŽAVNO ODLIKOVANJE LEGIJA ČASTI.

INTERVJU

INTERVJU: LUCIJA MARKO
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treba ponuditi, kaj morda pogrešajo, kaj jim je 
všeč. Dobili smo precej presenetljive podatke: 
doslej smo namreč mislili, da je največ Italija-
nov. Ampak ne. Največ je Nemcev, Francozov, 
Avstrijcev, Italijani so šele na četrtem mestu. 
Prihajajo pa ljudje od vsepovsod, tudi z Nove 
Zelandije, Južne Amerike ... In moram reči, da 
smo lahko ob pregledovanju knjige vtisov kar 
zadovoljni z odzivom.

Če se vrneva nazaj na 100-letnico Narodne 
galerije. Kaj se je v teh 100 letih nabralo oziroma 
zbralo v galeriji? Kakšna je njena vsebina danes?
Ob ustanovitvi Narodna galerija ni imela zbirke. 
Zbirka je nastala šele pozneje. Takrat je bila to 
zbirka vse likovne umetnosti, starejše in sodob-
ne. Po ustanovitvi Moderne galerije, po drugi 
svetovni vojni, je novejši del fonda Narodne ga-
lerije, od ekspresionizma naprej, šel čez cesto 
v Moderno galerijo. Leta 1986 je takratna rav-
nateljica za Narodno galerijo pridobila vladni 
umetnostni fond. To so umetnine, ki so po pro-
tokolarnih objektih, v vladni palači, po takratnih 
sekretariatih, današnjih ministrstvih. S tem fon-
dom, ki je obsegal čez tisoč umetnin, se je delo 
Narodne galerije spet pomaknilo globoko v 20. 
stoletje. Ta trend se je nadaljeval z donacijami. 
Na te smo še posebno ponosni, saj so lastniki 
izrecno želeli te umetnine zapustiti Narodni ga-
leriji. Na primer donacija gospe Vande Mušič, ki 
je podarila dela svojega strica Zorana Mušiča. S 
tem smo postavili stalno zbirko, ki je tudi prva 
stalna zbirka, ki pokriva Zorana Mušiča v Slo-
veniji, ki pokriva njegov celoten opus, tako po 
tehnikah kot tudi časovno. Sicer je še ena stal-
na zbirka njegovih del, sicer grafičnih, v gradu 
Dobrova v Brdih. Druga donacija pa je nedavna 
donacija del Metke Kraševec, ki je izrecno želela 
zapustiti svoj opus Narodni galeriji. Podoba Na-
rodne galerije se tako spreminja tudi skozi njen 
fond, in vedeti moramo, da je 20. stoletje že 
historično gradivo in tako sodi v okvir njenega 
delovanja. 

Ste na kakšno pridobitev še posebej ponosni? 
Na vse. No, velika pridobitev sta bili tudi baročni 
umetnini Ptičar in Prestar, sliki Fortunata Bergan-
ta, za kateri smo bili prepričani, da sta izgubljeni. 
Nihče ni verjel, da bomo ti umetnini še kdaj videli 
v originalu. Umetnini sta se potem kljub temu po 
velikanske naključju našli in sta zdaj na ogled v 
naši stalni zbirki.

Pa morda kakšno delo še iščete, si kakšno delo še 
posebej želite v svoji zbirki?
Seveda. Takih del je še veliko. O njih ne želim go-
voriti, ker jim ne bi dvigovala cene. Imamo pa se-
znam umetnin, na katere čakamo, bodisi da bodo 
naprodaj bodisi se bodo našle. Želimo zapolniti še 
nekaj sivih lis, ki so v naši stalni zbirki.

V Narodni galeriji ni manjkalo prelomnih razstav 
in gostovanj. Katera večja gostovanja bi izposta-
vili, morda lahko namignete, kaj lahko pričakuje-
mo v prihodnosti?
Gostovanj drugih muzejev v Narodni galeriji je 
bilo že kar nekaj, nekaj iz zbirk in razstav, ki smo 
jih naredili sami pretežno iz umetnin, ki niso last 
Narodne galerije. Med temi bi nedvomno omenila 
razstavo marinista Alberta Sirka,  razstavo slikar-
stva in kiparstva hrvaške umetnosti iz konca 19. 
stoletja zasebne zbirke Vogrinec in pa razstavo 
Slikati v Normandiji: Ob izvirih impresionizma. Med 
slikarji, ki so hodili v zadnjih desetletjih 19. stoletja 

slikat v Normandijo, je bil tudi naš Jurij Šubic. Pri 
tej razstavi je šlo za pomembne umetnine, razsta-
vili smo Monetovo delo, Daubignyjevo delo, več 
Boudinovih del, eno Renoirjevo krajino. Kar pa se 
tiče naših gostovanj, pa seveda slovenski impre-
sionisti v Parizu, poglobljeno pa se že ukvarjamo 
z gostovanjem slovenskih impresionistov v Pragi, 
na praškem gradu. To razstavo bomo seveda pri-
lagodil okolju in v Pragi pokazali umetnine tistih 
umetnikov, ki so bili tako ali drugače povezani s 
češko prestolnico. 
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REPORTAŽA

ZA KULTURNO USTANOVO JE STOLETNICA MEJNIK, 
VREDEN POSEBNE POZORNOSTI, ŠE ZLASTI, ČE JE 
V SVOJEM NEPREKINJENEM DELOVANJU PREŽIVE-
LA VEČ POLITIČNIH REŽIMOV IN SREČNO PRESTA-
LA TUDI VOJNE RAZMERE. KAKŠNA JE ZGODOVINA 
NAŠE KULTURNE USTANOVE, KI HRANI NAJVEČJE 
SLOVENSKE UMETNINE, KAJ VSE VAS ČAKA V NJEJ 
IN KAJ VAM PONUJA, PA SI PREBERITE V NADA-
LJEVANJU. 

ČASTITLJIVIH 
STO LET 
NARODNE 
GALERIJE: 
SPREHOD PO 
UMETNOSTI

Rojstni datum Društva Narodna galerija je 18. 
september 1918, ko je bil v negotovih razmerah 
razpadajoče dvoglave monarhije sklican ustanovni 
občni zbor. Začelo se je brez umetnostnega fonda 
in brez razstavnih prostorov. Narodna ozavešče-
nost je pripomogla k oblikovanju ustanove, ki je 
prevzela mestno umetnostno zbirko in jo, dopolnje-
no s prvimi nakupi, marca 1920 slovesno odprla v 
stanovanjskih prostorih prvega nadstropja ljubljan-
ske Kresije. Junija 1924 je Društvo Narodna galerija 
od magistrata prevzelo v najem Jakopičev paviljon 
in tako pridobilo razstavišče za občasne razstave, 
že novembra 1925 pa je dobilo v uporabo tudi večji 
del prostorov v Narodnem domu, z izjemo tistih, ki 
jih je zasedalo telovadno društvo Sokol, poznejši 
Partizan, še pozneje preimenovan v Narodni dom.

Ob praznovanju desetletnice obstoja Društva Na-
rodna galerija so decembra 1928 v dvanajstih pro-

storih Narodnega doma postavili na ogled razstavo 
230 slik, 132 kipov in 746 del na papirju kot izbor del 
iz galerijske zbirke; iz te društvene zagnanosti pa je 
junija 1933 sledilo odprtje stalne razstave, za katero 
so svoja dela odstopili ali posodili tudi Narodni mu-
zej, Škofijski muzej in že omenjena zbirka ljubljanske 
mestne občine.

Društvo Narodna galerija so avgusta 1945 z držav-
nim dekretom razpustili, s 1. junijem 1946 pa je bila 
z državno uredbo ustanovljena Narodna galerija kot 
državna ustanova.

Rast umetnostnega fonda, ki jo je leta 1986 znatno 
dvignila še inkorporacija t. i. vladnega fonda, je 
narekovala širitev prostorov, zato je bilo leta 1994 
stavbi Narodnega doma dograjeno novo krilo z 
razstaviščem za občasne razstave, z galerijsko 
etažo za evropsko zbirko, z depojskimi in garažnimi 

prostori, s sodobnimi pisarnami za strokovne delav-
ce in prostori za knjižnico, fototeko in fotoatelje, kar 
vse je omogočilo posodobitev muzejskih standar-
dov. Manjkajoča povezava med Narodnim domom 
in novim krilom je oteževala nemoteno delo, in 
to pomanjkljivost je septembra 2001 odpravila 
postavitev nove steklene avle, ki je povezala oba 
obstoječa dela.

Pred nekaj leti se je končno začela tudi temeljita 
obnova palače Narodni dom. Pridobitvi dodatnih 
prostorov je sledila preurejena in občutno razširjena 
stalna postavitev umetnostne zbirke, zajete v ča-
sovnem loku od začetka 13. do sredine 20. stoletja. 
Odmevna otvoritev 27. januarja 2016 je rezultat 
dolgoletnih prizadevanj po posodobljenju zbirke 
nacionalnega pomena je še močneje utrdila mesto 
Narodne galerije med evropskimi umetnostnimi 
muzeji._

ČASOVNICA NARODNE GALERIJE
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REPORTAŽA

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA 
DETAJLOV UMETNIN  
IZ ZBIRKE NARODNE GALERIJE  
NA JAKOPIČEVEM SPREHAJALIŠČU
Na Jakopičevem sprehajališču v ljubljanskem 
parku Tivoli si lahko do 4. novembra 2018 ogle-
date fotografsko razstavo umetnin iz zbirke Na-
rodne galerije. Razstava je nastala v sodelovanju 
med Narodno galerijo in Turizmom Ljubljana 
ob stoletnici Narodne galerije, ki je za kulturno 
ustanovo mejnik, vreden posebne pozornosti. 
Razstavljeni so detajli umetnin iz stalne zbirke 
Narodne galerije, povečane po prenovi palače 
Narodnega doma leta 2016. V njih prepozna-
vati stvaritve naših umetnikov pomeni biti del 
slovenske skupnosti, biti soudeležen v njenih 
srečnih in manj srečnih dneh s tisto ustvarjalno 
voljo, ki je Narodno galerijo privedla v življenje._

NARODNA GALERIJA V 
ARBORETUMU
V Arboretumu Volčji Potok se od 
marca 2018 do februarja 2019 posto-
poma predstavljajo izbrane galerijske 
slike, katerih vsebina ali nastanek sta 
povezana z večno lepoto in pomenlji-
vostjo cvetja in žensk. Ne v izvirniku, 
marveč v povečavi in v reprodukcijski 
tehniki, ki ustrezata parkovnemu pro-
storu in razmeram na prostem. Vsak 
mesec so v Arboretumu razstavljene 
tri nove slike, tako da bo v letu dni 
skupaj na ogled 36 umetnin. Vsaka 
slika je pospremljena z osnovnimi 
umetnostnozgodovinskim podatki in 
s komentarjem cvetlične vsebine. Na-
rodna galerija v Arboretumu pripravlja 
tudi različne dogodke za obiskovalce, 
kot so strokovna vodenja, slikarske 
delavnice in delavnice za otroke._

ALI STE VEDELI ...
… da se lahko v Narodni galeriji tudi poročite? V eni izmed najlepših 
slavnostnih dvoran v Sloveniji, v Zlati dvorani Narodne galerije, 
lahko potrdite svojo ljubezen s poročnim obredom.

… da se lahko udeležite katerega izmed ustvarjalnih tečajev za od-
rasle? Na voljo so tečaj slikanja akvarela, tečaj risanja za začetnike, 
tečaj kiparjenja v glini in tečaj grafičnih tehnik globokega tiska.

… da lahko do 10. februarja 2019 praznujte rojstni dan v prijetnem 
vzdušju med čudovitimi umetninami naše najbolj znane umetnice 
Ivane Kobilce? Pod strokovnim vodstvom se lahko sprehodite po 
razstavi in se v družbi akademskih slikarjev preizkusite v risanju 
cvetličnih aranžmajev, portretov ali slikanju kavnih akvarelov.

… da so na voljo tudi ustvarjalne delavnice za družine in otroke? 
Prvi del delavnic se odvija v razstavnih prostorih, kjer s pomočjo 
predmetov, ugank in namigov raziskujemo umetnine, drugi del pa 
poteka v ustvarjalnem ateljeju. Namenjene so osnovnošolcem in 
predšolskim otrokom v spremstvu staršev._

ng-slo.si

Ivana Kobilca se je v šestinštirideset let dolgem 
ustvarjanju zgledovala po največjih evropskih 
naturalistih in simbolistih. Bila je pridružena članica 
Salona francoske Société nationale des beaux-arts 
in trikrat uvrščena na njeno razstavo. Razstavljala 
je po celotni Evropi, med drugim s Ferdom Veselom 
kot prva Slovenka na beneškem bienalu. Kot edina 
Slovenka je redno in od blizu spremljala razstave 
treh glavnih secesij (na Dunaju, v Münchnu in v 
Berlinu). Dobivala je prestižna naročila za cer-
kveno in za posvetno oblast, doma in v Bosni, kot 
mojstrici socialnih stikov pa ji je uspelo portretirati 
ljudi vseh slojev in starosti: od berlinskih milijonar-
jev, politikov, meščank in otrok do gorenjskih vaških 
posebnežev.

Na prvi pregledni razstavi Kobilčinega opusa v 
zadnjih štirih desetletjih je v devetih razstavnih 
dvoranah Novega krila na ogled okoli 140 njenih 
del vseh slogovnih obdobij in žanrov. Kobilco so z 
drugimi slovenskimi realisti njene generacije družili 
skupna ustvarjalna zanimanja in kraji šolanja, zato 
so razstavljena tudi ključna dela sodobnikov, in 

sicer Jurija Šubica (1855–1890), Antona Ažbeta 
(1862–1905), Jožefa Petkovška (1861–1898) in 
Ferda Vesela (1861–1946).

Razstavo sestavlja dvanajst sklopov, ki razisku-
jejo razvoj Kobilčinih motivov od münchenskih 
portretnih študij in orientalizma, otroških portretov 
in žanrskih podob, žanrskega interierja do akta in 
meščanskega portreta. Poleg koraka k plenerizmu, 
modernega načina slikanja, so predstavljene še 
okoliščine nastanka alegorične podobe Slovenija se 
klanja Ljubljani in nekatera mesta, kjer je umetnica 
delovala: Ljubljana v zgodnjem in poznem obdobju, 
Pariz, Sarajevo in Berlin.

