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 pivnica s konceptom

Gostja večera: Anja Bohinc Rupret, certificirana učiteljica joge (Yoga Alliance, 
RYT200), ambasadorka zdravega življenjskega sloga in poslovna ženska

Predavanje: “O Hrani, Jogi in Seksu – Kako z majhnimi spremembami do 
zdravega in polnejšega življenja". Predavanje, ki vam bo dalo jasne in 
preproste napotke za srečnejše življenje.
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Zima brez snežink 
Ste se že spočili od napornega prazničnega
vzdušja, prejemanja in dajanja daril, dobrih
želja in besed, da bo prihodnje leto zagotovo
boljše od preteklega? Ste pokukali v trgovine v
času razprodaj? Ste že okusili zimske radosti in
naredili prve zavoje po belih strminah? Brez
potrebnega zgovarjanja na to ali ono, jaz sem
izpolnila slednja, nekako prva, januarska priča-
kovanja, ko so me v "malih pogovorih" povpra-
šali znanci, ki sem jih srečala na cesti in neka-
ko niso bili pripravljeni na mojo bežno
prisotnost. In ko že ne veš, kako naj bi pogovor
stekel, sledi nekakšno komunikacijsko mašilo,
tisti čudežni stavek, ko ti zmanjka besed, da
začneš na dolgo in široko razlagati o vremenu,
ki je letos pač vroča tema, ki se je ne da
(pod)kupiti. "Oh, to vreme ... letos nič kaj dosti
ne kaže, da bi snežilo," se začne nov pogovor.
Če bi imeli meter snega, bi bila stvar nekako
podobna, le da bi se zadnji del glasil nekako
tako, češ, kaj nam bo toliko snega ... Ljudje res-
nično nikoli nismo zadovoljni z bodisi katero-
koli situacijo. Tudi jaz ne s trenutno. Zima brez

snega je zame kot morje brez soli. Nikakor ne
sovpada z romantično predstavo, ki jo imam o
snežno beli zimi, ko dan podaljša lunin odsev
od lesketajočega se ledu in snežne preproge.
Včasih si pravim, da se luna in zvezde muzajo
v svoje ogledalo, se smehljajo, ogovarjajo in se
napihujejo z besedami, ko govorijo o svoji
lepoti. Ulice preplavi pravljična nota, mene pa
sentimentalnost za časom, ko otroci nikoli
nismo bili prikrajšani za tovrstne zimske avan-
ture. Kot sem bila še otrok, je v naši družini
nekako vedno veljalo tiho pravilo, da je poleti
treba za nekaj dni na morje, pozimi pa na sneg.
Starši in šole ter takrat še krajevne skupnosti so
vsako leto med počitnicami pa tudi ob koncu
tedna organizirali prevoze na bližnja smučišča.
Vsak izmed nas je imel spakiran svoj nahrbtnik
s sendvičem in s termovko čaja, našla pa se je
tudi kakšna "knofelca", ki si jo ponavadi upora-
bil, če se ti je pokvaril "fršlus" na bundi, seveda
je bil le-ta naslednji dan popravljen, samo da si
šel lahko na sneg. Da bi bil takrat kdo bolan,
nikoli. Da bi takrat kdo negodoval, nikoli. Se je
tudi zgodilo, da enkrat ni bilo snega, pa smo
meni nič tebi nič spakirali osnovne stvari in se
odpeljali na dolgo pot proti Slovaški, v Nizke

