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Usodna privlačnost 
Čar Ave Gardner, talent Meryl Streep, nedolž-
nost Grace Kelly, osamljenost Grete Garbo,
naivnost Audrey Hepburn, temačnost Marlene
Dietrich, odločnost Vivien Leigh, senzibilnost
Ingrid Bergman, romantičnost Romy Schnei-
der, krhkost Marilyn Monroe, senzualnost Moni-
ce Bellucci, spogledljivost Lauren Bacall, moč
Barbare Stanwyck, glamuroznost Lane Turner
in dramatičnost Elizabeth Taylor bi bile lastno-
sti, ki naj se skrivajo v usodni ženski. Femme
fatale ali usodne lepotice so skozi stoletja veljale
za nekakšen arhetip skrivnostne, subverzivne,
manipulativne, neustavljivo privlačne ženske, ki
so moške s svojimi zapeljivimi čari vodile v
past, v nevarnost in nesrečo. Pojavljale so se v
različnih kulturah, v mitih in zgodovinskih ose-
bah resničnega in umetniškega sveta od Afro-
dite, Kleopatre, vse do novodobnih lepotic.
Filmski razcvet so doživele predvsem v klasi-
čnih filmih noir iz petdesetih let prejšnjega sto-
letja, ki so izkoriščali predvsem tematiko teda-
njih povojnih razmer in ozračja, kjer so vladali

pesimizem, nezaupanje, anksioznost, moških
pa je bilo predvsem strah neodvisnih žensk, ki
so se morale postaviti na svoje noge. Ambicio-
zne in nevarne dame so veljale za ženske z
dvojnimi merili, ki so v strasti in v navidezno lju-
bezen zapletle glavnega junaka ter ga vodile v
kršenje družbenih norm in na koncu v smrt.
Danes veljajo za usodne lepotice predvsem
tiste, ki znajo notranjo kompleksnost skriti s
popolnim izgledom, svoje življenje pa nadalje-
vati z dostojanstvom, čeprav so same v vrtincu
težav in nesporazumov. Nekoč sem v nekem
intervjuju na televiziji zasledila stavek, ki ga je
izrekel starejši mož, ugledne nravi, glasil pa se
je takole: "Ženska je konglomerat vse lepote,
notranje in zunanje." Nakar me je presunilo, da
se z izjavo popolnoma strinjam, le da bi dodala,
da je zame, ki govorim kot ženska, v bistvu
kompromis med obema lepotama, vse ostalo
pa je maska, za katero stojimo oziroma se skri-
vamo. Kako smo vešče v izdelovanju krinke in
v prikrivanju sebe, pa moški spoznajo takrat, ko
jim besedna zveza usodne privlačnosti ni več
tuja na seznamu nepoznanih stvari. Torej, kar
hočem povedati, je to, da bi lahko o značajskih

in vizualnih karakteristikah usodne privlačnosti
razpravljali v nedogled, dejstvo pa je, da se
nekatere ženske odlično poslužujejo vseh sred-
stev, ki so jim na voljo, in tem ženskam zavidam
tudi jaz ... mogoče mi nekoč uspe postati usod-
na dama vsaj za en dan, za nekoga, zase ... Naj
vam prišepnem, da je Edie Sedgwick, muza
Andya Warhola, bila popolna predstava in sino-
nim za usodno privlačnost, o njej pa je Lou
Reed napisal pesem, ki gre približno takole:
"Prihaja, raje pazi, kam stopaš, srce ti bo prelo-
mila na pol ..." ("Femme Fatale" The Velvet
Underground & Nico)._
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Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, 
ki jih gotovo ne bomo zamudili.
Besedilo: Špela Dobnikar

za VIKEND

PETEK
11/10
Multimedia Hi-Fi 
Multimedia Hi-Fi Show
kot uvod v jesen zopet
prinaša trende s
področja zabavne elek-
tronike in najnovejših
tehnologij. 
Do 13. oktobra, M Hotel,
Derčeva ulica 4, 
Ljubljana, www.multi-
mediashow.net

SOBOTA
12/10
Video analiza teka 
Salomon in Intersport
v sodelovanju s teka-
škima trenerjema ani-
co Živko in Klemnom
Dolencem omogočata,
da s pomočjo strokov-
nega svetovanja, testi-
ranja tekaških mode-
lov Salomon ter video
analize pridobimo ali
nadgradimo znanje o
teku in tekaški opremi.
12. oktobra v Inter-
sportu, BTC, od 10. do
20. ure, in 19. oktobra,
Mercator center Mari-
bor, od 10. do 20. ure,
www.salomon.com/si

PETEK
18/10
Trboule Bike Show 
Trboule Bike Show v
Zasavje prvič prinaša
razstave ameriških
motorjev, predelav in
starodobnikov, koncer-
te, kaskaderske nasto-
pe, rockabilly večer in
še več zanimivega.
Do 20. oktobra, Delav-
ski dom, Trg svobode
11 a, Trbovlje

dan za ... v zraku
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oblikova-
nje & ku-
linarika

SRE -
DA
09/10
oglaševa-
nje

PE-
T EK
11/10
smeh

Oblikovalska okuševalnica
Mesec oblikovanja prinaša vrsto
dogodkov, delavnic, predavanj in razstav.
Že prvi dan sejma bo zaživela
Oblikovalska okuševalnica. Gre za
edinstven kulinarično-oblikovalski
dogodek, ki združuje strokovna znanja
kuharjev, oblikovalcev in izdelovalcev v
okusno predstavitev sodobne kuhinje,
izvirnih pogrinjkov in novih
prehrambenih izdelkov._ 
Tiskarna Mladinska knjiga, Dunajska cesta 123,
Ljubljana, in bivša trgovina Merkur, Dunajska
125, Ljubljana, www.mesecoblikovanja.com

20. Zlati boben
Zlati boben, mednarodni oglaševalski
festival, bo tudi tokrat postregel z
mnogimi zanimivostmi. Na festival prihaja
Stefan Sagmeister, svetovno priznani
provokativni oblikovalec, ki po Evropi le
redko predava. Predaval bo tudi Donald
Gunn, ustanovitelj in direktor The Gunn
Report rangiranja kreativnih dosežkov, pa
spletni ustvarjalec novih trendov Rogier
Croes in še mnogi drugi. Kot vsako leto
tudi letos Zlatega bobna ne gre zamuditi._
Do 11. oktobra, Portorož,
www.goldendrum.com 

Tekmovanje v smehu
Drugo Slovensko tekmovanje v smehu
združuje različne dogodke na katerem se
bodo udeleženci med seboj pomerili v
različnih panogah smeha. Dogodek, ki se
dogaja po različnih državah, je nastal na
pobudo novinarja, režiserja in smehologa
Alberta Nerenberga, ki se je vprašal, ali
lahko tekmovanje v smehu postane
športna panoga. Dogodek predvsem
podpira smeh kot orodje proti tegobam
sodobnega časa, spodbuja optimizem,
letošnji program pa je zasnovan v smeri
sodelovanja starejše in mlajše generacije._
Ob 19. uri, Festivalna dvorana Lent, Loška ulica
13, Maribor, www.tekmovanjevsmehu.si

SRE DA
09/10
CITY CHEF
kuharska
akademija

SO-
BOTA
26/10
kulina-
rika

Jesenska pravljica
Buče, gobe, kostanj … dočakali smo
jesen, ki nam ponuja polno kulinaričnih
dobrot iz gozda in domačega vrta. Miza
na oktobrski kuharski akademiji bo
obarvana z jesenskimi pridelki, kot se
za ta letni čas spodobi. Za predjed
bomo pripravili kremno juho iz buče,
sledila bo glavna jed v obliki njokov z
jurčki in gamberi ter tartufovih raviolov s
svežimi jurčki, za konec pa še sladko
presenečenje. Uradna voda akademije
je Jamnica. Cena: 25 evrov._
Ob 17. uri, Razstavni salon BSH Hišni aparati
(aktivna kuhinja Siemens), Litostrojska 48, 
Ljubljana, prijave na info@citymagazine.si

Čokoljana
Ljubljanska tržnica bo sadje in zelenjavo z
dogodkom Čokoljana za en dan
zamenjala za čokolado. Kaj vse se da s
kakavom proizvesti in kje vse se pojavlja
čokolada – od klasičnih čokoladnih
pralinejev do čokoladnega piva in vina do
kozmetike – vse to in še več na Čokoljani,
prvem čokoladnem sejmu v središču
prestolnice. Na večernem dogajanju v
Cirkusu pa se bo predstavilo petnajst
kreacij Fakultete za dizajn na modni reviji,
ki jo je navdahnila čokolada._
Sejem bo potekal od 8. do 19. ure na glavni 
ljubljanski tržnici, večerni program od 21. ure
naprej v Cirkus Klubu, Trg mladinskih delovnih
brigad 7, Ljubljana, cokoljana.si

06
OG

La
Sn

a 
VS

eB
In

a

Več DOGODKOV na
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© Stefan Sagmeister, Sagmeister & Walsh
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VeČ trendoV na
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Novi new look
Oživljena 40. in 50. leta

prejšnjega stoletja. Hommage
Diorju._

1_Jil Sander

2_Fendi

3_Marta Vodeb

NA VALOVIH
MODNEGA NAVDIHA

Besedilo: Vanja Hočevar

Jesensko-zimsko modno popotovanje, ki je pred nami, nam prinaša subtilen preplet feminilnosti
in možatosti. Črna čipka in nežni, sladki pasteli, ki se prelivajo po mehkih pleteninah in toplih
plaščih, so pravo nasprotje širokim, moškim plaščem, ki so letos eden izmed glavnih trendov.
Črno je zamenjala temno modra, karo je zavzel prestol med vzorci, krzno in ženstvene linije iz
sredine prejšnjega stoletja pa častijo žensko postavo tako, kot ji pritiče. 
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4 5 1