Priljubljenim slikam, kot sta Poletje in Kofetarica, so 
pridružene slikarkine umetnine iz zasebnih zbirk, ki 
so skoraj neznane širši javnosti, vse skupaj pa od-
sevajo Kobilčino ustvarjalno moč in raznolike vplive 
evropskih umetnostnih epicentrov.

Razstava bo na ogled do 10. februarja 2019._

VELIKA RETROSPEKTIVNA RAZSTAVA IVANE KOBILCA
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… MEHAK PULOVER.
Topshop

Mehak, udoben krajši pulover 
je popolna kombinacija za 
džinske z visokim pasom. 

topshop.com 

51,00 €

… RETRO SONČNA 
OČAL A .

BP.
Sončna očala z 

ovalnimi okvirji bodo 
nadgradila prav vsak 

videz in mu dala 
vintage vibracije. 
nordstrom.com 

13,00 €

… TRENČKOT V VIDEZU VELURJA .
Zara

S trenčkotom nikoli ne boste zgreši-
le. Letos se odločite za vsaj nekoliko 
drugačnega. Poskusite s takšnim v 

videzu velurja. 
zara.com 

49,95 €

… VINTAGE DŽINSKE.
Madewell

Vintage džinske z visokim 
pasom vas bodo v trenutku 
spremenile v supermodel iz 
90. let prejšnjega stoletja. 

madewell.com 

105,00 €

… POKRIVALO »FIDDLER«.
Rag & Bone

Letos vladajo pokrivala »fid-
dler« ali pokrivala v videzu 

ribiških kap. Zato si hitro tudi 
ve omislite kaj podobnega. 

rag-bone.com 

179,00 €

… VODOODPORNE 
ČEVLJE.
Bernardo

Srčkani škornji za dež, ki 
jih zadaj krasijo vezalke. 
Ne dovolite, da vam vaš 

slog pokvari vreme. 
bernardo1946.com 

133,00 €… KVADRATASTO TORBICO.
Mango

Eden izmed letošnjih jesenskih modnih 
trendov narekuje, da je to sezona 
kvadratastih torbic. Simpatične in 

priročne, kaj pravite? 
mango.com 

35,99 €

… NEPOZ ABNO DIŠAVO.
Chanel

Dišava Les Eaux de Chanel je nav-
dihnjena s tremi ljubimi destinaci-
jami Gabrielle Chanel (Pariz-Dea-
uville, Pariz-Venise, Pariz-Biarritz) 

in predstavlja novo poglavje v 
zgodovini parfumov Chanel. 

chanel.com 

120,00 €

… OGROMEN ŠAL .
H&M

Večji volneni šal prav nikoli 
ne gre iz mode. Da ne govo-

rimo, kako je topel. 
hm.com 

14,99 €

… »STATEMENT« UHANE.
Zara

Pravi »statement« uhani bodo 
popestrili vaš videz. Morda tokrat 

posežete po neenakem paru? 
zara.com 

12,95 € … Z APELJIVO PERILO.
Free People

Ali preprosto obožujete 
večfunkcionalnost svojega 

spodnjega perila? To je odlična 
kombinacija. Ne le, da gre 

za zapeljivo spodnje perilo, 
gre tudi za zapeljiv bodi, ki 

bo v kombinaciji z džinskami 
naravnost fantastičen. 

freepeople.com 

53,00 €

STILIST

MODA

STIL: LUCIJA MARKO 

TO JESEN NE POZABI NA …
ŽENSKA OMARA+

… BISERNO BELI TELEFON.
Huawei P20

Huawei P20 v novi barvi Pearl 
White izžareva eleganco lesketa-

joče se biserovine. 
huaweislovenija.si 

589,00 €
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OBIŠČITE NOVO TRGOVINO 

HAPPY SOCKS 

V NAKUPOVALNEM CENTRU 

SUPERNOVA V LJUBLJANI

Nakupovalni center Supernova, Jurčkova cesta 223, Ljubljana
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MODAMODAMODA

STILIST

 . . . BL A ZER V MORNARSKO 
MODRI BARVI.

Topman
Vrhunski blazer v čudoviti 

modri barvi in s karo vzorcem 
je lahko vaš »statement« kos 

letošnje jeseni.  
topman.com 

190,00 €

 … USNJENI NAHRBTNIK.

Robert Graham
Eleganten usnjeni nahrbtnik, 
izdelan v rustikalnem videzu, 
bo vaš novi najboljši prijatelj.  

robertgraham.us 

298,00 €

 … RETRO SONČNA OČAL A .

Salt Optic
Polarizirana sončna očala 

z vintage pridihom, ki 
zagotavljajo vrhunsko 

jasnost.  
saltoptics.com 

390,00 €

 . . . ČRNE DŽINSKE.

Uniqlo
Moške džinske, narejene iz 

originalnega džinsa in tkane 
po tradicionalni metodi. 

Njihov edinstven značaj se 
bo pokazal takoj, ko jih boste 

začeli nositi.  
uniqlo.com 

39,90 €

 … POLO MAJICO.

H&M
Polo majica z vrhunskim 

bombažem bo krasno 
dopolnjevala vaš pulover ali 

usnjeno jakno.  
hm.com 

19,99 €

 … KUL K APO.

Bailey
Volnena kapa Lord s 

klasičnim vzorcem ribje 
kosti za šarmantnega 

Italijana, ki se skriva v vas.  
baileyhats.com 

73,00 €

MOŠKA OMARA+
TO JESEN NE POZABI NA …

STIL: JAN MACAROL VRABEC 

. . . ČRNE SUPERGE.
Nike

Superge Nike Air Force 1 
Jester XX Sneaker so na-

gajiva preobrazba ikoničnih 
čevljev. Za pogumne fante. 

nike.com 

110,00 €

… NOVE MOK ASINE.
Scarosso

Privoščite si prave usnjene 
mokasine, ki bodo z vami 

nekaj let.  Morda poskusite 
prav z mokasini Franco 

Moro, ki so narejeni ročno. 
scarosso.com 

235,00 €

… URO Z OKOSTJEM.
Ingersoll Watches

Ura Herald Automatic 
Skeleton s številčnico z 

mehanizmom, ki je pika na 
i sicer zelo elegantne ure s 
samodejnim mehanizmom. 

ingersoll1892.com 

542,00 €

… BEL PULOVER.
Zara

Bel pulover z okroglim 
izrezom in pletenjem v stilu 
»brioche« bo odlično pope-

stril sive jesenske dni. 
zara.com 

29,95 €

… ELEGANTEN PAS.
Arket

Pas je odličen modni doda-
tek, še posebej, če gre za 
rastlinsko strojeno usnje. 

arket.com 

39,00 €

… NOV TELEFON. 
Huawei P20

Novo barvno različico 
telefona Huawei 

P20 Morpho Aurora 
je navdihnil morfo 

metulj. 
huaweislovenija.si 

589,00 €
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BTC, hala A – Ljubljana I Copova – Ljubljana I Supernova - Ljubljana Rudnik I Mercator center Šiška – Ljubljana I Planet Koper - Koper

: facebook.com/theathletesfootslovenia : @theathletesfootslovenia #vidimosevTAFu

   Kmalu z vami tudi na spletu: www.taf.si

NOV STIL
     V MESTU



MODA

BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO 

POTISK NA 
POTISK
Da boste s tem tren-
dom zares zažigale, 
skupaj kombinirajte 
nekaj potiskov, ki mor-
da na papirju nimajo 
smisla. A če dodate 
nevtralno barvo ali pa 
kos masivnega nakita, 
vam bo zlahka uspelo. 
In takšni mešani videzi 
z modnih revij Philipa 
Lima, Michaela Korsa 
in Anne Sui to samo 
potrjujejo._

VROČA RDEČA
Rdeča barva sama po 
sebi ni trend. A kaj se 
zgodi, če se jo nosi 
kot monokromatičen 
videz? Trend! Ognjena, 
močna ženska barva 
je bila opažena na mo-
dni pisti Tibija, Oscarja 
de la Rente in Mother 
of Pearl._

80. NA DIVJEM 
ZAHODU

Vzemite pretirana 
ramena, petke kitten 
in statement uhane, 

pa se boste takoj vrnile 
v 80. leta prejšnjega 
stoletja. Dodajte še 

dodatke z Divjega 
zahoda – pomislite na 
škornje v videzu kačje 
kože, kavbojski potisk 

in resice – in dobi-
le boste posrečeno 

kombinacijo različnih, 
a privlačnih vibracij._

RAZKOŠNO 
RAVNOTEŽJE

KAKO JE VIDETI 
SAMOZADOSTNA ŽENSKA V 
DOBI #METOO (#TUDIJAZ)?  
MODNI OBLIKOVALCI SO 
PRILJUBLJEN OBČUTEK 
OPOLNOMOČENJA ZDRUŽILI 
S SVOJIMI ŠIVI, ROKAVI, 
GUMBI IN ROBOVI TER TAKO 
ZA JESEN IN ZIMO 2018 
POUDARILI TISTO, KAR ŽE 
OD NEKDAJ ZAZNAMUJE 
SIJAJNO MODO: ŽENSKA SE 
MORA V SVOJIH OBLAČILIH 
POČUTITI DOBRO. 

ŽIVALSKI 
POTISK

Modne hiše, kot so 
Calvin Klein, Bottega 
Venetta in Givenchy, 

so za to jesen odobrile 
živalski potisk. Preden 

rečete »Že spet?«, 
preverite stvaritve z 

modnih brvi. Poleg 
običajnih potiskov v 

videzu geparda so 
tokrat vključeni še 

potiski v videzu tigra in 
snežnega leoparda._
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MODA

OLEPŠANI 
PLAŠČI IZ 

OVČJE KOŽE
Čeprav se zdi, da 

takšen plašč res ne 
potrebuje še več 

volumna, so oblikoval-
ci, kot so Tory Burch, 
Proenza Schouler in 

Coach, dodali tisto ne-
kaj. Poskrbite torej, da 

bo to vaš statement 
kos._

USNJENA 
OBLEKA

Svila in žamet sta 
odlična, a kaj obleči, 

ko želite nekaj več 
drznosti? Odgovor z 

jesenskih modnih pist 
je … usnjena obleka. 

Kratka in živahna je pri 
Miu Miu, do gležnjev 

dolga in povsem 
neustavljiva pri Loewe, 
v obliki srajčne obleke 
pri Hermèsu, Tod’su in 

Givenchyju._ F
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NORI NA KARO
Karo bo trend tudi to jesen in 
pozdravljamo ga z odprtimi 
rokami. Sicer ne gre za prelo-
men potisk, a modne znamke 

še vedno najdejo 
sveže načine in 
nove pristope, da 
ga predstavijo. To 
jesen poskusite 
med seboj mešati 
različne vrste kara. 
Če želite še več iz-
ziva, potem dodajte 
še mešane materi-
ale (karirast volnen 
plašč in karirasto 
torbo iz najlona)._
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MODA

NOVA 
PRAKTIČNOST

BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO 
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POLETJA RESDA URADNO 
ŠE NI KONEC, A JESEN BO 
TUKAJ, PREDEN NAM BO 
USPELO REČI KEKS. ZATO 
SE MORATE NA MODNO 
JESEN PRIPRAVITI TUDI 
MOŠKI. IN LETOS BO BOLJ 
KOT AKTUALNOST VAŠIH 
OBLAČIL POMEMBNA 
NJIHOVA PRAKTIČNOST 
IN LUKSUZNA 
NONŠALANTNOST. 

RJAVA
Rjava je kraljica te se-
zone. Fendi je povedel 

z jaknami na dvojno 
zapenjanje, anoraki in 

plašči z ovčjo koži, med-
tem ko sta Kim Jones in 

Louis Vuitton pokazala 
vrsto plaščev, bomber-

jev in dekonstruiranih 
suknjičev. Ste drzni? 
Odločite se za rjavo 

obleko._

KARO
Bolj kot se karo vzorci mešajo, bolje bo. Donatella 

Versace je prevzela pobudo z eno izmed njenih naj-
boljših kolekcij v zadnjih letih. Svetle kariraste jakne 

so se tako združile s hlačami s škotskim karom in 
karirastimi srajcami. Pri Marniju je bilo podobno, saj 
je Francesco Risso pokazal svoje (pre)velike kare na 

enako (pre)velikih plaščih._
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VETROVKA
Oblačila za aktivnosti na 
prostem se nikakor ne želijo 
umakniti iz modnih trendov – 
pa če je to prevelika puhovka, 
kot smo jo lahko videli pri 
Balenciagi, anorak z velkrom 
z modne revije Lanvina ali pa 
ultradolga podložena jakna 
pri Bossu._

RODEO
Trend Divjega zahoda ni posegel samo 
v letošnjo jesensko in zimsko modo za 
ženske, ampak je pogumno prikorakal 

tudi v moško modo. Kavbojski škornji so 
tako zavzeli modne piste tako v Milanu, 
Londonu kot tudi v Parizu. Iz kačje kože 

jih je izdelal H&M Studio, bleščeče beli 
so pri Calvin Kleinu, ultrakoničasti in 
superagresivni pa pri Givenchyju._

PLASTENJE 
USNJA

Veliko modnih oblikoval-
cev, ki so predstavili svoje 

kolekcije za jesen in zimo, je 
navdih jemalo tudi v filmu 
Matrica, saj smo bili priča 

(pre)velikim, dolgim usnje-
nim plaščem tako pri Fen-

diju in MSGM-ju kot tudi pri 
Paul Smithu in Dunhillu. Če 
ste zares pogumni, potem 

se poleg plašča odločite še 
za usnjene hlače._

DEVETDESETA
Kompleti trenirk, mehki 
klobučki v obliki narobe 
obrnjenega vedra in 
(pre)velike superge: 
devetdeseta so se 
vrnila. S trendom so 
se odlično poigrali pri 
Pradi, Dolce & Gabbani, 
Marniju in Versaceju. Če 
vam je trend všeč, po-
tem je morda najbolje, 
da investirate prav v ta 
nenavaden klobuček._

POHODNIK
Pri Louis Vuittonu so 

predstavili pohodniške če-
vlje v videzu pitonove kože 
in velike nahrbtnike »nap-
pa«, pri Giorgiju Armaniju 

so imeli škornji na zave-
zovanje videz švicarskih 
plezalnih čevljev. Chris-

topher Raeburn je posegel 
po bolj purističnem trendu 

– z njegovimi plašči, škornji 
in čevlji bi se lahko resnično 
povzpeli na kakšno goro. To 
jesen si torej kupite kakšen 

par kakovostnih pohodni-
ških čevljev._F
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KULINARIKA

NE SPREGLEJTE KULINARIČNIH TOČK, KJER SE 
LAHKO USTAVITE NA ODLIČNI HRANI IN PIJAČI 
TER SEVEDA NA DOBREM KLEPETU.