Tatre. To je bilo smeha, že na meji smo se sme-
jali, ko se nismo mogli sporazumeti, koliko
parov smuči imamo. Namreč imeli smo še
tekaške smučke in na vprašanje, koliko parov
smuč imamo, smo seveda všteli tudi te, nakar
se je gospa na carini razhudila, da imamo lyže
in bežky; otroci smo se resnično zabavali. V
glavnem, nikoli nismo ostali brez zime in sne-
ga, pa še smučali smo skoraj tako hitro kot
Mateja Svet in Bojan Križaj. V športno leto pa
vstopamo tudi mi, z našo prvo številko, saj je
prihajajoče leto čisto v olimpijskem duhu, poleti
pa nas čaka še svetovno prvenstvo v nogome-
tu. Bi si želeli še kaj več? Mogoče kakšno sne-
žinko ali dve ..._
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Reprezentančne
uniforme 
z modnim
pečatom na
letošnjih
zimskih
olimpijskih
igrah. 
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Vsa športna
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prostem se
bodo odvijala v
Krasni Poljani.
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PETEK
24/01
Informativa, sejem
okusov in Alpe
Adria
Konec januarja bo lju-
bljansko razstavno
središče v znamenju
treh pomembnih in
zanimivih sejmov.
Prvi, ki bo potekal od
24. in 25. januarja, bo
Informativa, sejem
izobraževanja in pokli-
cev. Druga dva se
bosta dogajala istoča-
sno od 29. januarja do
1. februarja. To sta sej-
ma Alpe-Adria: Turi-
zem in prosti čas, kjer
se srečajo vsi, ki so
tako ali drugače pove-
zani s turizmom, in 8.
mednarodni strokovni
sejem okusov, ki zdru-
žuje vse kulinarične
navdušence.
Gospodarsko 
razstavišče Ljubljana, 
Dunajska cesta 18, 
Ljubljana

SObOTA
24/01
Delo in kreativne 
industrije
Delo in kreativne
industrije je del pro-
jekta Pozor, Delo!. Gre
za pogovor z modno
oblikovalko Sanjo
Grcič, ki trenutno pre-
učuje slovensko mod-
no industrijo v global-
nem sistemu mode.
RogLab, Petkovškovo
nabrežje, Ljubljana

dan za ... v zraku

CITYMAGAZINE.SI

Več DOGODKOV nA
citymagazine.si

Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, 
ki jih gotovo ne bomo zamudili.
Besedilo: Špela Dobnikar

PE-
TEK
24/01
trend

Maturantski in poročni utrinki
Čeprav smo še sredi zime, misli
maturantk in maturantov iz šolskih klopi
že uhajajo k maturantskim plesom. Misli
tistih, ki se pripravljajo na poroko, pa na
obleke in vse ostale detajle, ki bodo
zaokrožili ta pomembni dan. Trendov in
idej ne bo manjkalo na dogodku, ki vsako
leto postreže z mnogo zanimivimi namigi.
Gre za največjo tovrstno razstavo pri nas,
ki olajša organizacijo maturantskega
plesa in poroke._
Od 24. do 26. januarja, 
Grand Hotel Union, 
Miklošičeva 1, Ljubljana,
www.misson.si

SREDA
29/01
impro-
vizacija

IGLU impro šov s Shawnom Kinleyjem
V improvizacijski komediji IGLU gostijo
enega najbolj priznanih improvizatorjev
na svetu Shawna Kinleyja, ki prihaja iz
legendarnega gledališča Loose Moose iz
Calgaryja. Med svojim potovanjem po
kontinentih sveta se bo tako ustavil tudi v
Sloveniji . Na odru se bodo IGLUjevci in
Shawn preizkusili kot improvizatorji in
režiserji, vsakdo bo skušal odrežirati
(improvizirati) svoj film - spontano,
odštekano, popolnoma improvizirano._
Ob 20. uri, SiTi teater BTC City, Šmartinska 152,
Ljubljana, www.iglutheatre.com 

PONE-
DE-
LJEK
20/01
razstava

SREDA
29/01
CITY CHEF
kuharska
akademija

Pop-up dom Benetke
Tokrat se pop-up dom s prodajno
oblikovalsko-umetniško razstavo seli izven
naših meja. Vse do začetka marca se
mlada umetniška ekipa predstavlja v
Benetkah. Razstava Pop-up dom Benetke
predstavlja duhovite in kakovostne izdelke
oblikovanja uporabnih predmetov in
tiskovin, ki so jih izdelali mlajši slovenski
oblikovalci in oblikovalske skupine,
združeni v Zavod Rompom._
Do 8. marca, Galerija AplusA Benetke,
www.aplusa.it