4 52

31 2

Karo
obvezen vzorec v vseh modnih

garderobah._ 

1_Dorothy Perkins

2_H & M

3_Jil Sander

4_Pepe Jeans

5_Zara

Moški plašči
letos bomo nosile prevelike,

ohlapne, široke, moško krojene
plašče._

1_Kenzo

2_Victoria Beckham

3_Marella

4_Stella McCartney

5_Mango

3

3
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1

3

2

1

Pasteli
Ljubki, dišeči pasteli nas bodo

spremljali vse do pomladi._

1_ Sinequanone

2_Max Mara

3_Stefanel

4_Marni

5_Minju Kim za H & M

3

1

3

Temno modra
Nova črna ni črna, temveč

temno modra._

1_Zara

2_Marc Cain

3_H & M

4_Penny Black

5_roxy

5
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SIM 2 ZA MOJO
DRUGO NAPRAVO

SIM 2 ZA MOJO DRUGO NAPRAVO
Z isto mobilno številko imam dve SIM-kartici, eno za 
mobitel, drugo za tablični računalnik. Storitev SIM 2, 
mi omogoča uporabo vseh enot storitev za klicanje, 
pošiljanje SMS-/MMS-ov ter za prenos podatkov, ki 
jih imam v paketu, na dveh SIM-karticah. Izkoris-
tila sem tudi 50 % popust na mesečno naročnino 
za SIM 2, ki vključuje kar 1 GB prenosa podatkov. 
Več na www.mobitel.si

PRIHRANIM TUDI V TUJINI 
Preden grem v tujino, si v Telekomovem centru pri-
skrbim Komunikator, ki mi omogoča, da iz tujine 
komuniciram po enakih cenah kot doma in tudi 
klice sprejemam brezplačno. Poiščem brezžično 
omrežje WLAN ter pogovore in SMS-e opravim s 
prenosnikom in slušalkami prek interneta. Na ta 
način se izognem visokim stroškom v tujini.

PAKET JESEN 2013
Naročniški paket Jesen 2013 me je prepričal z 
ugodno mesečno naročnino. Za 20 EUR na mesec 

dobim kar 500 enot minut za klice v omrežje Mobitel 
in 500 enot v ostala slovenska omrežja, 500 sporo-
čil SMS/MMS in 500 MB prenosa podatkov. Poleg 
enakih zakupljenih količin je paket zanimiv tudi 
zato, ker je namenjen tudi poslovnim uporabnikom.

NAJHITREJŠI MOBILNI INTERNET 
LTE/4G 
Po novem pridem bliskovito hitro do informacij na 
spletu v najhitrejšem omrežju LTE/4G. V Teleko-
movem centru sem izbralala nov mobitel LTE/4G, 
poslala LTE na 1918 in si nadgradila svoj naročniški 
paket s storitvijo Hitri internet LTE/4G. Moram 
priznati, da sem navdušena nad hitrostjo interne-
ta pri nalaganju večjih datotek in predvajanju 
HD-videoposnetkov.

Za več informacij o storitvah Mobitel obiščite 
Telekomov center, www.mobitel.si ali pokličite 
brezplačni številki 041 700 700
(za Mobitelove uporabnike) ali 080 8000.

31 2

Črna & čipka
Čutna, nežna, zapeljiva._

1_Pepe Jeans

2_Marx

3_s.Oliver

Krzno
V poljubnih ''dozah'', v obliki

dodatkov ali oblačil, je krzno letos
velik del modne sestavljanke._

1_Diesel

2_Marni

3_Pepe Jeans

3

1 2 3
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zasenčen poljub 

Šminka Artdeco High Performance,

Damask rose 482, cena: 13,01 evra.

www.artdeco.si
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V najboljši družbi

Pričakajmo mrzle dni v

toplem, domačem, varnem

in mehkem zavetju

izbranih modnih ter

kozmetičnih bonbončkov.

šoping

na varnem 

Usnjene ženske rokavice

Mango, cena: 39,99 evra.

www.mango.com

M kot modra 

Moška torba Mismo, cena: 250 evrov.

www.mrporter.com

obvezna podlaga 

Sijoč puder Artistry Galaxy

Aurora, cena: 52,70 evra.

www.amway.si

za mrzle dni 

Torba Jones, cena: 79,90 evra.

www.jones-fashion.com

zapeljivka 

Korzet Demelza, Agent Provocateur,

cena: 635 evrov.

www.agentprovocateur.si

vse za mladost 

Koncentrat za intenzivno

pomlajevanje Prolagene lift Decleor,

cena: 74,13 evra za 30 ml.

www.bomerx.si

navratni okras 

Ogrlica Selection by s.Oliver,

cena: 29,99 evra.

www.soliver.com

športna 

Moška ura Police Hunter,

cena: 199 evrov.

www.slowatch.si

opojno 

Ženska dišava eau de toilette Roses de

Chloe, 50 ml, cena: 70,38 evra.

www.everet-group.com

modni miš maš 

Moški šal s.Oliver, cena: 19,99 evra.

www.soliver.com

dnevna eleganca 

Ženska torba Zara, cena: 149 evrov.

www.zara.com

jesenski toni 

Moški čevlji Zara, cena: 69,95 evra.

www.zara.com

pozdrav iz Rusije 

Zapestnica Diva iz kolekcije

Passionate Russia - My

Matryoshka, FReyWille,

cena: 835 evrov.

www.freywille.com

nova sezona 

Ženski čevlji Diesel, cena: 310 evrov.

www.diesel.com
svetleče 

Kolekcija lakov Zoya PixieDust,

cena: 12,40 evra.

www.bomerx.si

Več TReNDOV Na

citymagazine.si

CITYMAGAZINE.SI

Pripravila: Vanja Hočevar
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mega popusti
super zabava
joe cocker tribute band
             sobota ob 20. uri

BTC City Ljubljana, 19. - 20. oktober

Gospodinjski 
dnevi

do - 30 %
Velika izbira

za 

www.nama.si 

23. september  
do 19. oktober
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VEč DEsTiNAciJ NA
citymagazine.si

VVečje, znane modne znamke, kot na primer
Baltman in Ivo Nikkolo, ki so del skupine Bal-
tika Group, so zastopane tudi izven Estonije, v
večini nakupovalnih centrov pa najdemo nji-
hove prodajalne ali outlete. Mladi, še neuvelja-
vljeni oblikovalci pa svoje kreacije mode željnim
ponujajo v manjših butikih v centru Talina.

Estonski ustvarjalci
V svetu masovne hiperprodukcije je težko najti
kakovostna oblačila, ki bi bila narejena po meri.
Družinsko podjetje Gowri se je specializiralo prav
v izdelavi klasičnih moških oblačil v drznih barv-
nih kombinacijah in iz najbolj kakovostnih mate-
rialov. Če klasične obleke nimajo na zalogi, jo
izdelajo v treh tednih, cene pa se gibljejo okoli
550 evrov, za srajco boste moški odšteli 50
evrov. Kristina Viirpalu je oblikovalka, ki ima
modo v genih, saj sta že njeni mama in babica
imeli modni studio vse od petdesetih let prejš-
njega stoletja naprej. V sfero slave so jo ponesla
predvsem njena večerna oblačila, ki so veči-
noma unikatna, uporablja pa tradicionalna zna-
nja in naravne materiale, še posebej estonski
tekstil. Ne le pri oblačilih, estonski oblikovalci se
uspešno kosajo s svetovno znanimi blagovnimi
znamkami tudi v oblikovanju spodnjega perila.
Linette je znamka spodnjega perila za vse, ki ce-
nijo ženskost in udobje, Bonbon lingerie pa žen-
stvenost poudarja s perilom, ki je prefinjeno,
obenem pa tudi izzivalno. Ustvarjalna sila, ki stoji
za znamko, je Tiiu Roosma, njena želja pa je, da

bi s svojim perilom ženske osrečila in jim dvi-
gnila samozavest. Mladi estonski ustvarjalci, ne
le oblačil, ampak tudi čedalje bolj uveljavljenega
estonskega dizajna, svoje domislice razstavljajo
v zanimivi prodajni galeriji Nu Nordik. Skandi-
navski dizajn namreč ni le danski, švedski ali fin-
ski, Estonija se je v velikem slogu pridružila
svojim večjim in bolj znanim sosedam, kar po-
meni, da mora vsak poznavalec sodobnega obli-
kovanja posedovati vsaj kakšen kos estonskega
modnega ali industrijskega oblikovanja.

Modno spogledovanje s tradicijo
Estonska tradicija temelji na volni in platnu, pi-
sane in bogato okrašene narodne noše prebi-
valcev, predvsem iz jugovzhodnih delov države,
pa so po letih skrivanja in zanikanja v Sovjetski
zvezi vstopile v estonsko modo in oblikovanje
skozi glavna vrata. Na glavni nakupovalni ulici v
Talinu, imenovani Viru, lahko v prodajalni Etno
kupimo oblačila s tipičnimi estonskimi motivi pa
tudi kuhinjske prte, posteljna prekrivala, volnene
copate, broške, ki so navdih našle v estonskem
nakitu, in ostale uporabne predmete.
Oblikovalka Liina Viira je bila rojena na Šved-
skem, a njeni starši so jo vzgojili kot zavedno
Estonko in z leti se je njeno zanimanje za eston-
sko kulturo poglabljalo. Po končanem študiju in
začetku uspešne kariere v Stockholmu se je
leta 2006 vrnila v Talin in nekaj let kasneje se je
rodila modna znamka NAiiV. Njene pletenine
navdih iščejo v preteklosti, temelj njene ustvar-
jalne miselnosti pa je mešanje tradicionalnega
in sodobnega. 
Kar nekaj izdelkov pa lahko najdemo tudi med
sprehodom po ozkih uličicah srednjeveškega
mestnega jedra, ki je bilo po temeljiti prenovi po

Oblikovalko Kristino
Viirpalu so v sfero

slave ponesla
predvsem njena

večerna in poročna
oblačila. 