GURMANSKE 
POSTAJE 

HI KO FI
HI KO FI je vizija Gregorja Blažiča in Matije Krebsa, ki sta mestu Maribor preprosto 
želela ponuditi drugačno, bolj transparentno kavo. Zaradi želje po dvigu kakovo-
sti in kulture pitja kave želita ponuditi strankam samo najboljše. Kavno ponudbo 
dopolnjujejo še izbrana slovenska vina, pivo lokalne mikropivovarne in druge iz-
brane pijače. Ker ne želijo delati na embalaži, ampak vsebini, je lokal opremljen z 
vrhunsko opremo, ki pomaga doseči kakovostnejši končni produkt.

Kava, ki jo imajo v ponudbi, se spreminja. Nekaj časa imajo na primer vrste, kot so 
Kenya, Colombia, Costa Rica, spet drugič Ethiopio, Congo ali Guatemalo. Gre za 
t. i. »single origin« kave (ena vrsta kave). Nudijo pa tudi »blend«, kar je mešanica 
več različnih »single origin« kav. Kavo pražijo sami v lokalni pražarni in ta je manj 
pražena od ostalih komercialnih kav, kar se seveda najbolj pozna pri okusu. Če 
ste navajeni grenkega okusa, je njihov svet kave popolnoma drugačen. »Blend«, 
ki je njihova najbolj pražena kava, ima namesto neprijetne grenkobe grenkobo 
temne čokolade, okus tobaka ali oreščkov. 

Ker prisegajo na svežino, lahko ob kavi pojeste tudi sveže pečen rogljiček ali spi-
jete sveže stisnjen sok. Ob popoldnevih gostje radi posežejo tudi po hišnem vinu 
ali penini ter ostalih Marofovih dobrotah. So v večnem iskanju odličnih kapljic, 
zato imajo v ponudbi tudi šampanjce iz Francije (Drappier). Zaradi vedno spre-
minjajoče se ponudbe, so se odločili za samopostrežni sistem, kar pomeni, da 
stranke naročijo pri šanku, vodo si natočijo same, naročilo pa prinesejo zaposleni.

Ob obisku HI KO FI se lahko usedete v notranjosti, kjer so deli sten posvečeni kavi 
in t. i. tretjemu valu kave, na pultu pred kapalnim stolpom pa je tudi mini kavni 
priročnik, ki ga lahko vzamete tudi domov. Ob lepem vremenu je odprt majhen 
letni vrt, ki so ga ohranili v neformalnem slogu tako kot večino notranjosti._

Tyrševa ulica 13 / Maribor  
 HI KO FI

PUTR
Med idejami novodobne kuhinje in surovega urbanizma, s pridihom domače 
topline in klasičnih receptov je v Trzinu pred dobrim letom zaživela restavracija 
Putr. Na teh idejah so zasnovali ambient, kjer se kovina skladno spaja z lesom 
in tropskimi detajli. 

Ponudba je sestavljen iz klasičnih jedi, ki so pripravljene na moderen način s 
sestavinami s celega sveta. Poleg a la carte menija ponujajo tudi vsakodnevne 
malice in kosila, ki imajo prav tako pridih novodobne kuhinje. Goste razvaja-
jo z odlično jutranjo kavico, sladkimi rogljički in slastnimi torticami izpod rok 
tekmovalke resničnostnega šova Master Chef Jelene Vadnjal. Njihova pestra 
ponudba slovenskih vin ne bo pustila nikogar ravnodušnega, z veseljem pa 
vam zmešajo vrhunski gin tonic, aperol spritz ali katero drugo pijačo. Zraven 
vam med drugim ponudijo odlično račjo pašteto ali namaz dimljene postrvi ter 
vam prebudijo brbončice in ljubezen do hrane.

V tem hitrem, stresnem tempu življenja je Restavracija Putr nedvomno oaza 
prijetnega počutja in odlične kulinarike. Obiščite jih in se prepričajte, da je 
»s putrom vse boljše«._

Mengeška cesta 67 / Trzin 
putr.si
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ČAS JE ZA 
LETOŠNJI 
VINSKI MOŠT
ENA VODILNIH SLOVENSKIH VINSKIH KLETI IN AKTUALNI 
VINAR LETA 2018 PUKLAVEC FAMILY WINES VSAKO JESEN 
NA POLICE IZBRANIH TRGOVCEV POŠLJE PRVE SADOVE 
LETOŠNJE TRGATVE – VINSKI MOŠT. 

JE CHEFOV 
VAJENEC 
IZ PRAVEGA 
TESTA?
Polovica opravljenih izzivov je 
vlogerja Jana Macarola Vrab-
ca že dodobra umestila v čevlje 
chefovega vajenca, ki se uri pod 
budnim očesom mojstra Uro-
ša Štefelina. Vloger neumorno 
zasleduje svoj cilj – uspelo mu je 
rešiti tudi 3. izziv, saj je s kartico 
Mastercard® porabil manj kot 30 
evrov za 4-hodni gurmanski meni. 
Pa je s kuho navdušil tudi goste? 
Ali mu je uspelo pripraviti popol-
no poširano jajce? Najosnovnejše 
tehnike niso nujno najpreprostej-
še, kar velja tudi za prepoznava-
nje 10 zelišč z zavezanimi očmi. 
Drznite si napovedati razplete iz-
zivov in sodelujte v nagradni igri 
za gurmantično razvajanje ali ve-
liko nagrado: ekskluzivno večerjo 
za izbrane goste izpod kuhalnice 
chefa Uroša in vajenca, če se bo 
slednji v izzivih dobro odrezal._

citymagazine.si
mastercard.si 

 Jan Macarol, Vila Podvin 
 Jan Macarol

Letošnja zgodnja trgatev je poskrbela, da lahko tudi mi prej okušamo 
prve kapljice iz Ljutomersko-Ormoških goric, ki naznanjajo novo vinsko 
letino. Beli vinski mošt je letos prišel na police že konec avgusta in bo 
na voljo vse do martinovega, medtem ko se mu bo rdeči vinski mošt 
pridružil šele konec septembra, saj rdeče sorte grozdja pozneje dozorijo.

In kaj je skrivnost dobrega vinskega mošta? Vinogradniki in vinarji iz 
ormoške kleti se zavedajo, da je treba za dober mošt izbrati optimalen 
čas trgatve in v kleti skrbno ravnati z grozdjem in grozdnim sokom. S 
posebnim postopkom vinskemu moštu zaustavijo fermentacijo s tem, 
da ga ohladijo na 0 stopinj Celzija ter ustvarijo temperaturni šok, zaradi 
katerega ga lahko ustekleničijo. 

Beli vinski mošt temelji na sorti muškat otonel, torej na osnovni sorti 
priljubljene muškatne penine. Je lahkoten in prijetnega, slajšega oku-
sa, z intenzivnim sadnim karakterjem in čudovito cvetlično aromo. 
Zato je idealna spremljava h kostanjevim jedem, sladicam, kot je ja-
bolčni zavitek, hkrati pa je tudi odlična samostojna poslastica._

jeruzalem-ormoz.com 

 28 //  C I T Y M A G A Z I N E . S I





TEHNOLOGIJE

NOVIČKE S SPLETA

IROBOT ROOMBA I7+ 
*cm.si/roombai7plus

ZVOČNIK SODAPOP 
*cm.si/sodapop

HONOR 8X IN 8X MAX 
*cm.si/honor8x

BESEDILO & IZBOR: MIHA KODRIČ

KO NAS PREŠINE MISEL NA POLETJE, 
SE NAJVEČKRAT SPOMNIMO NA 
SPROSTITEV IN UŽITEK. TEHNOLOGIJA 
NI ENAKEGA MNENJA, SAJ JE TUDI 
V VROČIH MESECIH VZTRAJALA 
PRI TRDEM DELU. SADOVI TEGA 
DELA SO VSEKAKOR VIDNI. MNOGA 
PODJETJA SO JIH PREDSTAVILA NA 
TEHNOLOŠKEM SEJMU IFA, KI SE JE 
PREJŠNJI MESEC ODVIJAL V BERLINU. 
DOVOLITE NAM, DA JIH DELIMO Z VAMI. 

APPLE MACBOOK PRO
NAZAJ V LETO 2018

Apple se je končno odločil, da 
posodobi svojo linijo “nesmrtnih” 
prenosnikov Macbook Pro. Slednji 
že nekaj časa niso sledili trendom 
ter so tako profesionalne uporab-
nike delali nekoliko nervozne. Od 
te znamke smo lahko pričakovali 
le najboljše in to smo tudi dobili. 
Jedro sprememb so procesor-
ji nove generacije, ki imajo zdaj 
šestjederni Intel procesor i7 ali i9. 
Na voljo je seveda tudi več RAM-
-a oziroma možnosti nadgradnje 
slednjega. Seveda je sprememb, 
ki so prikrite očem še več, a o tem 
kdaj drugič. To, da pri Applu pos-
lušajo uporabnike, dokazuje dej-
stvo, da so pri Applu razvili obču-
tno tišjo tipkovnico. Dobrodošel 
nazaj v leto 2018, Apple!_

apple.com 

TELEFON MESECA

SAMSUNG GAL A X Y 
NOTE 9 
SUPERZMOGLJIVA 
NAPRAVA Z NAPREDNIM 
S_PENOM 

Samsung je predstavil svojo 
najzmogljivejšo napravo, 
pametni telefon Galaxy Note 9. 
Slednji predstavlja absoluten 
vrh ponudbe tega proizva-
jalca ter hkrati njegov najbolj 
premijski telefon. Na področju 
oblikovanja sledi značilnemu 
trendu Samsungovih naprav 
ter tako ponudi 4-palčni Super 
AMOLED-zaslon od roba 
do roba z ločljivostjo 2960 
× 1440. V paketu z napravo 
bodo kupci dobili digitalno 
pero S-Pen, ki ga je mogoče 
uporabiti za daljinsko upravlja-
nje kamere in še vrsto drugih 
opravil. Novega Nota poganja 
procesor Snapdragon 845, 
za nemoteno delovanje skrbi 
napreden sistem za ohlajanje. 
Baterija z zmogljivostjo 4000 
mAh bo poskrbela, da naj bi 
uporabnik telefon po enem 
polnjenju uporabljal kar 24 ur. 
Po zaslugi programske rešitve 
Samsung DeX lahko telefon 
prek priključka HDMI pove-
žete z računalnikom ter tako 
slednjega spremenite v pravi 
pravcati računalnik. Glavni 
kameri sestavljata dve tipali z 
ločljivostjo 12 MP in zaslonka-
ma, ki podpirata načina f/1,5 in 
f/2,4. Funkcija Flaw Detection 
pa bo uporabnika opozorila, če 
bo s posnetkom kaj narobe._ 

samsung.com

HEX A 
ŠESTNOŽNI ROBOT, KI 
BO POSKRBEL ZA VAŠE 
RASTLINE 

Generalni direktor robotskega 
podjetja Vincross Sun Tianqi je 
predstavil šestnožnega robo-
ta, ki bo poskrbel za rastline v 
vašem domu. Robot HEXA bo 
rastlino v loncu glede na njene 
potrebe prenašal iz s soncem 
obsijanega prostora v senco. Če 
bo zaslutil, da rastlina potrebuje 
vodo, bo vašo pozornost vzbudil 
s kratkim plesom. Opremljen je z 
infrardečo kamero z ločljivostjo 
720p, ki ponuja nočni vid, vsaka 
od njegovih šestih nog pa ima tri 
motorje. Robot je sicer del pro-
jekta Sharing Human Techno-
logy with Plants._

vincross.com

MICROSOFT SURFACE GO  
MANJŠI BRAT MODELA SURFACE PRO

Microsoft je predstavil novo napravo Surface Go, ki je 
hibrid med tablico in prenosnim računalnikom. Predsta-
vlja sicer manjšo in manj zmogljivo različico priljubljene 
naprave Surface Pro, ki deluje z običajnim operacijskim 
sistemom Windows 10. Bistvo naprave je 10-palčni 
zaslon na dotik, ki vsebino prikazuje v razmerju 3 : 2 in 
v ločljivosti 1800 × 1200 pik. Kupcem ponujajo možnost 
personalizacije, zato so na voljo različne barve prevleke 
naprave (alkantara srebrna, srebrna, rdeča, modra) in 
prevleke za tipkovnico Surface Go Signature Type Cover. 
Tablico lahko upravljate tudi z Microsoftovim pisalom 
Surface Pen in miško Surface Mobile Mouse._ 

microsoft.com

CANON EOS R  
CANONOV KORAK V NOVE VODE 

Canon je končno sledil trendu 
brezzrcalnih fotoaparatov pol-
nega formata in predstavil EOS 
R. Slednji sledi načinu uporabe 
in funkcionalnosti ter ergono-
mije, ki so jo »verniki« blagov-
ne znamke Canon tako zelo 
vzljubili v seriji EOS. Senzor 
samodejnega ostrenja CMOS 
premore ločljivost 30,3 MP v 
kombinaciji z izjemno zmoglji-
vostjo ISO pa bo pripomogel k 
ustvarjanju izjemno ostrih slik 
in videa. Novim tehnologijam 
so namenjeni tudi novi objektivi 
serije RF, ki bodo ustvarjanje 
kakopak ponesli na višji nivo. 
Za filmske ustvarjalce prvič 
ponuja zajem videa v kakovosti 
4K. In še mnogo dobrih starih 
odličnih lastnosti Canona, ki 
smo jih tako zelo cenili v prete-
klosti. _ 

canon.si

TEHNOLOŠKI 
DOPUST?  
AH, KJE PA!
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WIKO VIEW2 GO, VIEW2 PLUS IN HARRY2