Druženje ob dobri hrani
V decembru smo zaključili nagradno igro
Ob dobri hrani z Jamnico in City
Magazinom, v kateri smo predstavili
zanimive kulinarične recepte. Na tokratni
kuharski akademiji bomo pripravili
zmagovalne štiri. Cena: 25 evrov._
Ob 17. uri, Razstavni salon BSH Hišni aparati
(aktivna kuhinja Siemens), 
Litostrojska 48, Ljubljana, 
prijave na citymagazine.si/ob-dobri-hrani

PONE-
DE-
LJEK
27/01
aktivno

ČETR-
TEK
30/01
festival

Vonj po zimi ali gremo drsat!
Morda je (zaenkrat) topla zima poskrbela,
da ni toliko drsališč, kot bi si želeli, vseeno
pa se kakšno vendarle najde. V
prestolnici na primer v Športnem parku
Savsko naselje, kjer se nahaja Lucky
ledeni center. Ta obsega dve drsališči,
ledene steze in ledeno sankališče ter tako
ponuja zabavo vsej družini. Poleg
vsakodnevnega rekreacijskega drsanja
se odvijajo animacije na ledu, organizirajo
tečaje drsanja, curling, drsalne predstave,
med počitnicami pa je program še bolj
pester. Gremo drsat!_
Vsak dan od 9. do 23. ure, Lucky ledeni center,
ŠRC Savsko naselje, Ljubljana, www.drsaj.se

Sprehod pod morjem
''Sprehodi pod morjem'' je festival
podvodnega filma in fotografije, ki bo
letošnje leto na sporedu že šestič. Prvi
dan je namenjen filmskim projekcijam za
šole, naslednji dan sledi otvoritev razstave
podvodne fotografije priznanih
podvodnih fotografov, otvoritev razstave
otroških del in koncert skupine Jure Tori.
Zadnji dan festivala je namenjen
predstavitvi vsega, kar sprehodi pod
morjem lahko ponudijo._
Do 1. februarja, Kulturni dom Slovenske 
Konjice, Mestni trg 4, Slovenske Konjice,
www.spz.si
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OOdločitev o gostitelju 22. zimskih olimpijskih iger,
ki bodo potekale od 7. do 23. februarja, je bila
namreč znana 4. julija 2007 v Gvatemali, ko so se
za organizacijo iger leta 2014 poleg ruskega Soči-
ja potegovali še Bern iz Švice, Pjongjang v Južni
Koreji ter Salzburg v Avstriji. Tako bodo to prve
olimpijske igre v ruski federaciji po razpadu ZSSR
leta 1991, na katerih bodo nastopili najboljši šport-
niki sveta. 98 dogodkov v 15 zimskih športih se
bo odvijalo na dveh prizoriščih: v Sočiju ter 60 kilo-
metrov odmaknjenem zimskem središču Krasni
Poljani. Gostovanje olimpijskih iger velja za čast,
vendar jo prepogosto nadvlada izkazovanje moči
in vpliva z megalomanskimi, impozantnimi, revo-
lucionarnimi, futurističnimi arhitekturnimi objek-
ti. Nekateri med njimi so se zapisali v zgodovino
najslavnejših športnih arhitekturnih objektov, kar
pa ne pomeni, da so dolgoročno zaživeli tudi po
koncu olimpijskih iger.