© KV Couture, kristinadesign.ee

Prodajalna Nu
Norik, v kateri 
se predstavljajo
estonski
oblikovalci. 
© Sheila Barry/Tallin City
Tourist Office & Convention
Bureau

Prodajalna NAiiV
oblikovalke Liine

Viire. 
© Anu Vahtra/Tallin City Tourist Office

& Convention Bureau

Talin – malo znana 
modna prestolnica 
Besedilo: Jasmina Dvoršek

Le malokatera država bivšega vzhodnega bloka je naredila tako velik
korak v razvoju kot tri majhne baltske državice. Estonijo, najmanjšo med
njimi, obiskovalci kujejo v zvezde. Estonci v uspešno modno zgodbo
povezujejo iznajdljivost, ki jim je pomagala v sovjetskih časih,
skandinavski minimalizem in bogato folkloro, ki jo črpajo iz svoje
preteklosti. Na žalost je masovno potrošništvo preplavilo tudi ulice
glavnega mesta Talin, kjer se bohotijo stojnice z baltskim jantarjem in
ruskimi babuškami, z malce raziskovalne žilice pa bomo v kratkem času
spoznali, da je Talin središče modne industrije, ki ni široko znana, a prav
zato še bolj unikatna, drzna in inovativna. 
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osamosvojitvi Estonije uvrščeno na UNESCOv
seznam svetovne kulturne dediščine. Ob delu
ohranjenega mestnega obzidja na koncu naku-
povalne ulice Viru predvsem ruske ženske vsak
dan na stojnicah prodajajo čudovite pletene iz-
delke s tipičnimi skandinavskimi vzorci, ki so v
zadnjih letih zopet zelo modni. Volna je debela
in težka, zato so jopice, puloverji, kape in roka-
vice najboljša zaščita pred nizkimi temperatu-
rami na severu Evrope. Nasproti stojnic več
prodajalnic ponuja zanimive in cenovno zelo
ugodne izdelke iz platna, ki veljajo za ene naj-
bolj priljubljenih spominkov iz Estonije. Sred-
njeveška uličica Katarina Käik je zanimiva
zaradi ponudbe estonskih izdelkov in svojega
srednjeveškega šarma.

Moda po sovjetsko
Talin nikoli ni bil tipično sovjetsko mesto, nje-
govi prebivalci so se tudi v najbolj sivih časih
komunizma trudili ohraniti podobo srednjeve-
škega hanzeatskega mesteca. V zadnjih letih so
staremu delu mesta vrnili sijaj, v njegovi okolici
pa gradijo sodobno prestolnico 21. stoletja. A
časi Sovjetske zveze so del zgodovine in za ne-
katere je nakupovanje na tržnicah, kjer so se

dolga leta oskrbovali, del spomina na preteklost,
za ostale pa nuja tudi v dandanašnjih dneh, saj
so izdelki v mestu predragi. Balti Jaama Turg je
tržnica, ki se nahaja za železniško postajo Bali
Jaam, le nekaj minut hoda od starega mesta.
Odprta je od ponedeljka do nedelje, od 8. do 16.
ure, na njej pa bomo poleg svinjskih rebrc, ja-
bolk in sira z malo truda med brskanjem po stoj-
nicah z rabljenimi oblačili, sovjetskimi odlikovanji
in starinskimi čajnimi seti našli kakšen prese-
netljivo lep kos vintage oblačil, ki ga bomo z lah-
koto koristno uporabili. Govori se, da bodo
tržnico v prihodnosti ukinili, kar je še eden od
razlogov, da obiščemo ta ostanek polpretekle
zgodovine v Talinu._

Hiša
estonskega

dizajna ponuja
ogromno

privlačnih in
uporabnih

izdelkov.  
© Anu Vahtra/Tallin City

Tourist Office &
Convention Bureau

INFOMAT
www.ivonikkolo.com
www.gowri.eu
www.kristinadesign.ee
www.bon.ee
www.etno.ee
www.naiiv.eu
www.disainikeskus.ee
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Srednjeveško jedro Talina skriva svežo energijo
mladih modnih oblikovalcev. 
© Jasmina Dvoršek

Romantična uličica Katarina Käik ponuja izdelke,
navdihnjene z bogato estonsko folkloro. 
© Jasmina Dvoršek
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Besedilo: Nina V. Orlić, City Magazine

ek
olo

šk
o Ekošara – Varna in preverjena spletna trgovina z ekološko hrano

Biološko, ekološko, domače, naravno? Imajo vsi pojmi enak pomen?

gnojilih. Izraz biološko se
bolj pogosto uporablja v
romanskih državah, pri
nas pa beseda ekološko.
Domače pomeni iz-
ključno to, da je slo-
vensko, ne pomeni pa,
da je pridelava hkrati tudi
ekološka. Tudi pojem na-
ravno, tako kot domače,
ne pomeni, da je hrana
pridelana po ekoloških
načelih. In zakaj izbrati
ekološka živila? Ekološka
živila so okusnejša in
imajo višjo prehransko
vrednost, vsebujejo več

vitaminov in rudninskih
snovi. Pri pridelavi za
gnojenje in zatiranje bo-
lezni ter škodljivcev upo-
rabljajo le naravne
metode in gnojila, zato je
pridelava prijazna okolju
in nam. Kakovostno
svežo ekološko hrano
bomo našli v Ekošarini
spletni trgovini, kjer nas
pestra izbira, udobno in
enostavno nakupovanje
preko spleta, hitra dos-
tava ter dostopne cene
preprosto navdušujejo._
www.ekosara.si

Bio (biološko) in eko
(ekološko) sta sopomenki
in označujeta način pri-
delave hrane, pri katerem
ni dovoljena uporaba
kemičnih zaščitnih
sredstev, umetnih gnojil,
gensko spremenjenih or-
ganizmov ter sintetičnih
dodatkov v krmilih in

CITYMAGAZINE.SI07/10/13 CITY MAGAZINE

lokali in kulinarika

170. letnica
podjetja Berndorf
Podjetje Berndorf je najsta-
rejši in najbolj znan avstrij-
ski ponudnik jedilnega pri-
bora in opreme, ki v letoš-
njem letu praznuje svojo
170-letnico. Podjetje sta
ustanovila Alfred Krupp in
Alexander von Schoeller,
mednarodni sloves pa si je
podjetje prislužilo že kot
dvorni dobavitelj za teda-
nje monarhe. Kot zaščitni
znak podjetja je bil v izdel-
ke vgraviran berndorfski
medved, ki pooseblja viso-
ko kakovost blagovne
znamke Berndorf še da-
nes. Z motom – 170 let av-
strijske kulture pogrinjanja
miz in serviranja jedi v Hiši
Berndorf – podjetje želi
oživiti kulturo pogrinjanja
miz in svoja znanja predati
novim generacijam. Ob tej
priložnosti so pripravili po-
sebne jubilejne sete jedil-
nih priborov, ki jih v Slove-
niji ponuja podjetje Alpeks
Celje in jih lahko zasledi-
mo tudi na policah izbra-
nih nakupovalnih centrov.
Z malo sreče lahko s so-
delovanjem v nagradni
igri na citymagazine.si pri-
dobimo nov set jedilnega
pribora Berndorf.
www.alpeks.si

pr
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Strelec s teraso 
Arkade 
Na obzidju Ljubljanskega gradu je
pred kratkim v sklopu restavracije
Strelec zaživela terasa Arkade s
prečudovitim pogledom na grajsko
dvorišče. Terasi senco dela grajska
trta, potomka najstarejše žlahtne trte
na svetu, cepljenka trte z maribor-
 skega Lenta, ki rodi grozdje modre
kavčine ali žametne črnine. Na tera-
si Arkade lahko poskusimo novo
Strelec "light" kulinarično ponudbo.
Ponudba je namenjena tako zahtev-
nim gurmanom kot mladim obisko-
valcem gradu, popotnikom in tudi
organiziranim skupinam._
Restavracija Strelec, 
Grajska planota 1, Ljubljana
Odpiralni čas: pon.–čet. od 12. do 22. ure,
pet.–sob. od 12. do 23. ure, ned. 
od 12. do 17. ure
www.kaval-group.si

Indijska restavracija Taj Mahal
Prestolnica je bogatejša za indijsko restavracijo,
ki nosi ime Taj Mahal. Poskusili bomo lahko vse
od različnih riževih jedi Biryanijev do vegetari-
janskih in mesnih jedi pa Tandoori dobrot, ki
nosijo ime po posebni pečici, v kateri se pri-
pravljajo ... Ker prihajajo kuharji iz južnega dela
Indije, bomo lahko med ostalim poskusili tako
imenovane Dose – tanke palačinke, narejene iz
riža in leče, polnjene z različnimi nadevi. Vseka-
kor bomo lahko potešili svojo radovednost in
lakoto v Taj Mahalu vsi, ki se bomo z indijskimi
okusi srečali prvič, pa tudi vsi tisti, ki želimo
obuditi spomine na potovanja in okuse magične
Indije, ki nikoli nikogar ne pusti ravnodušnega._ 
Indijska restavracija Taj Mahal, 
Poljanska cesta 14, Ljubljana
Odpiralni čas: od pon. do pet. od 10. do 22. ure, 
sob. in ned. od 11. do 22. ure
Tel.: 059 034 390 
www.tajmahal-ljubljana.com
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STA    POTOVANJA

Nadgrajeni Cutty Sark
Priljubljen Cutty Sark pub v Knafljevem prehodu se je od poletja poslovil
s koncertom skupine Xequtifz, se prelevil v šekši navijaško cono, vmes pa
predstavil še novo južno teraso. 