DEMOKRATIZACIJA TRENDOVSKE TEHNOLOGIJE

Wiko postavlja uporabnike v samo osrčje strategije svoje bla-
govne znamke. V odgovoru na poziv za še več prostora je Wiko 
na sejmu MWC 2018 februarja letos predstavil kolekcijo View2. 
Ta kolekcija uporabnikom prinaša več uporabnega zaslonskega 
prostora na celozaslonskih napravah formata 19 : 9 in brezhib-
no učinkovitost. Wiko je na sejmu IFA 2018 naredil še korak dlje 
in razkril svojo razširjeno kolekcijo View2. Z lansiranjem naprav 
View2 Go in View2 Plus Wiko uporabnikom ponuja več izbire, saj 
se obe napravi ponašata z novim dizajnom in drugačno celoza-
slonsko obliko ter ohišjem. In ker Wiko trdno verjame, da bi širo-
kozaslonska tehnologija morala biti dostopna vsem, predstavlja 
še napravo Harry2. Ta nova večpredstavnostna širokozaslonska 
naprava v formatu 18 : 9 ima eleganten in kompakten dizajn ter 
nudi izboljšano izkušnjo – odlična kakovost za vložen denar._

wikomobile.com

TEHNOLOGIJE

MELON & LIME 
SLOVENSKO-HRVAŠKA 
NAVEZA S PRVO POVEZA-
NO PODLAGO ZA JOGO NA 
SVETU 

Podlaga za jogo Melon & Lime, 
ki jo je razvilo mlado sloven-
sko-hrvaško zagonsko podje-
tje, ima v sebi vgrajen NFC-čip, 
ki deluje kot edinstven ključ 
za odklep aplikacije, polne 
navdihujočih videov o jogi. 
Inovacija se lahko pohvali s po-
sebej razvito globljo teksturo, 
ki omogoča boljši oprijem, in s 
svojo oblikovno platjo. Na voljo 
je v kombinaciji dveh barv: me-
lona oranžni (Happy), ki spod-
buja veselje in energičnost, in 
limeta zeleni (Calm), ki pomaga 
pri sproščanju. Izdelana je iz 
termoplastičnega elastomera 
(TPE), ki ga je mogoče v celoti 
reciklirati._ 

melonandlime.com

SAMSUNG GAL A X Y 
TAB S4
V OSPREDJE POSTAVLJA 
PRODUKTIVNOST 

Samsungov največji tekmec 
Apple s svojim iPadom ostaja 
vodilni na področju ponudbe
aplikacij, optimiziranih za ta-
blice. Zato so se pri Samsungu 
odločili, da potrošnike
poskusijo prepričati z izjemno 
produktivnostjo. Nova tablica 
južnokorejskega giganta vsebi-
no prikazuje na 10,5-palčnem 
Super AMOLED-zaslonu z 
ločljivostjo 2560 × 1600 slikov-
nih točk. Po zaslugi vzdržljive 
baterije z zmogljivostjo 7300 
mAh jo lahko neprekinjeno
uporabljate do 16 ur. Program-
ska oprema tablice vključuje 
progamsko rešitev Samsung 
DeX, ki uporabniku omogoča, 
da tablični način preobrazi v 
pravcato računalniško namizje. 
Z modrozobo tipkovnico ter 
vključenim pisalom S Pen je to 
lahko vaš prenosni računalnik._

samsung.com

YUNEEC MANTIS Q
CENOVNO UGODEN, A 
ODLIČEN DRON 

Yuneec je predstavil novi dron 
Mantis Q, ki z relativno nizko 
ceno okoli 500 evrov  pred-
stavlja vstop v svet letenja z 
droni, a nikakor ne razočara z 
nekaterimi odličnimi lastnostmi.  
Video lahko namreč zajema 
kar z ločljivostjo 4K, kamera 
premore “gimbal” za stabiliza-
cijo in usmerjanje, dron pa ima 
tudi sisteme za prepoznavanje 
obraza. Sledi lahko premika-
jočim se objektom, z njim pa 
lahko upravljate tudi z glasov-
nimi ukazi. Polna baterija leteče 
naprave, ki bo dosegla zares 
visoko hitrost do 70 km/h, naj bi 
zadošča za 33-minutni let. Zdi 
se, da je DJI dobil pravega kon-
kurenta, in to ne le po karakteri-
stikah temveč tudi ceni._ 

yuneec.com

DAKBOARD WALL 
DISPL AY V2 PLUS
PAMETNA TABLA, KI VAM BO 
V POMOČ PRI ORGANIZACIJI 

Življenje zna biti zelo stresno in 
velikokrat se zgodi, da poza-
bimo na pomembne opravke. 
Pametna tabla Wall Display V2 
Plus, ki je namenjena razpore-
janju obveznosti med delovnim 
tednom, bo gotovo olajšala si-
tuacijo. 24-palčni HD zaslon bo 
vselej prikazoval informacije, ki 
jih potrebujete, da brez težav 
prebrodite dan. Tehnologija IPS 
zagotavlja izjemno kakovost 
slik, barvno natančnost in 
največje vidne kote. Prek na-
prave se je prav tako mogoče 
povezati z aplikacijami Google 
Calendar, iCloud Calendar in 
Facebook._ 

dakboard.com

GOCUBE
RUBIKOVA KOCKA, 
KAKRŠNE DO ZDAJ ŠE NIS-
TE POZNALI 

3D-rubikova kocka GoCube 
je opremljena s senzorji, ki 
zaznajo in izmerijo aktivnost 
uporabnika in položaj kocke. 
Na ta način boste izvedeli 
podatke o obratih na se-
kundo, številu potez, času 
reševanja … Igrača deluje v 
kombinaciji z aplikacijo, ki ji 
v hipu posreduje vse po-
membne informacije. Sistem 
je prav tako sposoben izslediti 
in posneti vsak premik ob re-
ševanju kocke. Uporabnikom 
tako omogoča, da svoje delo 
podrobno analizirajo in odkri-
jejo pomanjkljivosti, ki jih je 
treba izboljšati._  

kickstarter.com 

JUNE
PEČICA, KI ZDRUŽUJE KAR 
SEDEM GOSPODINJSKIH 
APARATOV

Izjemno funkcionalno pečico 
June so razvili nekdanji Applovi 
inženirji. Edinstven gospodinj-
ski aparat v kompaktnem ohiš-
ju združuje kar sedem gospo-
dinjskih aparatov. Deluje kot 
konvekcijska pečica, opekač, 
zračni cvrtnik, sušilnik, počasni 
kuhalnik, žar in grelni predal. 
Ima tudi notranjo kamero, ki 
samodejno prepozna več kot 
65 jedi. Uporabnikom bodo v 
pomoč tudi prednastavljeni 
načini kuhanja. Pečico je mo-
goče upravljati prek zaslona na 
dotik ali aplikacije za pametne 
telefone._

melonandlime.com
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TEHNOLOGIJE

XIAOMI POCOPHONE F1 
NAJCENEJŠI TELEFON 
S PROCESORJEM 
SNAPDRAGON 845

Pocophone F1 je prvi tele-
fon nove blagovne znamko 
Pocophone, ki jo uvaja kitajski 
“zmaj” Xiaomi. Kljub ceni okoli 
300 evrov ponuja najboljše 
možne specifikacije. V njegovi 
notranjosti najdemo procesor 
Snapdragon 845,6 GB RAM-a 
in grafično kartico Adre-
no 630. Njegov 6,18-palčni 
zaslon se ponaša z ločljivostjo 
2246 ×1080 slikovnih točk. 
Telefon se bo izkazal tudi pri 
ustvarjanju posnetkov, saj ima 
vrhunski glavni kameri z 12 MP 
in 5 MP ločljivosti in tudi selfie 
kamero z 20 MP. Pocophone 
je dokaz, da so lahko odlični 
pametni telefoni dosegljivi za 
pol cene._ 

mi.com

SONY XPERIA XZ3 
SONYJEV NOVI PARADNI 
KONJ PREMIKA MEJE

Najnovejši Sonyjev pametni 
telefon Xperia XZ3 ni le ču-
dovit na pogled, temveč vam 
z odličnimi specifikacijami 
omogoča uživanje v vsebi-
nah visoke kakovosti. Tele-
fon, ki ga poganja procesor 
Snapdragon 845, se lahko 
pohvali s 6-palčnim QHD+ 
HDR OLED-zaslonom. Zvoč-
niki S-Force Front Surround s 
prostorskim zvokom ponujajo 
20 % več glasnosti v primerja-
vi s predhodnikom XZ2. Glav-
no kamero z 19 MP odlično 
dopolnjuje sprednja kamera s 
13 MP, s katero boste posneli 
osupljive selfije s funkcijami 
za polepšanje._ 

sonymobile.com

PHILIPS OLED 803 IN 
OLED+ 903 
TELEVIZIJI Z OSUPLJIVO 
KAKOVOSTJO SLIKE IN 
ZVOKAE

Philips je predstavil svo-
ja nova aduta. Serija OLED 
803 z najnovejšim zaslonom 
OLED 2018 zagotavlja izjemno 
reprodukcijo črne barve 
in 10-odstotno povečanje 
svetilnosti zaslona. Philips 
je ob pomoči partnerskega 
podjetja Bowers & Wilkins 
zvok s serijo OLED+ 903 
ponesel na najvišjo raven 
doslej. Nove OLED-televizorje 
bosta poganjala operacijski 
sistem AndroidTM in izjemno 
hiter štirijedrni procesor s 16 
GB pomnilnika. Seriji bosta 
na voljo v dveh različicah z di-
agonalama 165 in 139 cm._ 

philips.si

LOGITECH MX 
VERTICAL 
MIŠKA, KI SE POŽVIŽGA 
NA NAČELA KLASIČNEGA 
DIZAJNA 

Logitech je javnost šokiral 
z lansiranjem miške, ki je na 
površino nagnjena pod kotom 
57 stopinj. Pri oblikovanju mo-
dela MX Vertical so ustvarjalci 
stremeli k zmanjšanju obreme-
nitve in premikanja. Edinstveni 
dizajn v primerjavi s klasično 
miško prispeva k znižanju 
količine mišične aktivnosti za 
10 %. Zahvaljujoč visoki stopnji 
občutljivosti miške, ki je 4000 
DPI (pik na palec), bo naprava 
zaznala vsak najmanjši premik. 
Spreminjanju ravni DPI je na-
menjen gumb na vrhu miške._ 

logitech.com

NIKON Z7 IN ZG  
BREZZRCALNA 
FOTOAPARATA Z NAJŠIRŠIM 
BAJONETOM POLNEGA 
FORMATA DOSLEJ

Vsestranska brezzrcalna 
fotoaparat Z7 in Z6 z najširšim 
bajonetom polnega formata 
na svetu zajemata svetlobo, 
kakršne doslej še nismo mogli 
prepoznati. Obe kameri poganja 
procesor Expeed 6. Z7 je z 
ločljivostjo senzorja pri 45,7 
MP namenjen predvsem tistim 
uporabnikom, ki od svojega 
fotoaparata zahtevajo kar se 
da visoko kakovost fotografij. 
Z6 vsebuje senzor z ločljivostjo 
24,5 MP, a se v primerjavi s 
svojim bratom (od 64 do 25.600) 
lahko pohvali z višjim številom 
ISO (od 100 do 51.200)._ 

nikon.com

DJI MAVIC 2 PRO IN 
DJI MAVIC 2 ZOOM  
ODLIČNA KAMERA IN 
IZJEMNA LETALSKA 
TEHNOLOGIJA 

DJI je svoje oboževalce razve-
selil z novima dronoma. Model 
Mavic 2 Pro je proizvajalec 
razvil v sodelovanju s Hassel-
bladom, ki se ukvarja z izde-
lovanjem fotografske opreme. 
Z dronom bo mogoče posneti 
fotografije z ločljivostjo 20 MP 
in 4K-videoposnetke v tehniki 
HDR. Kitajsko podjetje je prav 
tako predstavilo dron Mavic 2 
Zoom, katerega leča ponuja 
2-kratni optični zum. Drona 
bosta lahko po polnjenju bate-
rije letela 31 minut, pri čemer 
bosta v načinu Sport dosegla 
hitrosti do 72 km/h._ 

dji.com

ACERJEV  
PREDATOR THRONOS
VISOKOTEHNOLOŠKI STOL, 
KI ČAKA NA IGRIČARSKEGA 
KRALJA  

Igričarski stol Predator Thro-
nos se ponaša z ogromnim 
čezglavnim aparatom, ki ob 
integriranem prostoru za 
računalnik Predator podpira 
tudi tri 27-palčne zaslone. 
Stol, ki se je sposoben nagniti 
do kota 140 stopinj, bo vibriral 
glede na dogajanje v računal-
niški igri. Naslonjalo za noge 
vam bo pomagalo pri tem, 
da se med igranjem nekoliko 
odpočijete. Acer je ob Predator 
Thronosu prav tako predstavil 
dva 27-palčna zaslona, ki se 
uporabljata skupaj z novim 
stolom: Predator XB273K in 
Nitro XV273K._ 

acer.com 

SK AGEN FAL STER 2
PAMETNA URA, KI PRED-
STAVLJA SKANDINAVSKI 
DIZAJN  

Skagen je naznanil posodoblje-
no različico svoje pametne ure 
Falster, ki je v primerjavi s svojo 
predhodnico občutno pamet-
nejša. Model Falster 2, ki med 
drugim podpira funkcijo NFC, 
bo priskrbel podatke o srčnem 
utripu. V pomoč vam bo tudi ob 
raziskovanju novih krajev, saj 
ima sistem GPS. Danski proi-
zvajalci so pri izdelovanju nove 
ure ostali zvesti minimalizmu s 
skandinavsko estetiko. Tanek 
okvir pripomore k temu, da je 
1,19-palčni zaslon videti večji, 
kot dejansko je._ 

skagen.com 
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TOP 3 ZA 
IGRIČARJE

UŽIVATE V NOVI IGRIČARSKI TEHNOLOGIJI? STE 
RADI V TRENDU? POTEM SO TO 3 IZDELKI, KI JIH 
MORATE IMETI, ČE STE PO DUŠI PRAVI »GEJMER«. 