Najslavnejši olimpijski stadioni
Besedna zveza olimpijski stadion opisuje veliki
osrednji stadion, ki se uporablja na letnih olim-
pijskih igrah. Na njem se tradicionalno odvijajo
olimpijska svečanost, otvoritev in zaključek ter
atletska tekmovanja. Tako zimske olimpijske igre
nimajo osrednjega stadiona, kljub temu da neka-

Olimpijski park
Tloris, razporeditev in infrasturktura v Sočiju so
zasnovani zelo skoncentrirano, kar pomeni, da je
olimpijska vas v neposredni bližini olimpijskega
parka, v katerem so okoli slavnostnega trga Medal
Plaza v krogu razporejeni, razvrščeni veliki, impo-
zantni športni objekti.  Ti bodo gostili dvoranska tek-
movanja: olimpijski stadion Fišt, v katerem bosta
otvoritvena in zaključna slovesnost, Bolshoy Ice
Dome, kjer je predvidena finalna tekma hokeja na
ledu, arena Šajba za hokej, arena za hitrostno drsa-
nje Adler Arena Skating Center, dvorana za umet-
nostno drsanje in hitrostno drsanje na kratke pro-
ge Iceberg Skating Palace, center za curling Ice
Cube Curling Center ter mednarodni novinarski ter
medijski center. Olimpijsko mesto nosi tudi slo-
venski podpis, saj je uspešno podjetje Riko hiše v
sodelovanju s švedskim arhitekturnim birojem
Sandell Sandberg postavilo naselje lesenih hiš, ki
bo služilo namestitvi gostov.

Arhitekturni pogled
Bolshoy Ice Dome je dvorana za hokej na ledu, ki
jo prekriva srebrna kupola in se na najvišjem delu
dviga celo do 50 metrov. Objekt se poigrava z
občutki zamrznjene vode, oblikami kapljic, zato
tudi celotna zasnova ter izbira materialov vodi v

OLIMPIJSKI
ARHITEKTURNI

DOSEŽKI
Besedilo: Vanja Hočevar, fotografije: Organizacijski komite Sochi 2014 Olympic Games

Manj kot tri tedne je do začetka največjega športnega dogodka leta, zimskih
olimpijskih iger v Sočiju (ljubitelji nogometa bi znali temu oporekati, saj bo Brazilija
med 9. junijem in 9. julijem gostila dvajseto svetovno prvenstvo v nogometu), priprave
nanj pa potekajo že od leta 2007.

tere objekte nazivamo s to besedno zvezo. Pekin-
ški nacionalni stadion, imenovan Ptičje gnezdo,
prav gotovo sodi med najslavnejše stadione. Ta
avantgardna konstrukcija, ki v sebi nosi preplet
vzhodne in zahodne kulture, je bila načrtovana za
poletne olimpijske in paraolimpijske igre v Pekin-
gu leta 2008. Pod največjo jekleno strukturo na
svetu se je podpisal slavni švicarski arhitekturni
biro Herzog & de Meuron. Slaven podpis nosi
tudi olimpijski stadion v Atenah, katerega je za -
snoval španski arhitekt Santiago Calatrava za igre
leta 2004. Med legendarne prav tako sodi sta-
dion Estadi Olimpic De Montjuïc v Barceloni, ki so
ga zgradili leta 1927 za mednarodno razstavo
dve leti kasneje. Olimpijske igre je gostil leta 1936
ter 1992, za zadnje so ga prenovili. Konstanta
vseh stadionov in drugih velikih športnih objek-
tov sta funkcionalnost ter uporaba po koncu veli-
kih tekmovanj, za katera so zgrajeni. Toda žal veči-
na njih propade in ne zaživi v druge namene.
Rusi imajo s Sočijem resne namene, velike načr-
te, saj so podobo mesta konkretno spremenili. Z
mestom v regiji  Krasnodar, z lego ob Črnem mor-
ju ter na pragu zahodnega Kavkaza, kombinaci-
jo mediteranske in alpske klime, imajo velike načr-
te, saj ga želijo po igrah spremeniti v prvi ruski
mednarodni športni center. 