Jesenske večere ob pivu in tekmah vaših najljubših moštev bo popestrilo
prasketanje velikega kamina, izbrani pivski prigrizki in še kakšno glasbeno
presenečenje. •

Knafljev prehod 1, 1000 Ljubljana
051 686 209, 08 / 385 91 44

www.cuttysarkpub.si  

DVD zbirka »modrost zavestnega telesa«
Izdali smo 2 nova, strokovno vodena terapevtska DVD programa. 

ZDRAVA IN VITALNA HRBTENICA

Mednarodni učitelj joge in somatike Blaž
Bertoncelj vas vodi v učinkovite in varne
vaje za krepitev in sprostitev mišic hrbte-
nice. Ta DVD program priporoča berlin-
ski ortoped dr. Guenter Niessen. 

ZAVESTNE VAJE ZA NOSEČNICE

Prepustite se vodenju umirjenega glasu
Celine Louis, ki vas bo naučila najboljših
vaj iz tradicije joge in pilatesa. Spoznajte
tudi natančne vaje za medenično dno
in se naučite masaže s partnerjem.

Naročila sprejemamo na: www.parinama.si ali 030 665 544
Sporočite nam šifro (Parinama – sprememba) in pridobite 10 % popust 

mestne skrivnosti
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koncept Mehko
pohištvo
Običajno je pohištvo iz trdega, kompaktnega ma-
teriala, Meike Harde, mlada, 26-letna nemška obli-
kovalka, pa je serijo pohištva London odela v tek-
stil. Pri svojem delu rada eksperimentira, raziskuje
materiale in ubira konceptualen pristop. Zato je nje-
no pohištvo v seriji London iz tekstila, ta je vpet
v kovinski okvir, ki služi kot baza in podpora obli-
ki samega pohištva. To je namenjeno predvsem
shranjevanju oblačil in modnih dodatkov._
meikeharde.com     

stoli S karakterjem Irine Neacsu
Simpatične ideje so lahko tudi izjemno preproste, kot se
lahko prepričamo v seriji izjemno simpatično navihanih
stolov romunske oblikovalke Irine Neacsu. Stoli 
"s karakterjem" so bili predstavljeni v okviru pariškega
oblikovalskega sejma Maison & Objet in predstavljajo
evolucijo blagovne znamke thecraftlab. Zgodba je izjemno
preprosta in izpeljana iz tradicionalne romunske pravljice o
Dragi in Dragu v kombinaciji z urbanim duetom – Miss One
in Miss Due. Vsak stol je personaliziran in unikaten,
obogaten s kombinacijo kakovostnih materialov, tako
značilnih za to blagovno znamko._
www.irinaneacsu.ro

pop-up Drugi
dom
Pop-up dom bo letos
za en mesec (od 14.
novembra do 14.
decembra) postal
delovni prostor
sodelovanja in
povezovanja. V njem
se bodo, tako kot lani,
predstavili sveži izdelki
mladih slovenskih
ustvarjalcev, ki bodo
letos vezani na
sodobne oblike dela.
Vodilno izhodišče za
oblikovanje izdelkov je
delovno okolje, ki
postaja naš drugi dom.
Zavod Rompom v
sodelovanju z
Muzejem za
arhitekturo in
oblikovanje vabi k
sodelovanju. Prijavi
izdelek, ki bo dal obliko
novemu prostoru dela
in ustvaril Pop-up
drugi dom!_
rok za prijavo del je do 15. oktobra,
www.popupdom.si

minimalistično Industrijsko
Silo je minimalistično svetilo, katerega je navdahnil navaden silos. Švedski oblikovalski
studio Note Design Studio, ki je oblikoval svetilo za švedskega proizvajalca svetil Zero,
je našel inspiracijo  v industrijskih oblikah silosa, čemur so dodali barve, s katerimi
so zaoblili obliko in zaostrili dizajn. Čiste linije in preprosta narava skandinavskega di-
zajna so glavne karakteristike izdelka, ki lahko stoji vsak zase ali pa jih v vrsti postrojimo
nad jedilno mizo._
www.zerolighting.com

kubus
Zaključena
celota
Detajli ustvarijo celoto. Eva Lilja
Löwenhielm je za Asplund obli-
kovala čudovite steklene ku-
buse z lesenim dnom. V razli-
čnih dimenzijah in z okvirjem v
beli, oranžni ali vijolični barvi
tako razstavimo lepe dekorati-
vne predmete, ki bodo tako še
bolj prišli do izraza._
www.asplund.org

Z osebno noto
Besedilo: Vanja Hočevar, City Magazine

domovanje ustvarijo detajli in topel občutek domačnosti. če temu
dodamo dober okus, izbrane izdelke, inovativne materiale in domiselne
oblikovalske rešitve, je drzen interier s karakterjem kot na dlani.

Več trendoV na
citymagazine.si
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Crave,
blagovne
znamke
Aladdin

Za malico na poti, v službi 
ali med prostim časom

Besedilo: City Magazine

Prav gotovo poznamo takšne
in drugačne, okolju in zdravju
prijazne termovke, lončke za
kavo ali čaj oziroma stekleničke
za vodo Aladdin, ki so se
prikupile številnim
uporabnikom tudi pri nas.
Ameriška blagovna znamka
Aladdin, ki nas spremlja in
navdušuje že od leta 1908,
tokrat ponuja serijo izdelkov
Crave, priročnih za malico, da
se bomo tudi na delovnem
mestu ali na poti počutili kot
doma. Serija obsega raznolik
asortiman ličnih izdelkov, od
stekleničk s kozarčkom, skledic
za hrano, krožnikov, posodic za
sendviče in omake do termo
lončkov, in še in še. Izdelki so
narejeni iz zdravju prijazne
plastike brez BPA, lahko jih
uporabljamo v mikrovalovni
pečici in pomivalnem stroju ter
so prav gotovo nepogrešljivi za
vse, ki se pogosto
prehranjujemo izven doma._

Citypark, 
Šmartinska 152 g, Ljubljana
Podhod Plave Lagune, 
Dunajska 50, Ljubljana
Mercator center Ljubljana, Cesta
ljubljanske brigade 32, Ljubljana
Europark Maribor, 
Pobreška cesta 18, Maribor
Mercator center Domžale, 
Cesta talcev 4, Domžale
Spletna trgovina: www.1001dar.si
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otroci

Yoomi 
za aktivne družine
Yoomi stekleničke so prav
posebne, inovativne oblike, s
cucljem iz mehkega silikona, ki
posnema obliko materinih prsi.
Zato bo taka steklenička všeč
otrokom, staršem pa tudi zato,
ker se v celoti razstavi in
omogoča enostavno čiščenje.
Steklenička je primerna za
otroke od rojstva naprej,
posebej pa se priporočajo v

času prehoda z dojenja. Ima pa
Yoomi še eno posebnost – ko jo
preizkusimo skupaj z grelcem.
Yoomi grelne stekleničke
namreč delujejo brez elektrike
in brez baterij. Gre za
stekleničko, katere del
predstavlja grelec, ki segreje
tekočino brez elektrike in brez
baterij. Ko pritisnemo na gumb,
grelec v šestdesetih sekundah
pogreje vsebino stekleničke na
okoli 34 stopinj, kar je

temperatura materinega mleka.
Po uporabi se grelec le ponovno
napolni s prekuhavanjem ali v
mikrovalovni pečici, brez
dodatnega stroška lahko to
ponovimo najmanj 150-krat.
Yoomi je hvaležen pripomoček
aktivnim družinam, saj sedaj
tudi smučanje ali celodnevni
izlet v naravo nista več problem
in ni potrebno vedno vnaprej
razmišljati, kje in kako se bo
pripravila hrana za najmlajše.
Britanska linija izdelkov vsebuje
set z malo stekleničko in set z
veliko stekleničko, dodatno pa
lahko dokupimo hitrejši ali
počasnejši cucelj, grelec in
polnilec. Še en zanimiv Yoomi
izdelek je grelna ovčka,
plišasta igrača iz naravnega
prosa in vonjem lavande, ki se
– ko jo položimo za dve
minutki v mikrovalovno pečico
– segreje in tako postane
najljubše spremstvo
najmlajšega v lepe sanje._
www.yoomi.si

Zagugajmo se
z Lillagungo
Lillagunga gugalnica je vsaj
tako zabavna kot njeno ime.
Kot za vsakim zanimivim
izdelkom tudi za Lillagungo
stoji zanimiva zgodba. Ideja je
plod matere dveh sinov, ki je,
kot vsako poletje, tudi tokrat

iskala idealno gugalnico.
Takšno leseno, ki se je je sama
spominjala, da je visela z
ogromnega hrasta v mladosti
in ki je vedno prebudila lepe
otroške spomine. Iskanje
takšne gugalnice ni obrodilo
sadov. Vključila je svojo
umetniško žilico, se sama
podala v ustvarjanje gugalnice
in Lillagunga je bila rojena. Kot
jo opiše, gre za nenavaden
produkt, za pametno igračo in
lepo pohištvo v enem. Misija je
preprosta: ustvariti najboljše
lesene gugalnice in pričarati
zabavno izkušnjo v vsak dom,
na verando, teraso, balkon, v
pisarno ali dnevni prostor.
Lillagunga je narejena iz dveh
vrst lesa – iz finske breze in
hrasta, ceni trajnost, lokalno
obrt in kvaliteto, za brezskrbno
guganje iz generacije v
generacijo._
lillagunga.com

Oktobrski živ žav
Besedilo: Špela dobnikar

Zagugajmo se v oktober na novi gugalnici, izkoristimo barvite sončne
dni za šumeč sprehod po gozdu, deževne pa naj kratkočasijo predstave.

Yoomi grelne
stekleničke delujejo
brez elektrike in
baterij, zato so
ustvarjene za
aktivno družino.