SHADOW OF THE TOMB 
R AIDER
Dočakali smo Laro Croft in vrača 
se še močnejša, zrelejša in še bolj 
pripravljena na boj. Znova raziskuje 
grobnice, rešuje uganke, strelja sov-
ražnike in se vihti čez prepade ter 
pri tem povzroči tisoč bolečih smrti. 
Spet zna tudi plavati pod vodo, kar 
je del raziskovanja še večjih arheo-
loških najdišč. Od danes dalje je že 
v prodaji igra Shadow of the Tomb 
Raider Croft Edition za PS4 ter XB1. 
Na standardno različico igre za PS4, 
PC in XB1 ter Steelbook Edition za 
PS4 in XB1 pa bo treba počakati le 
še 2 dni. V prodaji bo namreč od 14. 
septembra 2019._ 

tombraider.square-enix-games.com

V-R ALLY 4
Kdor si želi vznemirljivega arkadnega 
rallyja s simulacijskimi primesmi, naj 
se veseli V-RALLYJA 4! Serija, ki sega 
na prve PlayStatione, prinaša drvenje 
po cestah in čez drn in strn, lokacije 
po vsem svetu, petdeset vozil, med 
njimi buggyje, in vzpenjanje na gore, 
pri čemer pri vsakem obratu volana 
grozi nevarnost padca v prepad. Naj 
ste sami ali vdružbi (za večigralstvo je 
poskrbljeno), redkokatera dirkalna igra 
je tako vznemirljiva kot V-RALLY 4._ 

vrallygame.com

DESTINY 2: FORSAKEN
Večigralska prvoosebna streljanka 
Destiny 2 se je prebila skozi poro-
dne težave, avtorji pa so jo v mno-
gočem prilagodili željam skupnosti. 
Tovrstno ponižnost in pogum poo-
seblja razširitev Forsaken, ki je ni 
strah ubiti enega od bolj priljublje-
nih likov in vpeljati povsem nov ve-
čigralski način, imenovan Gambit. 
Gambit je tekmovalni modus vrste 
PvEvP (Player vs Environment vs 
Player), v katerem dvoje ekip po-
bija računalniške sovražnike in jim 
jemlje predmete, nakar slednje 
uporabi za priklic šefovskega gos-
podarja. Vmes je mogoče nad na-
sprotno moštvo pošiljati dodatne 
sitnosti ali se jih celo lotiti namesto 
botov, kar pa seveda prinaša tve-
ganje. Kakopak razširitev vsebuje 
tudi nove lokacije, kot sta astero-
idna Tangled Shore in skrivnostni 
Dreaming City, sveže superce, kot 
sta »vrteča se palica« za Hunterja 
in »veliko kladivo« za Titana, dvo-
je novih sovražnikov (Scorni, ki so 
predelani Falleni, osmero šefovskih 
Baronov, glavar Uldren) ter novo 
vrsto orožja, tj. lok s puščico. Raz-
širitvi pot tlakuje nadgradnja igre 
na različico 2.0, ki je med drugim 
sprostila vezanost orožij na vnap-
rej določene slote in tako odstra-
nila zanašanje zgolj na določena 
orožja. Ostrostrelske in fuzijske 
puške so na primer takoj postale 
bolj aktualne. S takim razvijanjem 
igre in upoštevanjem želja je Bun-
gie na dobri poti, da Destiny 2 os-
tane relevanten še dolgo časa._ 

destinythegame.com
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AVSTRIJSKI SUPERŠPORTNIK  

MILAN RED
Segment superšportnih avtomobilov je iz dneva v 
dan bogatejši, kar pomeni še toliko večjo konku-
renco, saj ljudi, ki bi odšteli po nekaj milijonov za 
nakup avtomobila, ni ravno v izobilju. Pri avstrij-
skem podjetju menijo, da imajo na to vprašanje 
dober odgovor, svojo rešitev pa vidijo v superšpor-
tnem avtomobilu Milan Red. Poganja ga 6,2-litrski 
V 8-valjnik s štirimi turbinami, ki proizvede 1.307 
konjskih moči in ima 1.400 njutonmetrov navora. 
To je dovolj, da se Milan Red od 0 do 100 km/h po-
žene v le 2,47 sekunde in doseže hitrost prek 400 
km/h. Na voljo bo le 99 primerkov avtomobila Mi-
lan Red, za posameznega pa je treba odšteti okoli 
2 milijona evrov._
milan-automotive.com 

Ford Ranger Raptor je novi pick-up igralec na 
evropskem trgu in ima bolj mišičast videz, ki 
se poda nadgrajenemu dizelskemu motorju. 
V središču evropskega Ranger Raptorja bije 
2-litrski 4-valjni motor z dvema turbinama, 
ki ima 213 konjskih moči in 500 njutonmetrov 
navora. Za prenos ima Raptor na voljo Fordov 
aktualen 10-stopenjski samodejni menjalnik, 
ki ga najdemo tudi v modelu Ford F-150 Rap-
tor. Terenske sposobnosti Ranger Raptorja so 
še dodatno izboljšane s pomočjo sistema Ter-
rain Management System, ki nam omogoča 
izbiro 6 različnih voznih načinov. Če se vam je 
postavilo vprašanje, zakaj so pri Fordu razkrili 
avtomobil na sejmu računalniških iger, se od-
govor skriva v tem, da bo novi Ford Ranger 
Raptor upodobljen v računalniški igri Forza 
Horizon 4._
ford.si

MOBILNO

BESEDILO & IZBOR: ANŽE BERLIČ & JAN MACAROL 

PRIHAJA V EVROPO!

FORD RANGER RAPTOR

VROČA 
NAPOVED 
JESENI

PRENOVA NAJBOLJE PRODAJANEGA 
PORSCHEJA

PORSCHE MACAN
Macan je v tem trenutku najbolje prodajan model 
znamke Porsche. Odkar je leta 2014 Macan prvič 
zapeljal na ceste, so jih prodali že 350.000, lani pa 
so na vsakega prodanega Porscheja 911 prodali 
3 Macane. Če želijo pri Porscheju obdržati te šte-
vilke, je osvežitev zagotovo dobrodošla. Prenova 
Porsche Macana ni velikopotezna, saj je bilo največ 
sprememb na zadku avtomobila, medtem ko ima 
sprednji del le prenovljene serijske LED-žaromete. 
Zadek ima zdaj že poznano LED svetlobno črto, ki 
smo jo lahko videli že pri modelih Cayenne in Pa-
namera. Najbolj opazna sprememba v notranjosti 
prenovljenega Porsche Macana je zagotovo spre-
menjena osrednja konzola, info-telematski sistem 
pa je zdaj serijsko podprt s pametnim glasovnim 
upravljanjem in ažurnim spremljanjem prometnih 
informacij in stanja na cestah._
porsche.si

OBČUTNO SPREMENJENA DRUGA 
GENERACIJA

AUDI Q3
Dizajn novega Audija Q3 je povsem primerljiv z 
najnovejšimi modeli, ki prihajajo iz tovarne Audi. 
Ima atletsko postavo in nas spominja na po-
manjšani model Q8. Prednjo masko krasijo nav-
pične letvice, žarometi pa so skorajda poveča-
na različica tistih z modela A3 Sportback. Novi 
Audi Q3 je zrasel. V dolžino je daljši za 9,65 cen-
timetra in ima za 7,6 centimetra daljšo medosno 
razdaljo. S tem bomo pridobili prostor v prtlja-
žnem prostoru in prostor v kabini za večje udo-
bje potnikov. Zadnji sedeži se lahko premaknejo 
naprej ali nazaj za 15 centimetrov. Posledično je 
lahko prtljažni prostor velik med 530 in 675 litri. 
Tudi v notranjosti lahko zasledimo vplive mode-
la Q8. Q3 v sredini sicer nima dveh zaslonov na 
dotik, ima pa zelo podobne oblike elementov na 
osrednji konzoli._
audi.si

RAZKAZOVANJE PRESTIŽA V AMERIŠKEM PEEBLE BEACHU NAM PRAV VSA-
KO LETO POPESTRI KONEC POLETJA. TOKRAT NI BILO NIČ DRUGAČE, SAJ SO 
NAM AVTOMOBILSKI PROIZVAJALCI Z VESELJEM PREDSTAVILI NAJNOVEJŠE 
MOJSTROVINE, NAD KATERIMI PREPROSTO NISMO MOGLI OSTATI RAVNODUŠ-

NI. ČE BI ISKALI TEMATIKO LETOŠNJEGA DOGAJANJA, BI JO LAHKO ISKALI V BESE-
DAH, KOT SO AERODINAMIKA, MOČ, FUTURIZEM IN PODOBNO. KER PA SEVEDA PEE-
BLE BEACH NI BIL EDINI DOGODEK ZA RAZKAZOVANJE MIŠIC, NISMO SPREGLEDALI 
DRUGIH PREDSTAVNIKOV, KI SO PRAV TAKO NAPIHOVALI SVOJE MIŠICE.
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100 % ELEKTRIČNI MERCEDES

MERCEDES-BENZ EQC
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC je prvi 100-odstotno 
električni avtomobil, ki je bil predstavljen pod oznako 
EQ. Ta bo po novem označevala električne avtomobile 
znamke Mercedes-Benz. Kot zagotavljajo pri Mercede-
su, se bo tudi serija EQ ponašala s kakovostjo, varnostjo 
in udobjem. Mercedes-Benz EQC ima vgrajeno baterijo 
z zmogljivostjo 80 kWh, ki ima dovolj energije za do 320 
prevoženih kilometrov. Za pogon skrbita dva asinhrona 
elektromotorja, eden za prednjo in drugi za zadnjo os. 
Skupna moč, ki jo proizvedeta, je 300 kW oziroma 408 
konjskih moči in 765 njutonmetrov navora. Da se bo seri-
ja EQ razlikovala od ostalih vozil znamke Mercedes-Benz, 
je vidno že na prvi pogled. Velika prednja maska ima črno 
podlago, vse skupaj pa je povezano z žarometi in združe-
no v prepričljivo celoto._
mercedes.si

KOMAJ OPAZNA SPREMEMBA

AUDI TT
Audi je posodobil roadster in kupejevsko različico modela 
TT. Kot je zdaj že v navadi, so tudi tokrat spremembe ko-
majda opazne, kar ne pomeni, da do njih ni prišlo na manj 
vidnih mestih. Na voljo bodo novi motorji, več opreme in 
nekaj zunanjih oblikovnih sprememb. Najnovejši Audi TT 
bo na voljo z 2-litrskim turbinskim motorjem, ki bo na-
vit na dve različni moči. Zunanjost avtomobila ponuja 
ostro bočno linijo, veliko 3D-masko z izrazitim okvirjem 
in večje stranske odprtine za zrak. Na voljo bosta še dve 
posebni izdaji Audija TT. Prva z oznako Audi TT 20 years 
bo imela posebne oznake in elemente, ki jih najdemo na 
konceptnem roadsterju iz leta 1995. Na voljo bo le 999 
takšnih primerkov. Druga posebna izvedenka TT S Line 
Competition bo imela še bolj izrazit in vpadljiv videz._
audi.si

TEŽKO PRIČAKOVANI ROADSTER

BMW Z4
Zunanja podoba novega BMW Z4 je vsekakor privlačna. 
First Edition je odet v barvo Frozen Orange Metallic, ki še 
bolj poudari kompleksen prednji del, ki je poln mrežastih 
odprtin za še bolj športen videz. Zdaj že legendarne led-
vičke se razkazujejo na nosu avtomobila, s tem pa so 
še bolj poudarjeni na novo oblikovani žarometi. Luknje 
za prednjimi kolesi odvajajo vroč zrak od zavor in s tem 
poskrbijo za bolj učinkovito zaviranje. V primerjavi z ak-
tualnim BMW Z4 ima novinec mehko platneno in ne ko-
vinske strehe. Kratek zadnji del ima opazen spoiler in tra-
pezoidne zaključke izpušnih cevi. Notranjost BMW Z4 je 
tehnološko povsem »up to date«. Ima zaslon Head-Up, 
digitalno instrumentno ploščo in širok zaslon za informa-
cijsko-zabavni sistem._
bmw.si

ELEKTRIKA IN NOVE OBLIKOVNE SMERNIC

OPEL GT X EXPERIMENTA
Oplova študija Opel GT X Experimental je osnovana na 
lahki platformi in ima zaradi večjega udobja 17-palčna 
platišča, ki pa zaradi oblikovnih razmerij delujejo precej 
večja. Za pogon skrbi elektromotor, ki dobiva energijo iz 
litij-ionske baterije z zmogljivostjo 50 kilovatnih ur. Opel 
pri modelu GT X Experimental ne raziskuje avtonomne 
vožnje do popolnosti, temveč večino odločitev še ved-
no prepušča vozniku. Ne samo tehnologije, s konceptno 
študijo je Opel predstavil tudi nove oblikovne smernice 
znamke. Tako si lahko predstavljamo, kakšen prednji in 
zadnji del bodo imeli Opli v prihodnje. Fokusno točko na 
prednjem delu bo predstavljal Oplov logotip, na zadku 
pa bomo imeli luči, ki so pravzaprav prezrcaljena oblika 
prednjih žarometov._
opel.si