1, 2

Olimpijski 
stadion Fišt.
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Bolshoy Ice
Dome za hokej
na ledu.
6

Olimpijska
dvorana V Riu
de Janeiru.

INFOMAT
Soči je s povprečno februarsko
temperaturo okoli 8 °C najtoplejše
mesto, ki je kdaj gostilo zimske
olimpijske igre. 
Letošnje igre bodo že dvanajste
zapored, med katerimi bo kajenje strogo
prepovedano na vseh prizoriščih, v
olimpijskem parku in na vseh njegovih
javnih površinah.
Te igre bodo za smučarske skoke
zgodovinske, saj bodo prvič nastopila
tudi dekleta.

Ambasadorji
Organizacijski komite Soči 2014 je za
večjo prepoznavnost ter za promocijo
iger, športa ter aktivnega življenja
nasploh vpeljal program Ambasadorjev,
med katerimi je sedaj 38 prepoznavnih
ruskih osebnosti. Med njimi tudi
hokejski zvezdnik Aleksander
Ovečkin,umetnostni drsalci in ruski idoli
Tatjana Navka, Irina Sluckaja, Evgenij
Plušenko in Ivan Skobrev,
gimnastičarka Svetlana Khorkina ...

Še igre v številkah …
17 tekmovalnih dni na 22. ZOI, 9
tekmovalnih dni na 11. paraolimpijskih
zimskih igrah, podelili bodo 98
kompletov medalj ter 72 kompletov
medalj na paraolimpijskih igrah,
pričakujejo kar 6000 športnikov in
športnic ter članov njihovih ekip in 1450
paraolimpijcev in spremljajočih ekip,
sodelovalo bo 85 držav, na
paraolimpijskih igrah pa 45 držav. Da bo
vse potekalo čimbolj tekoče, pa bo
pomagalo kar 25.000 prostovoljcev.

srebrne odtenke, steklena fasada pa čez dan slu-
ži kot platno, na katerem se predvajajo spektaku-
larni vrhunci dneva, zvečer pa spremeni svoj
karakter in postane transparentna ter tako odkri-
je svoje drobovje. Kupola, ki jo prekrivajo diode,
po potrebi služi tudi kot zaslon za predvajanje.
Ime arene, Bolshoy, na eni strani strani razkriva
kapaciteto dvorane, ki prednjači pred ostalimi pri-
zorišči, saj "bolšoj" pomeni ogromen, velik. Isto-
časno pa "bolšoj" prepoznavamo in asociativno
povezujemo z Rusijo, z njihovim teatrom, tradi-
cionalnimi ruskimi baletnimi šolami, umetnost -
nim drsanjem in hokejem. Eden najpomembnej-
ših in najimpozantnejših objektov v olimpijskem
parku je olimpijski stadion Fišt, ki se imenuje po
najvišjem vrhu v glavnem Kavkaškem grebenu.
Zasnovali so ga za otvoritveno in zaključno slo-
vesnost. Nosi podpis globalnih voditeljev na
področju športne arhitekture Populous ter Biroja
iz Velike Britanije Buro Happold. Zasnovan po
podobi školjke, ki prikliče v spomin slavo Faber-
géjeve umetnosti, sta njegova fasada in streha
ena sama tekoča, prelivajoča se, neskončna ste-
klena površina, ki odseva sončno svetlobo z gla-
dine morja v neposredni bližini. Streha se odpre
kot školjka in razkrije nebeški pogled na zahod
proti goram Krasna Poljana, južni pogled pa se
odpre proti Črnemu morju.  Zanimivo je, da je Fišt
edina dvorana, v kateri med samimi olimpijskimi
igrami ne bo nobenih športnih dogodkov. Večina
objektov v olimpijskem parku povzema mehke,
organske linije, ki neomejeno tečejo. Taka je tudi
Šajba – arena za hokej na ledu. Po koncu iger
naj bi jo spremenili v nacionalni športni in izobra-
ževalni otroški center. S svojo organsko obliko se
ob bok areni za hokej postavlja tudi Iceberg Ska-
ting Palace, drsalna palača, ki bo gostila umet-
nostne drsalce ter hitrostne drsalce na kratkih
progah. Za njeno gradnjo pa so porabili kar 15.000
ton jekla. Ob pregledu najbolj impozantnih novih
športnih objektov ne smemo spregledati arene
Adler, ovalne arene, ki meri v dolžino kar za tri
nogometna igrišča, 274 metrov. Njena mehka,
ovalna oblika v kombinaciji z modrimi in zeleni-
mi stekli na fasadi je vsekakor eden od vrhun-
cev športne arhitekture v Sočiju, po koncu olim-
pijskih iger pa jo bodo uporabljali kot največji
razstavni center v južni Rusiji. Samo upamo lah-
ko, da se bodo načrti Rusov uresničili in da impo-
zantni, dragi, predvsem pa politično in gospo-
darsko moč razkazujoči olimpijski objekti ne bodo
propadli, tako kot je mnogo le-teh pred njimi.