Gugalnica Lillagunga je pametna
igrača in lepo pohištvo v enem.

agenda 

SOBOTA 12/10
Dinozavri?!
Pustolovska komedija za
najmlajše od treh let dalje je
zanimiva zgodba raziskovalk
Vesne in Žive, ki odkrijeta
resnično dinozavrsko jajce. 
Ob 11. uri, SiTi Teater, Dvorana
Mercurius, BTC City, Ljubljana.
Cena vstopnice: 5 evrov.
www.sititeater.si

SOBOTA 12/10
Moj dežnik je lahko balon
Predstava zgodbe o deklici, 
ki izgubljeno žogo najde v
domišljijskem svetu, kamor prispe
na dežniku, ves čas prehaja med
ilustracijami in lutkami. 
Ob 10. uri, Kulturni dom Franceta
Bernika Domžale, Ljubljanska 61,
Domžale. Cena vstopnice: 4 evre.
www.kd-domzale.si

NEDELJA 13/10
Mala šola konjesrčnosti
Šola za otroke od 5 do 8 let, kjer 
so učitelji – konji. Otroci bodo
premagali morebitni strah, jih
spoznavali in se naučili, kako jim
''prisluhniti''.  
Od 15. ure naprej do 17.30, 
Center Kiron, Radomlje.
www.centerkiron.com

SOBOTA 19/10
Alica v čudežni deželi
Zajčja luknja, v katero skoči Alica,
odpre deklici svet čudes in
Čudežno deželo, skozi katero
potuje, išče, najde, dvomi, razišče
in raste z novimi spoznanji. V
režiji Matjaža Pograjca.
Ob 11. in 17. uri, Lutkovno gledališče
Ljubljana, Krekov trg 2, Ljubljana.
Cena vstopnice: 4,50 evra.
www.lgl.si

SuperLepke 
so super nalepke
Ko je šel njihov mali v vrtec, je
bilo naenkrat potrebno vse
označiti in podpisati. In ko je še
soseda potožila, da ne ve, kako
naj označi vsako barvico
posebej za v šolo, je padla
ideja o SuperLepkah. To niso
navadne nalepke, so super
nalepke, ki se lahko
"napopajo" na šolske
potrebščine, oblačila, čevlje in
pravzaprav vsepovsod. Gre za
tri različne vrste nalepk  �
Zalikaj me lepke, Čevlji lepke
in Mini lepke. Zalikaj me lepke
so nalepke, namenjene

oblačilom, katerih uporaba je
preprosta – nalepko le
odlepimo od podlage,
nalepimo na izbran tekstilni
izdelek, polikamo z likalnikom
in peremo kot običajno v
pralnem stroju. Čevlji lepke so

vodoodporne nalepke za na
čevlje, ki se jih nalepi na
zgornji del podplata. Super
Mini lepke pa so nalepke,
narejene za označevanje tistih
posebno nerodnih stvari, kot so
svinčniki, flomastri, voščenke in
čopiči. Ti se še posebej radi
izgubijo in super Mini lepka
poskrbi, da hitro spet najdejo
pot v pravo peresnico. Poleg
tega z Mini lepko lahko
označimo tudi telefon, dežnik,
fotoaparat … Pri tem ustvarjalci
SuperLepk zagotavljajo, da Mini
lepke ne bledijo, se ne lupijo in
odlično kljubujejo vodi._
www.superlepke.si
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SuperLepke za oblačila, čevlje in
označevanje mini nerodnih hitro
izgubljajočih se stvari.

Več trendoV na
citymagazine.si
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100 vrstic
Portugalec z doma izdelano
vespo iz lesa

V zadnjem obdobju videvamo vse bolj
klasične retro skuterje, kakršne smo
poznali nekoč. Vespe, kot smo jim pra-
vili, so prikupni motorji, s katerimi
pridemo vsepovsod. So kot nalašč za
opravke po mestu. Portugalski ljubitelj
vesp Carlos Alberto je šel še korak
dlje, saj je vespo izdelal iz lesa. Za iz-
delek se je potrudil do potankosti in ga
za konec še premazal s sijočim lakom.
www.carpintariacarlosalberto.com

moški namig

Najdražje
računalniške
igrice
Trenutno vsi računalniški nav-
dušenci preigravajo novo igro
Grand Theft Auto V, ki je bila
najbolj pričakovana igra letoš-
njega leta. Toda pričakovana z
razlogom. Že njene prejšnje
edicije so požele veliko uspeha.
Navsezadnje so imeli razvijalci
igre veliko dela z ustvarjanjem,
saj so porabili 266 milijonov do-
larjev. A nič zato. V prvih dneh
prodaje so zaslužili kar 800 mi-
lijonov in s tem osvojili naziv
najbolj uspešne računalniške
igre vseh časov. Več na city-
magazine.si/najdrazje-racu-
nalniske-igre-v-zgodovini.

Klasično vs. moderno –
Marshall Stanmore
(cena: 400 evrov)
Ta retro škatla je pravzaprav izjem-
no sodoben izdelek, ki si zasluži
našo pozornost predvsem, ker s
svojim vintage šarmom združuje
tudi sodobne tehnologije. Če si želi-
mo klasičnega izdelka, ki bo naš,
sicer "moderno" opremljen prostor,
naelektril z vintage občutki, potem
je Marshall Stanmore pravi izdelek
za novo zvočno kuliso. Ta retro
škatla namreč omogoča bluetooth
povezljivost, pozlačeno žično pove-
zavo s 3.5 mm vtičem, RCA vtič ter
optični priklop, tako da nanj nikakor
ne bomo imeli težav priklopiti niti
naše stare električne kitare ali pa
čisto novi tablični računalnik,
pametni telefon ... Zvočnik Marshall
Stanmore zmore tudi klasično
ročno nastavljanje bass-a, treble-a
in jakosti zvoka. Jah, resnično so
sladke te vintage dobrote v gadget
vodah, in če čisto zares premislimo,
si zlahka priznamo – imeli bi jo!_
www.marshallheadphones.com

Aktivna jesen
Besedilo: City Magazine

Če se te dni preveč dolgočasimo, si za začetek jeseni priskrbimo
nove retro zvočnike, s tekaškimi copati se pripravimo na ljubljanski
maraton ali pa se odpravimo nekam daleč na toplo, kjer nam bo
nova surf deska prišla še kako prav.

JetSurf - ekstremno 
zanimiva vodna igrača
(cena: okoli 9.899 evra)
Smo se že vprašali, kakšna je igra-
ča za prave moške, ki na morju
nikakor ne želijo le poležavati na
plaži, temveč potrebujejo družbo
odličnega gadgeta. Je že tako, da
surfanje na valovih brez motoriza-
cije pomeni dolga potovanja in
čakanje na tisti pravi val, če pa
odvisnost od tovrstnega početja
postane enostavno prevelika,
obstaja rešitev. JetSurf je zares ino-
vativna igrača, ki je tehnološko
dovršena – ročno izdelana, s
posebno pozornostjo do detajlov,
močan motor in dizajn deske, ki
omogoča transport v običajnem
avomobilu, so preprosto navdušu-
joči. Na koncu pa še podatek, Jet-
Surf drsi po vodni gladini dobrih
55 kilometrov na uro, kar se na
kopnem ne sliši veliko, je pa na
vodi zares izjemno._
www.jet-surf.com

Optimalen tekaški copat
Salomon XR Swift 
(cena: od 89,99 do 109,99 evra)
Jesen in z njo oktober je tisti letni
čas, ko se bliža vrhunec tekaške
sezone pri nas – Ljubljanski mara-
ton. Da bodo treningi lažji, preveri-
mo optimalni tekaški copat Salo-
mon XR Swift. Popolnoma nov
model XR Swift, ki ga najdemo
eskluzivno v prodajalnah Inter-
sport, je namenjen vsem tistim, ki
želimo popestriti svoj tekaški tre-
ning z raziskovanjem novih razno-
vrstnih terenov, tudi znotraj mest-
nega okolja. Odlikuje ga sistem
zavezovanja Quicklace, za blaženje
udarcev pa skrbi LT Lightweight.
OS Tendon skrbi za boljši prenos
energije s petnega dela na sprednji
del stopala, podplat Contagrip pa
zagotavlja odličen oprijem in
vzdržljivost. Na voljo tudi v izvedbi
z mesh mrežico in membrano
Gore-Tex._
www.intersport.si
www.salomon.com/si
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EKSKLUZIVNO V

Odkrijte novo kolekcijo Salomon 
v prodajalnah Intersport in na www.intersport.si.

XR SWIFT

*Šport ljudem.
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Najboljši rezultati so plod sodelovanja, tradicije, znanja in 
zaupanja. Zato smo v sodelovanju s slovenskimi pridelovalci 
za vas pripravili zmagovalno ponudbo domačih pridelkov, ki 
vas že pričakuje na Mercatorjevih tržnicah Iz domačih krajev.

Zmagovalna ponudba 
iz domačih krajev.

Več na        www.facebook.com/Mercator
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•••••
Akcijska kriminalka načrt za pobeg
Escape Plan, ZDA, 2013
Režija: Mikael Håfström. Igrajo: Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger.
17. 10., Kolosej & Cineplexx

Tandem dveh hollywoodskih
legend, ki slovita predvsem po
svojih mišicah, se je tokrat
izkazal v filmu o nekdanjem
kaznjencu Rayju Breslinu, ki je
znan strokovnjak za
konstrukcije najbolj strogo

varovanih zaporov. Analiziral je številne zapore po vsem svetu in
pridobil široko paleto veščin preživetja. Njegova iznajdljivost in
znanje pa sta postavljena na preizkušnjo, ko ga po krivem
obsodijo za kaznivo dejanje. Odloči se za pobeg iz najbolj
varovanega zapora, ki ga je sam konstruiral, še prej pa mora
skleniti zavezništvo s prekanjenim zapornikom Emilom._

•••••
Drama Otožna Jasmine 
Blue Jasmine, ZDA, 2013
Režija: Woody Allen. Igrajo: Cate Blanchett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard.
17. 10., Kolosej

Potem ko njeno življenje
razpade na koščke, vključno z
njeno poroko s premožnim
poslovnežem Halom, se
Jasmine preseli v sestrino
skromno stanovanje v San
Francisco, da bi poskušala
svoje življenje sestaviti skupaj.