BESEDILO & IZBOR: ANŽE BERLIČ & JAN MACAROL 

NOVICE

NOVA DOBA  
ZA HARLEY-DAVIDSON

HARLEY-
DAVIDSON 
LIVEWIRE

Harley-Davidson odpira nova po-
glavja v svoji bogati motociklistični 
zgodovini. Vse skupaj se je začelo s 
projektom z imenom Project LiveWi-
re iz leta 2014, ko so pri Harleyju na-
redili svoj prvi električni prototip. Na 
podlagi pridobljenih izkušenj je nas-
talo prvo električno motorno kolo 
Harley-Davidson LiveWire. Motorno 
kolo naj bi bilo sila preprosto za upo-
rabo, saj nima sklopke in klasičnega 
menjalnika, tako da samo obrnemo 
ročico za plin in že nam je na voljo 
konstanten navor elektromotorja. 
Na kaj več informacij o samem ele-
ktromotorju in zmogljivosti bo treba 
še malo počakat, vse pa bo znano 
do avgusta 2019, ko naj bi Harley-
Davidson LiveWire le zapeljal na 
cesto._
harley-davidson-ljubljana.si

MOBILNO

PRVA ČELADA S KLIMATSKO 
NAPRAVO

FEHER ACH-1
Čelada Feher ACH-1 ima na zad-
njem delu vgrajeno klimatsko na-
pravo in je opremljena z vsem, kar 
potrebujete, da jo priključite na 
baterijo motorja. Čelada uporablja 
podobno tehnologijo, kot jo upo-
rablja Bentley ali Ferrari za hlajenje 
sedežev. Feherjev sistem Tubular 
Spacer Fabric enakomerno raz-
poredi hladen zrak po notranjosti 
čelade. Čelada je sposobna ohla-
diti zrak v notranjosti do tempera-
ture, ki je od 10 do 15 stopinj nižja, 
kot je zunanja temperatura. Ko je 
glava ohlajena, se tudi telo ne bo 
tako močno segrelo oziroma se 
bo segrevalo občutno počasneje. 
Kljub klimatski napravi je čelada 
še vedno povsem funkcionalna in 
tehta le 1.450 gramov._
feherhelmets.com
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POPOLNOMA 
NOVI FORD 
FOCUS,
POVSEM NOVI 
STANDARDI 
VOŽNJE

PO (PREIZKUSNI) VOŽNJI Z NOVIM 
FORDOVIM FOCUSOM NA VOZNO 
IZKUŠNJO NE BOSTE MOGLI VEČ 
GLEDATI ENAKO KOT PREJ. TO BO 
PREPROSTO NEMOGOČE. NAJNO-
VEJŠA GENERACIJA FORDOVEGA 
FOCUSA Z VIDEZOM, KI VELJA ZA 
NAJBOLJ AERODINAMIČNEGA V 
SVOJEM RAZREDU, POSTAVLJA 
NOVE STANDARDE PRI VOZNI DI-
NAMIKI, PROSTORNOSTI ZA POV-
PREČNO DRUŽINO IN PRI VRHUN-
SKIH ASISTENČNIH SISTEMIH TER 
PRI MOŽNOSTIH PERSONALIZACI-
JE. HKRATI GRE ZA PRVI FORDOV 
MODEL V EVROPI, KI JE NA VOLJO S 
PROJEKCIJSKIM ZASLONOM. NOVI 
FOCUS V SVOJEM SEGMENTU SRE-
DNJE VELIKIH DRUŽINSKIH AVTO-
MOBILOV PREDSTAVLJA VIŠEK DO-
VRŠENOSTI IN NAJBOLJ ZABAVNO 
VOŽNJO.

*Ford Focus / Uradna poraba goriva: 4,3–6,4 l/100 
km. Uradni specifični izpusti CO₂: 89–123 g/km. 
Emisijska stopnja: Euro 6b, uradni izpusti NOx: 
0,0149–0,0690 g/km, specifični izpusti trdih delcev: 
0,00036–0,00143 g/km, število delcev: 0,02–4,12 × 
1011. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplo-
gredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Izpusti 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentra-
cijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 
dušikovih oksidov.
Summit motors Ljubljana, d. o. o., Flajšmanova 3, 
Ljubljana. Slike so simbolične. Za napake v tisku ne 
odgovarjamo.

FOTO: FORD 
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ŠPORTEN IN ELEGANTEN
Športna silhueta novega Focusa 
je najbolj aerodinamična v tem ra-
zredu. Kljub športnim in dinamič-
nim potezam z dolgim pokrovom 
motornega prostora in mišičastimi 
boki zadnjega dela ima vsak model 
svoj poseben značaj z edinstvenimi 
podrobnostmi. V notranjosti, ki ima 
kar 50 odstotkov manj gumbov od 
predhodnika, preproste in čiste li-
nije, izraziti materiali in brezhibno 
povezane površine poskrbijo, da je 
potovanje s Focusom izjemno mir-
no, na otip mehki materiali pa zago-
tavljajo občutek prestižnosti. Med 
edinstvenimi oblikovnimi elementi 
in materiali so tudi prefinjena struk-
tura oblog iz lesa in vrhunsko usnje 
pri Focusu Vignale, športni okraski 
iz karbona in rdeči šivi pri različici 
ST-Line ter trpežnejši strukturira-
ni materiali in površine pri bolj te-
renskem Focusu Active._ 

VEČ PROSTOR A
Novi Focus nudi več prostora za 
potnike in prtljago. Pravzaprav naj-
več prostora v tem razredu za kolena 
in ramena na zadnjih sedežih. Obču-
tek prostornosti poveča oblikovanje 
zadnjih vrat z okni, ki segajo v zadnji 
stebriček, panoramsko strešno okno 
z možnostjo odpiranja pa preplavi 
notranjost s svetlobo. V 608-litr-
skem prtljažniku povsem nove ka-
ravanske različice Focusa je dovolj 
prostora za veliko pasjo kletko brez 
zlaganja zadnjih sedežev, prtlja-
žnik pa je ob tem nadvse dostopen, 
saj za odpiranje zadošča zamah z 
nogo pod zadnjim odbijačem. Poe-
nostavljeno je tudi zlaganje zadnjih 
sedežev._ 

TEHNOLOGIJE Z A VEČJO 
VARNOST
Z naprednimi tehnologijami za po-
moč vozniku je vožnja s Fordom 
Focusom na avtocestah, v prometu 
s pogostim ustavljanjem in spelje-
vanjem ter v mestih preprostejša, 
prijetnejša in varnejša kot kadarkoli 
doslej. Vozniku so na voljo novi vo-
zni načini in napredne tehnologije 
vzmetenja, napredne tehnologije za 
pomoč pri vožnji, ki olajšajo vožnjo 
v prometu s pogostim ustavljanjem 
in speljevanjem. Prav tako vozniku 
pomagajo bolje videti v mraku in 
temi, preprosto samodejno parkirati 
s pritiskom na gumb in se izogniti 
nezgodam.
 
Prilagodljivi tempomat pomaga oh-
ranjati ustrezno varnostno razdaljo, 
zdaj pa ga dopolnjujejo še funkcija 
prepoznavanja prometnih znakov, 
ki lahko prilagodi hitrost vozila v 
skladu z omejitvijo, usmerjanje na 
sredino voznega pasu, pomoč za 
preprečevanje trčenja z zaznava-
njem pešcev in kolesarjev, pomoč 
krmiljenja pri izogibanju, sistem za 

ENERGIČEN IN ODZIVEN
Povsem novi Focus zagotavlja naj-
bolj zabavno vozno izkušnjo med 
srednje velikimi družinskimi avto-
mobili. Prvič je na voljo dovršen sis-
tem neodvisnega zadnjega vzmete-
nja s stalnim nadzorom blaženja za 
kar se da uglajeno vožnjo. Različni 
modeli Focusa so na voljo tudi z 
voznimi načini, ki značilnosti vozila 
prilagodijo razmeram pri vožnji, izbi-
ramo pa lahko med več bencinskimi 
motorji EcoBoost, med njimi 1.0, ki se 
ponaša z večkratnim nazivom motor 
leta, ter dizelskimi EcoBlue. Na vo-
ljo sta ročni šeststopenjski uglajeni 
menjalnik in novi osemstopenjski 
samodejni menjalnik, ki se prilagaja 
različnim slogom vožnje in navduši 
z najbolj uglajenim prestavljanjem v 
najkrajšem možnem času._ 

Z ABAVEN IN POVEZ AN
Vgrajeni modem FordPass Connect, 
brezžično polnjenje, SYNC 3 za 
upravljanje z glasom, ki je združljiv 
z vmesnikoma Apple CarPlay in An-
droid Auto™ in zaslonom na dotik ter 
vrhunski zvočni sistem B&O PLAY 
pa skrbijo za povezavo in razvedrilo.
 
Focus uvaja tehnologijo vgrajenega 
modema FordPass Connect za upo-
rabnike v Evropi in spreminja vozilo 
v mobilno dostopno točko Wi-Fi, s 
katero se lahko poveže 10 naprav. 
Modem omogoča tudi posodobljene 
prometne informacije za navigacij-
ski sistem s storitvijo Live Traffic, 
z mobilno aplikacijo FordPass pa 
lahko uporabniki preprosto poišče-
jo svoj avto na obširnih parkiriščih 
nakupovalnih središč, preverijo ko-
ličino goriva, na daljavo zaklenejo 
ali odklenejo vozilo in celo zaženejo 
motor._ 

MojFordFocus.si

nadzor mrtvih kotov z opozarjanjem 
na promet za vozilom, širokokotna 
vzvratna kamera, opozorilo za na-
pačno smer in zaviranje po trčenju. 
Fordov sistem prilagodljivih žaro-
metov z osvetlitvijo ovinkov s pred-
videvanjem in osvetlitvijo glede 
na (o)znake prvič vnaprej prilagodi 
vzorec svetlobnega snopa žarome-
ta za maksimalno vidljivost, še pre-
den vozilo zapelje v ovinek, križišče 
ali krožišče. S pomočjo naprej us-
merjene kamere pa nadzira oznake 
na cestišču do 65 metrov pred vo-
zilom.  
 
Focus je tudi prvi Fordov model 
v Evropi, ki je na voljo s projekcij-
skim zaslonom (Head-up display 
– HUD). Zaslon je eden najsvetlej-
ših in največjih na trgu, vozniku pa 
omogoča, da s pogledom ves čas 
spremlja dogajanje v prometu, saj 
so vse koristne informacije prika-
zane v njegovem vidnem polju.
.

Dvajset let po tem, ko je prvi Focus spremenil pravila 
igre na trgu vozil, Ford znova dviguje standarde in pri-
čakovanja voznikov s povsem novim Focusom v najbolj 
inovativni, dinamični, elegantni in vznemirljivi izvedbi.
 
Fordovi inženirji so tesno sodelovali s kupci avtomobi-
lov in upoštevali njihove predloge pri razvoju povsem 
novega Focusa, ki je na voljo kot petvratna kombilimu-
zina in izjemno praktičen karavan. Na voljo je v različ-
nih izvedbah z izrazitim značajem: kot elegantni Focus 
Titanium, športni Focus ST-Line in prestižni Focus 
Vignale. Povsem novi crossover Focus Active, ki bo na 
voljo na začetku 2019, pa prinaša trpežno oblikovanje 
športnih terencev s povečanim odmikom od tal, streš-
nimi nosilci in dodatnimi zaščitnimi oblogami.

Focus ima že dve desetletji pomembno vlogo v Evro-
pi. Z oblikovanjem, tehnologijo in zabavno vožnjo je 
postavljal nove smernice in predstavljal esenco vse-
ga, kar imajo uporabniki najraje pri Fordu.

»Naš povsem novi Ford Focus predstavlja vrhunec 
tehnologije v svojem segmentu in voznike neustavljivo 
vabi, da sedejo za volan,« je povedal Joe Bakaj, pod-
predsednik za razvoj izdelkov pri Fordu Evropa. »Prilož-
nost za razvoj povsem novega avtomobila se ne ponudi 
prav pogosto. Zagrabili smo jo z obema rokama in na 
trg pošiljamo najboljši srednje velik družinski avto, ki je 
hkrati cenovno dostopen.«

FOTO: FORD 

S E P T E M B E R  // 37 



O G L A S N A  V S E B I N A

FILMSKA PLATNA

F
IL

M
 M

E
S

E
C

A

MLADINSKA ROMANTIČNA KOMEDIJA 
SLOVENIJA, 2018

GAJIN SVET
Enajstletna Gaja živi skupaj z oče-
tom Petrom in štirinajstletno sestro 
Teo, potem ko se njena mama Nina 
pridruži organizaciji Zdravniki brez 
meja v Liberiji. Ker so v družini tako 
rekoč čez noč ostali samo trije čla-
ni, se poskušajo znova postaviti na 
noge in ujeti ritem vsakdanjega živ-
ljenja. 

Gaja vadi saksofon in se zelo dobro 
razume s svojo učiteljico saksofona 
Emo, rada se druži s svojim najbolj-
šim prijateljem Maticem, ki je sicer 
računalniški genij, a je hkrati tudi 
večna žrtev svojih močnejših sošol-
cev. Gaje seveda nič ne ustavi, da 
mu ne bi stala ob strani na vsakem 
koraku. Skupaj med drugim izpilita 
tudi načrt, kako rešiti sestro Teo in 
njeno prijateljico Dašo, ki sta zaradi 
svojih naivnih najstniških glav zab-
redli v svet spletnih nevarnosti.

Film, ki je nastal v koprodukciji Feli-
ne Films in RTV Slovenija, opozarja 
na težave, s katerimi se v sodobnem 
svetu na eni strani srečujejo otroci, 
na drugi pa njihovi starši, saj obrav-
nava zagate, ki so del našega vsak-
dana: ločitev staršev, odtujenost v 
družini in nevarnosti svetovnega 
spleta in družbenih omrežij. Gajin 
svet v sebi nosi tudi izobraževalno 
noto, zato bodo ob filmu igralci s 
kratkimi pozivi nagovarjali občinstvo 
k previdni uporabi spleta. 

Romantična komedija Gajin svet je 
prejemnica glavne nagrade festiva-
la filmov za mlade Buzz@teen (Mo-
tovun) in najboljši film po mnenju 
otroške žirije 24. filmskega festivala 
v Sarajevu._

Režija: Peter Bratuša.  
 
Igrajo: Tara Milharčič, Neža Smolinsky, 
Anže Gorenc, Sebastian Cavazza, Ajda 
Smrekar, Primož Pirnat, Lotos Vincenc 
Šparovec, Miha Brajnik in drugi.

od 27. septembra / Cineplexx, Kolosej
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KOMEDIJA

NIGHT SCHOOL
ZDA, 2018

VEČERNA 
ŠOLA

Režija: Malcolm D. Lee.  
 