Medtem ko je dnevno odvisna od koktejla antidepresivov, še
vedno ohranja svoj aristokratski položaj. Odlična drama, pod
režijsko taktirko velikega mojstra, nam oriše strašne posledice,
ki lahko nastanejo, če svoje oči odvrnemo od realnosti in
resnice preprosto nočemo videti._

•••••
Akcijska komedija Malavita
The Family, Francija, ZDA, 2013
Režija: Luc Besson. Igrajo: Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Dianna Agron.
10. 10., Kolosej & Cineplexx

V zaspano francosko mesto, v
okviru programa za zaščito
prič, preselijo mafijskega šefa
in njegovo družino, ker je
izdal svoje pajdaše. Čeprav jih
agent Stansfield kroti po
svojih najboljših močeh, Fred

Blake, njegova žena Maggie in njuna otroka, Belle in Warren,
ne morejo iz svoje kože in se s težavami spopadajo na svoj
edinstven družinski način. Ko prihrumijo njihovi nekdanji
mafijski tovariši, ki jih skušajo najti in poravnati račune, v tem
kar najbolj nenavadnem okolju nastane kaos. Film je
domiseln in ljubeč poklon mafijskemu filmskemu žanru,
prirejen po istoimenskem komičnem akcijskem romanu
Tonina Benacquiste._ 

Znanstvenofantastična srhljivka

Gravitacija 3D
Gravity 3D, Velika Britanija, ZDa, 2013
režija: alfonso Cuarón. Igrajo: Sandra Bullock, George Clooney, ed Harris.
17. 10., kolosej & Cineplexx

na filmska platna prihaja srhljivka, ki nas bo posesala v neskončno in
neizprosno prostranost vesolja. Dr. ryan Stone je izjemna medicinska
tehničarka na svoji prvi nalogi na vesoljskem plovilu, pri čemer sodeluje
z astronavtom veteranom Mattom kowalskyjem. toda med na videz ru-
tinskim sprehodom zunaj ladje se zgodi katastrofa. Plovilo je uničeno,
Stonova in kowalsky pa ostaneta povsem sama. Privezana zgolj eden na
drugega drvita v temo neznanega. Hromeča tišina jima da vedeti, da sta
zgubila vsak stik z Zemljo in s tem tudi kakršno koli možnost za rešitev.
njun strah se prevesi v paniko, sleherni požirek zraka se zajeda v tisto
malo kisika, ki jima ga je še preostalo. a edina pot domov utegne biti
korak v zlohotno neskončnost vesolja. Film je odprl letošnji Beneški film-
ski festival in navdušil._ 

•••••
Triler Samo bog odpušča 
Only God Forgives, Francija, Švedska, Tajska, ZDA, 2013
Režija: Nicolas Winding Refn. Igrajo: Ryan Gosling, Kristin Scott Thomas.
10. 10., Kolosej & Cineplexx

V tajski prestolnici Julian z
bratom vodi borilni klub tajskih
veščin, ki pa je le krinka za
posle z mamili. Ko brata ubijejo
zaradi umora mladoletne
prostitutke, iz Amerike prispe
njuna mama Jenna, ki je glava
velike kriminalne organizacije.

Vsa besna ga prisili, da poravna račune z morilcem svojega
brata in zahteva neizprosno maščevanje. A Julian se mora
najprej soočiti s skrivnostnim in dvoličnim policistom Changom.
Nekonvencionalni kriminalni triler daje brutalni vpogled v
podzemni svet boksarskih klubov in bordelov Bangkoka._

filmska poslastica NA PLATNU
"Kaj, ko bi živeli vsi skupaj",
v režiji Stéphana Robelina (2011)
"Mačeta ubija", v režiji Roberta
Rodrigueza (2013)
"Jimmy P.: Psihoterapija
prerijskega indijanca", v
režiji Arnauda Desplechina (2013)

NA KRATKO 
Leto kina – Kinodvor 90
Leto 2013 je za slovensko
kinematografijo posebnega pomena, saj
v njem kar dve osrednji filmski instituciji
praznujeta svoja jubileja - 90 let kina na
Kolodvorski ulici, današnjega mestnega
kina Kinodvor, in Slovenska kinoteka s
50-letnico kinotečnega prikazovanja v
Ljubljani. Z namenom obeležja, zlasti pa
zato, da obudimo razumevanje pomena
kina, ki ga ta družabni prostor kulture in
umetnosti nosi skozi čas in prostor, so
pripravili projekt Leto kina - Kinodvor
90, leto praznovanja kina in filma. V
okviru projekta se bodo od 15. oktobra
2013 do jeseni 2014 v sodelovanju z
mestnimi in drugimi kulturnimi ter
izobraževalnimi ustanovami in
organizacijami odvijali številni dogodki in
programi, posvečeni filmski kulturi.
www.kinodvor.org

Dokumentarni film Smeti
21. oktobra ob 18:30 si lahko v Kinu Šiška
ogledamo slovensko premiero
dokumentarnega filma Smeti, ki jo v
sodelovanju s Kemijskim inštitutom
organizirajo Ekologi brez meja, potekala
pa bo tudi okrogla miza, kjer bomo
razpravljali o okoljski problematiki, ki
nam tako kot dokumentarec nudi
ogledalo delovanja naše družbe v odnosu
do okolja in drug drugega.
www.ebm.si

HIŠNI KINO 
"Na pristaniški obali", v režiji
Elia Kazana (1954)
"Solaris", v režiji Andreja
Tarkovskega (1972)
"Mračni samuraj", v režiji
Yôjija Yamade (2002)

•••••

CITYMAGAZINE.SI

Besedilo: City Magazine

Več kulture na
citymagazine.si
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(Z)godbe ob Kataleni
Kataleni je enkratni, pretežno glasbeni večer z
elementi gledališča, mini festivala in praznova-
nje skupne ustvarjalnosti, na katerem bo nastopilo
več kot dvajset izvajalcev. Nastopila bo tudi legen-
da slovenske glasbene scene – Neca Falk. Vse-
kakor je udeležba obvezna za vse glasbene sla-
dokusce. Cena vstopnic: 17 evrov v predprodaji,
20 evrov na dan koncerta._

19. oktobra ob 20. uri, Kino Šiška, 
Trg prekomorskih brigad 3, Ljubljana, 
www.kinosiska.si

Katalena
© Ivian Kan Mujezinović

jazz & pop

Urška Majdič in 
Big Band RTV Slovenija
V hotelu Mons bo magično. Njihov ciklus jazz
koncertov bo otvorila odlična pevka Urška Maj-
dič, ki jo najbolje poznamo predvsem po nje-
nem delu z glasbeno skupino Billysi. Tokrat bo
ob otvoritvi novega ciklusa Jazz Klub Mons zdru-
žila moči z dirigentom Rokom Golobom ter Big
Bandom RTV Slovenija. Skupaj se bodo poigra-
li s popularno glasbo in ji nadeli popolnoma
novo jazz preobleko. Vse, kar je staro, se nam bo
zdelo novo. Rok Golob je vsestranski umetnik. Je
skladatelj, aranžer, dirigent, producent in multi-
inštrumentalist. Glasba za ta večer bo izpod nje-
govega peresa, napisana posebej za to priložnost,
Urška pa bo s svojim glasom pripomogla k zelo
intenzivnemu glasbenemu večeru. V kombina-
ciji z Big Bandom RTV Slovenija je zagotovljeno,
da se bomo na večeru jazz priredb zelo dobro
počutili in se prepustili zanimivemu glasbenemu
večeru. Cena vstopnice: 20 evrov._

12. oktobra ob 20. uri, 
Hotel Mons, Pot za Brdom 4, 
Ljubljana, www.hotel.mons.si

rock

Him

Ljubitelji rock glasbe, pozor. Finska zasedba Him
je letos izdala nov album in krenila na turnejo.
Nam najbližje se bodo ustavili na Dunaju. Sku-
pina je nastala v začetku devetdesetih. Him je
okrajšava za His Infernal Majasty. Kratico so
začeli uporabljati zaradi lažje prepoznavnosti,
saj so jih zamenjevali z neko drugo skupino.
Postave so se z leti menjale. Pevec Ville Valo
ter kitarista Linde in Migé so vedno tvorili jedro
skupine, medtem ko sta se ji klaviaturist Janne
Puurtinen ter bobnar Mika Karppinen pridruži-
la kasneje. Fantje so meseca aprila izdali svoj
zadnji album, ki nosi naslov Tears On Tape, in
krenili na turnejo. Svet so pred leti obnoreli s
svojo uspešnico Join Me In Death. Od takrat je
preteklo kar nekaj vode in fantje so ustvarili še
mnogo uspešnic, kot so In Joy and Sorrow,
Heartache Every Moment, Close to the Flame,
When Love and Death Embrace ter mnoge dru-
ge. Tokrat nam bodo predstavili svojo novo ume-
tnino Tears On Tape, seveda pa tudi starejših
uspešnic ne bo manjkalo. Znani so po energi-
čnih in scensko dodelanih koncertih. Če je temu
res tako, pa lahko preverimo sami. Cena aran -
žmaja: 79,99 evra._

13. oktobra ob 20. uri, 
Gasometer, Dunaj, Avstrija,
www.koncerti.net

Katalena zopet prihaja na naše odre. Umetniška
glasbena skupina, ki nas s svojim videnjem glas-
be razveseljuje že vrsto let, nas bo tokrat z glas-
benimi prijatelji popeljala na prav zanimivo glas-
beno poslastico in popotovanje. Katalena postavlja
na oder Katedrale Kina Šiška v Ljubljani koncert
z mislijo na vse, kar se je zgodilo v času, odkar nas
glasbeno razvaja že vse tja od daljnega leta 2001.
Projekti njenih članov so bili vedno zanimivi. Tako
je nastala Patty Diphusa a. k. a. Boštjan Gombač,
Tango Apasionada Vesne Zornik, Naratovo kan-
tavtorstvo, The Puzzled Tiborja Miheliča Syeda,
Sinbadove muze Polone Janežič … (Z)godbe ob

Urška Majdič
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Kaj je obiskovalčevim očem skrito pri pripravi dogodka, kot je Grafični bienale?
Obstaja veliko prtljage iz preteklosti, ki jo moraš preprosto prevzeti na svoja

pleča. Pri tem moraš biti pozoren tako do tradicije kot tudi do sedanjosti in uskla-
diti pričakovanja tako strokovne javnosti kot tudi pričakovanja publike. Lahko pa
bi delala v diplomaciji, ker znam prisluhniti obema stranema. Morda se bo komu
letošnji bienale zdel preveč pragmatičen, vendar smo naredili zelo kvalitetno raz-
stavo, ki združuje tradicijo bienala z 21. stoletjem. Moje delo je zelo delikatno, saj
si venomer izpostavljen. Ne moreš vsem ustreči. Če vedno vsem ustrezaš,
menim, da dela ne moreš dobro opraviti. 

Kako poteka izbor del za bienale?
Dobro moraš razmisliti o strategiji razvoja bienala. Želeli smo ohraniti okvir gra-

fičnega bienala, hkrati pa mora biti to bienale 21. stoletja. Upoštevati in spremlja-
ti moramo, kaj umetniki danes počnejo, kakšne medije pri tem uporabljajo, kaj nam
želijo povedati in kako vidijo današnji svet. Bienale je kuriran. Letos sta bili kar dve
kuratorki. Deborah Cullen iz New Yorka je postavila osrednjo bienalno razstavo,
s katero je naravnost navdušila tako ljudi, s katerimi je sodelovala, kot tudi obi-
skovalce. Razstavo o zgodovini bienala je naredila Petja Grafenauer. V prihodnosti
želim, da bi se še bolj poglobili v zgodovino bienala, ki bo predstavila slovensko
grafično šolo s potujočo razstavo Slovenskega grafičnega bienala. 

Švicarija. Kakšna je vloga le-te v 21. stoletju?
Švicarija je prostor, za katerega predvsem mlajše generacije niti ne vedo. Naha-

ja se v Tivoliju za Tivolskim gradom. Namembnost se je tekom let spreminjala.
Od razvpitega hotela na glasu javne hiše do priljubljenega zbirališča Ljubljančanov
ob nedeljah. V njej so se po oktobrski revoluci-
ji naselili ruski emigranti, kasneje je bila balet-
na in glasbena šola, umetniški ateljeji ... Švica-
rija ima zelo raznoliko in burno zgodovino.
Dandanes pa se bo razvila v rezidenčni center
za umetnike. Stavba čaka na prenovo. Prav zato
smo jo tudi izbrali za eno od prizorišč bienala.
Tja smo postavili projekt Thomasa Kilpperja, ki
je ustvaril ogromen lesorez v obstoječem par-
ketu. 8. oktobra bomo predstavili izbor filmov, ki
so nastali v produkciji bienala v Sloveniji, Liver-
poolu, Göteborgu ter belgijskega Mechelena
na kostanjevem pikniku.

Znamo pri nas uživati v likovni umetnosti?
Za obisk osrednje razstave in dogodkov

letošnjega bienala ni potrebno neko posebno
predznanje o sodobni in grafični umetnosti. Je
lahko berljiva in namenjena vsakomur. Za vizual-
no umetnost v Sloveniji nimamo ravno najbolj-
še publike. Danes tekmujemo z  razstavami kul-
turnih industrij. Se pa pospešeno ukvarjamo s
tem, kako narediti muzeje čim bolj prijetne za
širok spekter publike. Želimo si, da bi muzej
postal prostor vseh, kjer se vsi počutijo dobro._

S čutom za umetnost
Direktorica Mednarodnega grafičnega centra v
Ljubljani Nevenka Šivavec mojstrsko in z veliko mero
diplomacije krmari in usklajuje želje tako grafičnih
ustvarjalcev z vseh vetrov, strokovne javnosti kot
tudi ljubiteljev sodobne umetnosti. MGLC je na široko
odprl vrata 30. Grafičnemu bienalu, kjer nas čakajo
različne razstave, dogodki, sporočila ...
Besedilo: Nina V. Orlić

Infomat
30. mednarodni 
grafični bienale
Raziskuje pojavnost grafičnih procesov
in različnih načinov odzivanja umetni-
kov na sodobne komunikacijske pro-
cese in orodja. Dela mednarodnih
umetnikov bodo na ogled do 24. no-
vembra v številnih mestnih muzejih in
galerijah, na privlačnih turističnih to-
čkah in neobičajnih razstavnih mestih
(kot je historična stavba Švicarija). Bie-
nale spremlja bogat izobraževalni in
spremljevalni program dogodkov.

Brezdelje, disciplina 
in kazen …
… je evropski projekt, ki povezuje bie-
nale v Ljubljani z Bienalom Contour,
Göteborškim in Liverpoolskim biena-
lom. Multimedijski umetniki so se
ukvarjali s temami discipline, užitka,
uspeha in poloma, krivde ter kazni.
Predstavitev video del bo v torek, 8.
oktobra, ob 19. uri, pred Švicarijo.

www.mglc-lj.si

"Želimo si, da bi muzej postal prostor vseh, 
kjer se vsi počutijo dobro."
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odri in razstave 29
kulturni izbor

Besedilo: Špela Dobnikar

festival

48. Borštnikovo
srečanje
Najpomembnejši, tudi največji in najstarejši, festi-
val poklicnih gledališč v Sloveniji odpira svoja vra-
ta. 48. festival Borštnikovo srečanje bo zopet postre-
gel z bogatim programom, tokrat pod sloganom
Pičimo!. Deset dni dogajanja prinaša preko sedem-
deset gledaliških predstav, delavnic, bralnih upri-
zoritev, strokovnih srečanj in razstav. Tekmovalni
program letošnjega festivala obsega deset pred-
stav, spremljevalni pa osem, oba programa sta
nastala po izboru selektorja mag. Primoža Jesen-
ka, ki je sicer dejal, da je stanje letos manj navdu-
šujoče kot v lanski gledališki sezoni. Kot je še dejal
mag. Jesenko, gre za "v splošnem v deseterici
izstopajočih predstav za projekte, ki na ravni vse-
bine stremijo k odkritju boljšega sveta. So pred-
stave, ki artikulirajo težke stvari in resnično ostri-
no, pri tem pa ne ostajajo na površju refleksije
človeške in družbene eksistence." V tekmovalni
program so uvrščene štiri predstave SNG Drame
Ljubljana: Božič pri Ivanovih, Hamlet, Mati in Pono-
rela lokomotiva. Prešernovo gledališče Kranj bo pri-
sotno s predstavo 25.671, Mestno gledališče lju-
bljansko s Črna žival žalost, Drama SNG Maribor

s predstavama John Gabriel Borkman ter Mojster
in Margareta, Slovensko stalno gledališče Trst se
v tekmovalnem delu predstavlja s predstavo Vaje
za tesnobo, Zavod Delak in Muzej sodobne umet-
nosti Metelkova pa s predstavo Tri elizabetinske tra-
gedije Država::R. III. - Epilog. Poleg domačega
tekmovalnega in spremljevalnega programa bo
zanimiv tudi mednarodni program, ki ga letošnje
leto posebej zaznamujeta kar dve nizozemski žen-
ski monodrami, Človeški glas in Mr Jones. Letoš-
nji festival se posebej posveča sodobni nizozem-
ski dramatiki in gledališču, ob tej priložnosti so
izdali tudi knjigo Sodobna nizozemska drama.
Cena vstopnice za otvoritveno predstavo: v pred-
prodaji 27 evrov, v redni prodaji 29 evrov._

Od 18. do 27. oktobra, SNG Maribor, Slovenska ulica 27,
in ostale lokacije mesta Maribor, www.borstnikovo.si

Festival
Borštnikovo
srečanje bo
zopet postregel
z bogatim
programom,
tokrat pod
sloganom
Pičimo!.

gledališče & ples

Osvajanje sreče
Mednarodna koprodukcija Severne Irske, Bosne
in Slovenije prihaja k nam z le dvema ponovit-
vama. Osvajanje sreče potuje od premiere v Lon-
donderryju v Severni Irski prek legendarnega
mostu v Mostarju do opuščenega industrijskega
objekta v Ljubljani … Gledališko-plesna predsta-
va pod taktirko bosanskega režiserja Harisa Pašo-
vića velja za avantgardno, drzno in nepričako-
vano. Predstava raziskuje človekovo zmožnost
preživetja, ljubezni in velikodušnosti tudi v naj-
hujših okoliščinah, moč bo videti ugledališčenje
nekaterih najhujših grozodejstev vojn 20. in 21.
stoletja v Palestini, Vietnamu, na Severnem
Irskem, v Kambodži, Čilu in Bosni. Haris Pašović
je režiser, ki vedno znova opominja bosansko in
svetovno javnost na etične katastrofe, in tudi v
Osvajanju sreče ni drugače. Igralsko ekipo sesta-
vljajo umetniki iz treh različnih držav, v predsta-
vi bosta nastopila tudi dolgoletna člana igral-

skega ansambla Slovenskega mladinskega gle-
dališča Damjana Černe in Željko Hrs, v Ljubljani
pa jo bosta podprla tudi Operni zbor SNG Ope-
ra in balet Ljubljana ter Mladinski pevski zbor
RTV Slovenija. Vseh skupaj pa se v tem gledali-
škem večeru zvrsti kar sto nastopajočih. Cena
vstopnic: od 9,50 do 15,50 evra._