Igrajo: Kevin Hart, Tiffany Haddish, Rob 
Riggle, Taran Killam, Romany Malco in 
drugi.

od 27. septembra / Cineplexx, Kolosej

Komik, igralec in voditelj Kevin Hart 
se konec septembra vrača na velika 
platna. Po akcijskih komedijah Svaka 
pod krinko (Ride Along 2) in Obvešče-
valna (Central Intelligence) pa tokrat 
ne bo lovil nepridipravov, temveč 
sedel v šolsko klop.

Izjemno uspešen prodajalec gospo-
dinjskih aparatov Teddy Walker se po 
nesrečnem spletu okoliščin znajde na 
cesti. Med iskanjem nove službe pa 
ugotovi, da mora imeti končano sre-
dnjo šolo. Ker je imel pogosto težave 
pri opravljanju testov, srednje šole ni 
končal, zato ga zdaj čaka najtežji pre-
izkus v življenju — ne preostane mu 
drugega, kot da se vrne v šolske klopi. 
Vpiše se v večerno šolo, kjer skupaj 
z drugimi »faliranci«, ki si vsak na 
svoj način prizadevajo opraviti nujno 
potrebni izpit, poskuša doseči zas-
tavljeni cilj. Ali jim bo pri tem učiteljica 

Carrie v pomoč ali ne, ali bo skupina 
novopečenih dijakov držala skupaj ter 
kako se bo Walker ujel z ravnateljem, s 
katerim sta bila nekoč vrstnika, a sta 
se sovražila?

Komedijo Večerna šola je režiral 
Malcolm D. Lee, sodeloval pa tudi 
kot izvršni producent, Kevin Hart pa 
se je preizkusil tudi kot scenarist in 
producent (s svojo producentsko hišo 
Hartbeat Productions). Kot producent 
sodeluje tudi Will Packer, ki pa je s 
Hartom že sodeloval pri filmu Svaka 
pod krinko in filmih Think Like a Man 
in oba sta v novo komedijo Večerna 
šola vnesla svojevrsten slog._
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Stephanie je mami blogerka, ki želi odkriti resnico 
o nenadnem izginotju svoje najboljše prijateljice 
Emily. Skupaj s prijateljičinim možem Seanom se 
odpravita na pot raziskovanja, ki je polna preobra-
tov, izdaj, skrivnosti, razodetja, ljubezni, zvestobe, 
umorov in maščevanja. »Moja žena je enigma. 
Lahko se ji približaš, vendar ji nikoli ne prideš blizu. 
Ona je kot osupljivi duh.« Bosta razkrila, kaj se je 
zgodilo Emily?_ 

Režija: Paul Feig. Igrajo: Blake Lively, Linda Cardel-
lini, Anna Kendrick, Jean Smart, Rupert Friend in 
drugi.

od 13. septembra / Kolosej, Cineplexx

MISTERIOZNI TRILER 

MILO ZA DRAGO  
ZDA, 2018, A SIMPLE FAVOR

Laura se po 14 letih vrne iz Buenos Airesa, kjer si je 
z možem Alejandrom ustvarila družino, v domačo 
vas blizu Madrida, da bi se udeležila sestrine poro-
ke. Na prisrčnem snidenju se zgodi nepričakovano 
srečanje – znova se sreča s staro ljubeznijo Pa-
com, ki je zdaj družinski človek. Ko nenadoma ug-
rabijo Laurino hčer Irene, Alejandro sklene, da bo 
priletel iz Argentine, v Španiji pa se medtem vrsti-
jo zemljiški spori, stare družinske zamere in ugi-
banja o bogastvu. Z reševanjem Irene bo razkritje 
družinskih skrivnosti postalo neizbežno._

Režija: Asghar Farhadi. Igrajo: Penélope Cruz, Ja-
vier Bardem, Inma Cuesta, Bárbara Lennie, Ricardo 
Darín in drugi.

od 13. septembra / Kolosej

PSIHOLOŠKI TRILER 

VSI VEJO 
ŠPANIJA, FRANCIJA, ITALIJA, 2018, TODOS LO 

SABEN/ EVERYBODY KNOWS

AKCIJSKI FILM

PREDATOR: VRNITEV 
KANADA, ZDA, 2018, THE PREDATOR

Z vrnitvijo vesoljskih lovcev na Zemljo se lah-
ko soočijo le častni bivši vojaki in zlovoljni učitelj 
naravoslovja. Tokrat so najsmrtonosnejši lovci v 
vesolju še močnejši, pametnejši in smrtonosnejši, 
saj so se gensko nadgradili z DNK-jem drugih vrst. 
»Predatorji ne sedijo in izdelujejo klobukov iz rebr-
nih kletk. Predatorji osvajajo vesolje.«_  

Režija: Shane Black. Igrajo: Yvonne Strahovski, Oli-
via Munn, Sterling K. Brown, Jacob Tremblay,Thomas 
Jane in drugi. 

od 13. septembra / Kolosej, Cineplexx   

DRUŽINSKA PUSTOLOVŠČINA

CHRISTOPHER ROBIN 
ZDA, 2018, CHRISTOPHER ROBIN

ROMANTIČNA DRAMA

NA OBALI CHESIL 
VB, 2018, ON CHESIL BEACH

Christopher Robin je mlad fant, ki se je nekoč po-
dajal v številne avanture s simpatičnimi živalmi, a 
z odraščanjem je odprl novo poglavje, se posvetil 
službi in družini ter se je izgubil na življenjski poti. 
Nenadoma sreča svojega starega prijatelja Med-
veda Puja, ki zakoraka v svet ljudi zato, da bi po-
magal Christopherju, da ponovno prebudi otroka v 
sebi in mu pomaga najti njegove prijatelje._

Režija: Marc Forster. Igrajo: Hayley Atwell, Ewan 
McGregor, Chris O'Dowd, Toby Jones, Jim Cum-
mings in drugi

od 13. septembra / Kolosej, Cineplexx

Florence in Edwarda, mlad par v zgodnjih dvajse-
tih letih, spoznamo na njun poročni dan. Kot po 
poroki sledi, se odpravita na medene tedne, kjer 
se začneta prepirati. Florence odvihra iz sobe, 
Edward ji sledi in njuno prerekanje se nadaljuje na 
plaži Chesil. Iz vrste prizorov spoznamo, kako raz-
lična sta si. Na usodni poročni dan eden od njiju 
na plaži sprejme pomembno odločitev, ki za vedno 
popolnoma spremeni njuno življenje._

Režija: Dominic Cooke. Igrajo: Saoirse Ronan, Billy 
Howle, Emily Watson, Samuel West in drugi. 

od 20. septembra / Kolosej

Sarah je mlada ženska, katere življenje je trenutno v 
velikem razsulu. Zadnja stvar, ki jo potrebuje, je od-
govornost in skrb za drugo osebo.  A včasih ne gre 
vse po načrtu, saj ji je babica zapustila zelo razvaje-
nega psa Patricka. Najprej se s Patrickom bori, a se 
stvari začnejo spreminjati, spreminjati pa se začne 
tudi njun odnos. Babica je gotovo morala imeti raz-
log za takšno odločitev._

Režija: Mandie Fletcher. Igrajo:  Ed Skrein, Emilia Jo-
nes, Jennifer Saunders, Beattie Edmondson, Meera 
Syal in drugi.  

od 20. septembra / Kolosej, Cineplexx

KOMEDIJA 

MOJ KUŽA PATRICK  
VB, 2018, PATRICK

JESENSKI FILMSKI 
MARATON

SEPTEMBER IN OKTOBER VELJATA ZA MESECA SVEŽIH NOVIH 
ZAČETKOV, PRENATRPANIH URNIKOV IN OBVEZNOSTI. DA BOS-
TE ČIM BOLJ USKLADILI DELO S SPROSTITVIJO, JE TU 12 FIL-
MOV, KI SI JIH MORATE NUJNO OGLEDATI. ZA VSAKEGA SE BO 
NAŠLO KAJ DOBREGA.
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Biografska drama predstavlja življenje astronavta 
Neila Armstronga in legendarno vesoljsko misijo, s 
katero je Armstrong postal svetovno znan, saj je 20. 
julija 1969 postal prvi človek, ki je stopil na Luno. Film 
bo odkrival, kako visoki so bili stroški in žrtvovanje – 
pri Armstrongu in narodu – v eni najnevarnejših misij 
v zgodovini človeštva._

Režija: Damien Chazelle. Igrajo: Ryan Gosling, 
Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler, Patrick 
Fugit, Ciaran Hinds, Ethan Embry, Shea Whigham, 
Corey Stoll, Pablo Schreiber in drugi.

od 11. oktobra / Kolosej, Cineplexx 

BIOGRAFSKA DRAMA 

PRVI ČLOVEK 
ZDA, 2018, FIRST MAN

Mladi jeti nekega dne naleti na nekaj, za kar je 
mislil, da ne obstaja – človeka. Novica o tej mali 
nogi pretrese celotno skupnost jetijev in jih pože-
ne v panično ugibanje, kaj vse še utegne obstajati 
zunaj njihove zasnežene vasice. »Svet je skriv-
nostno mesto. Obstajajo lepote narave, ki čakajo, 
da jih odkrijejo tisti, ki si drznejo gledati.«_ 

Režija: Karey Kirkpatrick. Glasovi: Channing Tatum, 
James Corden, Zendaya in drugi.

od 11. oktobra / Kolosej, Cineplexx

ANIMIRANA DRUŽINSKA PUSTOLOVŠČINA 

MALA NOGA 
ZDA, 2018, SMALLFOOT

Na usoden dan mlada mama Riley North izgubi 
najbolj dragoceno stvar v življenju: partnerja in 
hčer. Ker se znajde na točki, ko nima več česa iz-
gubiti, se odloči, da bo od svojih sovražnikov vze-
la ravno tisto, kar je bilo njej odvzeto pred leti, tj. 
življenje. Izuri se, okrepi in se po petih letih vrne 
močnejša kot kadarkoli prej. Edino, česar si želi, je 
pravica._

Režija: Pierre Morel. Igrajo: Jennifer Garner, Micha-
el Mosley, John Gallagher Jr., Juan Pablo Raba, Ri-
chard Cabral in drugi.

od 27. septembra / Kolosej, Cineplexx

TRILER  

PEPERMINT: ANGEL 
MAŠČEVANJA 
ZDA, 2018, PEPPERMINT

FANTAZIJSKA ROMANTIČNA KOMEDIJA

FANTASTIČNO 
POPOTOVANJE 

FAKIRJA, KI JE OBTIČAL 
V IKEINI OMARI 

FRANCIJA, ZDA, BELGIJA, SINGAPUR, INDIJA, 
2018, THE EXTRAORDINARY JOURNEY OF THE 

FAKIR

Aja že vse življenje tiči v skromni soseski v Mum-
baju, kjer se preživlja kot ulični čarodej, v resnici 
pa je prevarant, ki mimoidoče prepričuje, da ima 
magične sposobnosti. Nenadna smrt matere ga 
odpelje v iskanje očeta, ki ga nikdar ni poznal. Pri 
tem najde ljubezen v Ikeini prodajalni v Parizu, se 
znajde v smrtni nevarnosti med somalijskimi mi-
granti v Londonu, najde slavo na plesišču v Rimu 
in doživi dogodivščino v balonu nad Sredozem-
skim morjem. Na koncu spozna, kaj je tisto pravo 
bogastvo v življenju in kdo si sploh želi biti._  

Režija: Ken Scott. Igrajo: Dhanush, Bérénice Bejo, 
Erin Moriarty, Barkhad Abdi, Gérard Jugnot in drugi. 

od 20. septembra / Kolosej, Cineplexx, Maribox

AKCIJSKI

VENOM 
ZDA, 2018, VENOM

Najznamenitejši Marvelov protijunak si je po več 
letih nestrpnega čakanja končno zaslužil svoj film. 
Venom je bil ljubiteljem superjunakov doslej znan 
predvsem kot glavni negativec v filmih o Spider-
Manu, kjer je bil kljub svoji duhovitosti in karizmi 
vedno potisnjen v ozadje. Toda letos bomo videli, 
da imajo tudi zlikovci dva obraza in da se za naj-
hujšim negativcem včasih skriva velik junak._

Režija: Ruben Fleischer. Igrajo: Tom Hardy, Michelle 
Williams, Woody Harrelson, Marcella Bragio, Jenny 
Slate in drugi. 

od 4. oktobra / Kolosej, Cineplexx

Lewis se po izgubi staršev preseli v Michigan k svo-
jem stricu Jonathanu. Že ob prihodu v skrivnostno 
hišo ugotovi, da je njegov stric vojvoda.  V njegovi 
hiši pa se zdi, kot da stene tiktakajo. Lewis kmalu 
spozna, da zaspan videz njegovega novega mesta 
skriva čaroben svet čarovnikov in čarovnic, pošasti 
in ponovno prebujenih duhov mrtvih. Tako se zač-
neta Lewis in stric soočati z Isaacom Izardom, zlob-
nim čarovnikom, ki je želel povzročiti Apokalipso. 
Jima bo uspelo premagati zlobneža?_

Režija: MEli Roth. Igrajo: Jack Black, Cate Blanchett, 
Owen Vaccaro, Kyle MacLachlan,Colleen Camp, 
Renée Elise Goldsberry, Vanessa Anne Williams, Su-
nny Suljic in drugi.  

od 4. oktobra / Kolosej, Cineplexx

DOMIŠLJIJSKI 

HIŠA ČAROBNE URE  
ZDA, 2018, THE HOUSE WITH A CLOCK IN ITS 

WALLS
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GLASBENO BOGATA BOSTA TUDI KONEC POLETJA IN ZAČETEK JESENI, KO BOMO 
LAHKO UŽIVALI V VEČERNI MELODIČNIH POSLASTICAH. SE BOSTE PRIDRUŽILI? 