11. in 12. oktobra ob 20. uri, Tovarniška hala Gorenje,
Magistrova 1, Ljubljana, www.mladinsko.com

Še nekaj kulturnega dogajanja, ki bo
pritegnilo pozornost.

razstava
Do 31/10
Velika recesija 12-13
Photon - Center za sodobno fotografijo, 
Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana. 
Aktualna razstava Boruta Peterlina prikazuje sta-
nje ekonomske recesije v letih 2012 in 2013 skozi
fotografije opustelih industrijskih krajin in praznih
proizvodnih hal. Avtor se je osredotočil na podobe
nedavno opuščenih prostorov, pri delu pa je upo-
rabil tehniko mokre kolodijske plošče. Fotografije
se navezujejo na identično družbeno situacijo, ve-
liko recesijo 1912-1913, ki se je v zahodnem svetu
odigrala pred stotimi leti in se iztekla v morijo prve
svetovne vojne. 

komedija
12/10, 20/10, 26/10
Tak Si
SiTi Teater, Dvorana Mercurius, BTC City, 
Ljubljana. Začetek: ob 20. uri. Cena vstopnic: 
od 13,50 do 15 evrov. www.sititeater.si
V igralski zasedbi Klemna Slakonje in Tadeja Toša,
izpod peresa Gorana Vojnovića, v režiji Aleksandra
Popovskega prihaja komedija Tak Si, ki pripove-
duje, kaj se zgodi taksistu v Ljubljani, ko se sreča s
konceptualnim umetnikom, bivšim gejem, novope-
čenim vstajnikom, brezposelnim punkerjem s kra-
vato, duhovnikom brez prakse, italijanskim
turistom in dementnim profesorjem marksizma. 

predpremiera
14/10
Udar po moško 2
Avditorij Portorož, Senčna pot 10, Portorož.
Začetek: ob 20. uri. Cena vstopnice: 18 evrov.
www.spasteater.si
Pričenja se predpremierna turneja predstave
Udar po moško 2, v kateri Vid Valič in Denis Avdić
povesta drugo poglavje njunega moškega udara. 

drama
16/10, 17/10, 23/10
Morilec
SNG Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5,
Nova Gorica. Začetek: ob 20. uri. Cena vstopnic:
od 15 do 19 evrov. www.sng-ng.si 
Eugène Ionesco z Morilcem odpira cikel četverice
iger, v katerih nastopa Bérenger, ki se, naiven, a
odločen, v svojem prvem dramskem nastopu zo-
perstavi morilcu, ki s svojimi zlimi dejanji vdira v
rajsko pokrajino absolutne lepote. 

100 vrstic

Gledališko-
plesna
predstava pod
taktirko
bosanskega
režiserja Harisa
Pašovića velja
za avantgardno,
drzno in
nepričakovano.
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razvajanje Njen Feel
Njen Feel je vikend klinika za razgibavanje telesa in
duše. Namenjena je ženskam, ki imajo čas na vrhu se-
znama vrednot in tistim, ki gojijo željo po novem, dru-
gačnem, celostnem načinu preživljanja prostega časa.
Močna iniciativa je pol poti do osebnega zadovoljstva
na katerem koli področju, zato Njen Feel ponuja ra-
zgiban in večplasten vikend program zanjo, nabit z raz-
nolikimi športnimi aktivnostmi ter izobraževalnimi
delavnicami, tako s področja skrbi za zdravo telo kot
s področja odnosov do sebe in drugih._
Vikend jesenska Njen Feel klinika bo potekala od 17. do 20.
oktobra, Cres, več informacij in prijave na info@njenfeel.si 
ali na 041 723 377 in 041 895 373.
www.njenfeel.si 

modna ikona Drzna jesen 
pri Agent Provocateur
Tako kot vsako sezono tudi letos v ospredju ostaja ikonična
Agent Provocateur ženska, ki bo to jesen nosila nežen spoj
roza in črne, obrobljen s prestižno ročno izdelano avstrijsko
čipko. Poleg te kultne kombinacije roza-črne kombinacije
bo Agent Provocateurjeva jesen odeta še v indigo modro in
črno, vsaka fatalna ženska pa bo izbrala nepričakovano
kombinacijo neonsko zelene in črne, ki bo letos obvezen
kos njene garderobe. Mogočne ženske z nežnim značajem
bodo navdušene nad modelom – izdelanim v sodelovanju
s t. i. "couturierji" visoke mode – v katerem se prepletata
mehkoba tila in ekskluzivnost švicarske čipke, ki drznost
staplja s prefinjeno čutnostjo. Osvobodimo se kalupov,
prebudimo svojo ženstvenost in bodimo drzne skupaj z
novo jesensko kolekcijo Agent Provocateur._
www.agentprovocateur.si

tržnica Okusi
Kamnika
V soboto, 28.
septembra, je na
Glavnem trgu v
Kamniku v okviru
projekta Okusi
Kamnika slovesno
zaživela nova živilska
tržnica z imenom
Okusi Kamnika –
Podeželje in Eko.
Tržnica, na kateri
ponudba obsega tako
sezonske pridelke kot
tudi druge slastne
domače dobrote, bo
od sedaj naprej
potekala vsako zadnjo
soboto v mesecu na
Glavnem trgu v
Kamniku med 8. in
13. uro. Naslednja
tržnica bo v soboto,
26. oktobra._
OkusiKamnika.si

dogodek Dan lepote in zdravja v Maxiju
Vsi tisti, ki smo si zadnji petek v septembru vzeli dan za razvajanje duše in telesa, smo
prav gotovo lahko prišli na svoj račun v znani ljubljanski veleblagovnici Maxi. Lahko
smo poslušali zanimiva predavanja z različnih področij, od zdravega prehranjevanja
pa do, kako se obleči to jesen. Z nasveti in namigi ter konkretnimi vajami so nas raz-
vajali Savina Atai s svojo ekipo, obiskovalci pa smo se lahko ustavili tudi v lepotnih
kotičkih in kotičkih za zdravo prehranjevanje._ 
Maxi, Trg republike 1, Ljubljana, www.maxi.si

trend Zoya
PixieDust 
Po kolekciji PixieDust za pole-
tje so se strokovnjaki za barve
Zoya vrnili v laboratorije in
ustvarili novih šest, še lepših in
še bolj obstojnih mat lakov. Ko-
lekcija lakov Zoya PixieDust za
letošnjo jesen v barvah svetle-
če srebrno-zlate, smaragdno
zelene, Van Gogh modre, vijo-
lične, fuksija roze in bakreno
oranžne je prežeta s še več
magičnosti in čarovnije ter po-
suta s čarobnim sijočim pra-
hom. Le kako bi se lahko uprle
tem barvitim lakom s  kot s kri-
stalčki sladkorja posuto povr-
šino ter skrivnostnim čarob-
nim sijajem?_
www.bomerx.si

CM30_PROMO_paris  3. 10. 13  20:30  Page 2



www.mesecoblikovanja.com

7. oktober – 7. november 2013
Tiskarna Mladinska knjiga in bivša trgovina Merkur,

Dunajska cesta 123 in 125, Ljubljana
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NOVE SILE V TISKARNI 
MLADINSKA KNJIGA. 
PRIDITE.

Zavod Big, +386 1 431 22 22, 

info@zavodbig.si, www.zavodbig.com

Zavod Big, +386 1 431 22 22, 

info@zavodbig.si, www.zavodbig.com

Sponzorji: 

Organizator: 
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ŽE OD
14,50¤*

NA MESEC 
DO KONCA 
MARCA 2014*

ŽE OD
4,50¤*

NA MESEC 
DO KONCA 
MARCA 2014*

NA MESEC 
DO KONCA 
MARCA 2014

ZTE MF60 uFi

TABLICA
ALI MOBILNA 
DOSTOPNA 
TOČKA IN 1 GB 
MOBILNEGA 
INTERNETA

50% POPUSTA  
NA NAROČNINO 
MOBILNEGA 
INTERNETA  
DO KONCA  
MARCA 2014*

CM32_1413-09c_Mobitel  10/2/13  9:21 AM  Page 1


	CM01_NASLOVNICA navadna.pdf
	CM02_1413-05c_Modiana
	CM03_UVODNIK NEW
	CM04_1413-04c_SOliver
	CM05_KAZALO
	CM06_DAN ZA NEW
	CM07_1413-03c_PepeJeans
	CM08_reportaza NOVO NEW
	CM09_reportaza NOVO
	CM10_reportaza NOVO NEW
	CM11_reportaza NOVO NEW
	CM12_KOLAZ
	CM13 new
	CM14_DESTINACIJA mesta
	CM15_DESTINACIJA mesta
	CM16_LOKALI KULINARIKA
	CM17_MestneSkrivnosti_2013
	CM18_DOM
	CM19_(ANTI) KLISE
	CM20_OTROCI
	CM21_1413-19c_TusFest
	CM22_SVET PO MOSKO 45
	CM23_1413-02c_Intersport
	CM24_1413-01c_Mercator
	CM25_FILMSKA PLATNA
	CM26_GLASBA NEW
	CM27
	CM28_POGOVOR
	CM29_ODRI IN RAZSTAVE
	CM30_PROMO
	CM31_1413-10c_MesecOblikovanja
	CM32_1413-09c_Mobitel