GLASBA

KONCERT IN 9. OBLETNICA KINA ŠIŠKA / 
LJUBLJANA

MRFY
KONCERT / LJUBLJANA

DAVID GARRETT

KONCERT / LJUBLJANA

ÓLAFUR ARNALDS

Če v glasbenem smislu leto 2018 na domačih tleh 
pripada komurkoli, potem je to zagotovo samo-
svoja novomeška četverica MRFY. Potem ko si je 
v minulem letu z izvrstnimi singli, kot sta Klic in 
Anákin, pripravila teren, je letošnji zmagoviti po-
hod začela na festivalu MENT Ljubljana. Poleti je 
pot zasedbo med drugim vodila na francoski fe-
stival Europavox, a pravi finale še sledi. Kljub vsem 
nastopom, radijskim predvajanjem in izdihljajem 
družbenih omrežij je MRFY v prvi vrsti sinonim za 
skupino štirih posameznikov, ki diha, živi in razvi-
ja svojo glasbo ter ideje, skozi katere se izraža in 
povezuje. Pred koncertno zabavo si boste lahko v 
sklopu obletnice premierno ogledali kratki doma-
či glasbeni dokumentarec Bend VS brend v režiji 
Hanne Szentpeteri in Simone Jerala._

21. septembra ob 20.00 / Kino Šiška, Ljubljana

Izjemno privlačen in vedno urejen nemški vio-
linist David Garrett velja za enega najlepših kla-
sičnih glasbenikov na svetu. Svetovno slavo mu 
je prineslo povezovanje klasične in pop glasbe, 
prav gotovo pa je svoj ‘piskrček’ pridal tudi njegov 
videz, zaradi katerega mu zvesto sledi več milijo-
nov oboževalk s celega sveta. Osemintridesetletni 
David Garrett živi in ustvarja v New Yorku in Ber-
linu, njegova zvesta družba pa je 294 let stara vi-
olina Stradivari, eno najbolj dragocenih glasbil na 
svetu. David, ki se je v svoji karieri ukvarjal tudi z 
manekenstvom, se bo s svojo turnejo Explosive v 
Ljubljani ustavil 12. oktobra 2018. Čeprav to ne bo 
njegov prvi nastop v Sloveniji, bo eden najbolj pri-
znanih glasbenikov mlajše generacije občinstvu 
predstavil nov glasbeni izraz._

12. oktobra ob 20.00 / Arena Stožice, Ljubljana

Prvič k nam ob Björk in Sigur Ros prihaja najpopu-
larnejši islandski glasbenik in eden najvplivnejših 
avtorjev popularne glasbe zadnjega desetletja. Po 
projektih Island Songs,  glasbi za televizijski seri-
ji Broadchurch in Philip K. Dick’s Electric Dreams 
ter svetovnem gostovanju z elektronsko zasedbo 
Kiasmos s svojo ekipo umetnikov in glasbenikov 
pripravlja  popolnoma novo odrsko atrakcijo. Na 
gostovanju se bo predstavil s posebno zbirko kla-
virjev  in sintetizatorjev ter edinstveno ožičenim 
godalnim kvartetom in bobnarjem oz. tolkalcem. 
V središču predstave sta mehanična klavirja s po 
meri narejeno programsko opremo, ki generira 
svojstveno zvočno podobo. Inštrumenta, ki sta ju 
Ólafur in njegova ekipa razvijala več kot dve leti, 
sta hkrati kompozicijsko orodje in inovativna po-
pestritev živega koncertnega nastopa. _

13. oktobra ob 20.00 / Gallusova dvorana, 
Cankarjev dom, Ljubljana

Na svojem prvem nastopu na Hrvaškem bo slavni 
škotski bend Texas s karizmatično Sharleen Spi-
teri nastopil z največjimi hiti, ki so jih ponesli med 
najpomembnejše pop rock izvajalce zadnjih 30 let. 
Prodali so več kot 40 milijonov albumov, na njih 
pa so se znašli debitantski I Don’t Wanna Lover in 
največji radijski megahiti Say What You Want, Black 
Eyed Boy, Halo, Put Your Arms Around Me, Carnival 
Girl, In Demand, Inner Smile in Summer Son. Sku-
pina je bila ustanovljena leta 1986 v Glasgowu. Že 
prvi singl I Don’t Wanna Lover, izdan leta 1989, je 
postal velik hit, za resnično mednarodno slavo pa 
so morali posneti tri studijske albume. Albuma Whi-
te On Blonde (1997) in The Hush (1999) sta Texas 
katapultirala med največja otoška glasbena imena, 
Sharleen pa je postala eden najprepoznavnejših 
vokalov 90. let prejšnjega stoletja._

30. septembra ob 21.00 /  
Dom sportova, Zagreb, Hrvaška

MELODIČNE POSLASTICE
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MATADOR

INTERPOL, MARAUDER

COLUMBIA RECORDS

JAIN, SOULDIER

Šesti album newyorške trojice je drzna in ume-
tniška evolucija, čeravno je na čase tako kla-
vstrofobična, da boste hrepeneli po osvobodi-
tvi. Marauder temelji na udarnem, toplem zvoku 
predhodnika (El Pintor, 2014) in se nato usmeri v 
nekaj temačnejšega, grozljivejšega. 
Z Banksovim »henry millerskimi« besedili in 
»lynchevsko« dražečo naravo kitarskih delov 
Daniela Kesslerja smo lahko priča najmočnejši 
atmosferski napetosti doslej._

interpolnyc.com

Drugi studijski album francoske zvezde je poln 
ljubezni in raznolikosti … ter prijetnih neumnos-
ti. Souldier je čudovit razvoj raznolikih vplivov, ki 
26-letnici nikakor niso tuji. Odraščala je namreč 
v Toulousu, Abu Dabiju, Kongu in v Parizu.  Na-
čeloma zabavni album pa svoj najbolj zavedajoč 
trenutek najde prav v tišini. Naslovna skladba 
Souldier je namreč nastala v spomin na streljanje 
v nočnem klubu Pulse v Orlandu leta 2016. V njej 
Jain roti svet, naj pokaže ljubezen in enotnost 
pred grozovitim terorjem._

jain-music.com

ALBUMANIJA
PREDSTAVLJAMO VAM SVEŽE ALBUME,  

KI SO VREDNI VAŠE POZORNOSTI. 

KONCERT / ZAGREB

TEXAS
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27. 9. do 29. 9.

OTVORITEV
PRENOVLJENEGA
CENTRA VIČ

 
NIPKE

nagradnega

sklada za

nakupe
1000€

ALENKA
GODEC

BQL

koncerti

PRIDRUŽI
SE NAMNIPKE

BQL
P
SE NAM

PLESNA DELAVNICA X PLANET ZA OTROKE

OSEBNA
STILISTKA KO LO  S R E Č E

KLOVN
J A K A

P I K A
NOGAVIČKA &
P L E S N A  M O D N A  R E V I J A  

in številna
presenečenja!



ODRI

K SEBI PONOVNO VABIJO HRAMI KULTURE IN 
GLEDALIŠKI ODRI, KI SO ZA VAS TUDI TOKRAT 
PRIPRAVILI PRAVO UMETNIŠKO RAZVAJANJE.

ODRI

NOVA SEZONA

KOMEDIJA

MERCADET ALI POSLOVNI ČLOVEK 

OPERA 

NABUCCO 

POLITIČNA KOMEDIJA 

ZA NARODOV BLAGOR  

DRAMA

TATOVI 

Honoré de Balzac, začetnik realizma v evropski literaturi in neutrudni 
popisovalec svoje dobe, je bil velik ljubitelj gledališča, ki si je prizadeval 
preseči naivne lahkotne bulvarke tistega časa. Mercadet, njegova naju-
spešnejša igra, je zelo velikopotezno zastavljena komedija, ki podaja kruto 
resnično podobo sveta, v katerem je vse podrejeno enemu samemu cilju: 
kako se z vsemi sredstvi prikopati do (še več) denarja. 

Dogajanje je postavljeno v leto 1839. Mercadet je bister in spreten pred-
stavnik francoskega meščanskega razreda, ki se v želji po visokih dobičkih 
in družbenem uspehu nenehno loteva tveganih poslov. Z raznovrstnimi 
dvomljivimi mahinacijami se ves čas sprehaja po robu: bo propadel ali 
neznansko obogatel?_

Režija: Janez Pipan 
29. septembra ob 20.00 / Mestno gledališče ljubljansko

Tatovi (2010) so eden 
od vrhuncev sodob-
ne nemške dramati-
ke. Krstni uprizoritvi 
v berlinskem Deut-
sches Theatru so sle-
dile mnoge po celem 
svetu, to pa bo prva 
predstavitev slovite 

avtorice na slovenskih odrih. Igra prikazuje številne drobne dogodke, mi-
mobežne situacije in zaplete dolgoletnih parov: Finn se neko jutro zbudi in 
se zave, da noče več vstati, njegova sestra Linda je videla volka, a ne ve, 
s kom bi spregovorila o tem, njun oče Erwin mora na operacijo sive mrene, 
a bi se raje pogovarjal o vremenu ali zvezdah. Moniki Tomason v službi po-
nudijo napredovanje, a pod pogojem, da bo odslej delala v tujini. Gospod in 
gospa Schmidt imata občutek, da ju obiskuje neka žival, ki pušča sledove, 
a je nikoli ne vidita. Mira je noseča, noče imeti tega otroka, a želi ostati 
skupaj z otrokovim očetom Josefom. Josef si želi otroka in se odloči, da 
bo rešil Mirino težavo. Irin mož je izginil iz hotelske sobe in policist Tomas 
dela zapisnik o tem. Gabi je komajda ušla Rainerjevemu napadu in spra-
šuje policista, ali lahko prijavi napad šele pozneje, če bi jo spet napadel.
Tatovi izpričajo zgodbe krhkih usod, nerazložljivih dejanj in kompleksne 
mešanice čustev na mejah razuma ter odprejo premislek o vsakdanu so-
dobnega posameznika._

Režija: Ivana Djilas 
21. septembra ob 20.00 / Drama Ljubljana
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Velikan italijanske romantične opere Giuseppe Verdi je o svoji tretji operi 
Nabucco večkrat dejal, da se je prav z njo in z bleščečim triumfom v milan-
ski Scali začela njegova uspešna kariera opernega skladatelja. Priljublje-
no zgodbo osvoboditve Hebrejcev izpod babilonskega suženjstva iz Stare 
zaveze je Verdi na besedilo Temistocla Solere namreč preoblikoval v veliki 
glasbeni »portret« o usodi nekega naroda, ki se je kot nalašč vkomponi-
rala v italijansko gibanje (risorgimento) za osvoboditev izpod »orlovskih« 
krempljev habsburške monarhije. Poleg virtuoznih in junaških solističnih 
partov ima v operi najvidnejšo vlogo pravzaprav zbor, v tem velikem glas-
benodramatičnem prepletu interesov individualnega in kolektivnega pa je 
Verdi izoblikoval svoj prepoznavni avtorski slog ter čut za operni spekta-
kel._

Režija: Filippo Tonon 
5. oktobra ob 19.30 / SNG Maribor

Cankarjevo komično, farsično ogledalo družbi kaže vse bolj groteskno, 
spačeno, nervozno podobo sveta. Sebičnost, skorumpiranost, amorala, 
cinizem in brezbrižnost; ta neustavljiva, hazarderska sla, imeti več in še 
več na račun drugih, se zdi nepremagljivo patološka. In nečloveška. Zgro-
ženi del naroda se tiho sprašuje, kje je košček resničnega »blagra«, ki mu 
po pravici pripada, ter ponižan in razžaljen potrpežljivo čaka na obljub-
ljeno, v ustavi zagotovljeno socialno državo, ki jo v krempljih drži nevidni 
Imperij peščice »blaženih psihopatov«. Medtem ko politična elita, zbrana 
okrog Grozda, ves čas vzorno skrbi za »programe«, ustvarja kaos in vešče 
uspava narod z virtualnimi ideološkimi spori, se zdi, da se je naš velece-
njeni individualec in intelektualec Ščuka nekam izgubil, potuhnil, skril, se 
morda celo izločil, zapil ... ni pomembno! Pomembno je, da se smejimo, 
zabavamo in se sploh imamo lepo. Da nam nič ne manjka, da vino teče v 
potokih ter da so vedno okrog nas pečene piške in dobre miške!_

Režija: Miha Golob 
20. septembra ob 20.00 / SNG Nova Gorica
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oVPIS DO 9. 10.
T:  (01)  241 59 60, M :  031 6 96 600

(pon .–pet .  10.00–13 .00 in 
14.00–18 .00, sob. 10.00–13 .00)

blagajna@opera . si
w w w.opera . si

POSEBNO UGODNE 
CENE ZA DIJAKE IN 
ŠTUDENTE

ABONMA

PR EM I ER E  2 0 1 8 / 1 9
H O FFM A N N OV E 
P R I P OV E D K E
M O Š K I  Z  N OŽ E M  /
KO M P OZ I C I JA
P R O DA N A  N E V E STA
ko d a  L
G I S E LLE
LU C I A  D I
L A M M E R M O O R

A B O N M A  N E D E L JA
N E  S PR EG LEJ TE  Š E

D R U Ž I N S K I  A B O N M A
A B O N M A
O P E R N A  K L AS I K A
I Z B I R N I  A B O N M A
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PSSST ...

ČAROBNI DAN 
V ARBORETUMU

V Arboretumu Volčj i Potok se 
je odvi ja lo t radicionalno otroško 

rajanje, namenjeno otrokom in 
staršem – 10. Čarobni dan. Orga-

nizator jem je uspelo nasmejat i 
in zabavat i kar 20.000 obisko-

valcev._
carobnidan.si

EUROPARK POSTAL 
POLNOLETEN

V mariborskem Europarku so ob 
praznovanju 18. rojstnega dne 

pripravili nepozabno dogajanje. 
Na Trgu Leona Štuklja so štajersko 
prestolnico dobro razgreli pr iljub-
l jeni raper Challe Salle s skupino 

Legende in člani svetovno 
znane zasedbe Perpetuum 

Jazzile._
europark.si

VAŠ POOBLAŠČENI SERVISER

EKIPA IZKUŠENIH STROKOVNJAKOV  
JE TUKAJ ZA VAS

SUMMIT AVTO D.O.O.
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