Pogled nam že uhaja v Rio
Letne olimpijske gre v Riu de Janeiru bodo že
čez dobri dve leti, leta 2016, zato ura organiza-

torjem že glasno tiktaka. Olimpijski park so zau-
pali londonskemu arhitekturnemu studiu Aecom
(zasnovali so tudi londonski olimpijski park leta
2012 v vzhodnem Londonu), ki je žirijo na nate-
čaju prepričal s klasično brazilsko arhitekturo
in naravo, z namenom, da bi ustvarili zapušči-
no za mesto tudi po koncu največjega športne-
ga dogodka._
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ob obali.
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Arena Šajba, 
ki bo gostila
hokej na ledu.
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ZZa garderobo velikih reprezentanc običajno poskr-
bijo velika, znana modna imena, ki sklenejo z nacio-
nalnimi olimpijskimi komiteji večletne pogodbe.
Praviloma postrežejo z usklajenimi, prefinjenimi
oblačili, skoraj vedno pa se na olimpijskih igrah
najdejo tudi modni spodrsljaji, ki s svojo podobo
zasenčijo okolico.

Drzno: Med kraljevsko modro 
in kačjimi potiski 
Švedska olimpijska in paraolimpijska repre-
zentanca je nadvse ponosna, da bo v Sočiju lah-
ko nosila uniforme s podpisom švedskega
modnega giganta H & M, ki je uniforme odel v
modne, drzne tone, za katere je našel inspiracijo
kar v sodobnem švedskem in skandinavskem
oblikovanju. Barvama švedske zastave, kra-
ljevsko modri in živo rumeni, so dodali sive od-
tenke ter rumen kačji potisk, ki ustvari občutek
prave modne stvaritve. Preplet sodobnih špor-
tnih materialov, ki nudijo čim več udobja, se
odraža na kolekciji iz različnih plasti, kot so fli-
si, izjemno lahke jakne iz sodobnih materialov,

Od dobrega do najslabšega
Klasična rdeča, bela in modra bodo glavni
poudarki na uniformah ameriške olimpijske repre-
zentance, ki jo bo oblekla slavna luksuzna ame-
riška modna hiša Ralph Lauren. Ameriško zadr-
žan, klasičen stil z dodatki pletenih kap in
puloverjev z zimskimi motivi je simpatičen, doma-
čen, udoben in stilno dovršen. Za zaključno slo-
vesnost bodo športniki nosili mornarsko moder
plašč, pod njim pletene puloverje z nordijskim
vzorcem ter ozko krojene hlače v smetanasti bar-
vi. Ob bok Švedom, Francozom in Američanom
se po zvenečem modnem sodelovanju postavlja
tudi Giorgio Armani s kolekcijo za italijanske
športnike, vendar pa so ti v tej družbi izjemno
mlačni, nedodelani, zgubljeni, tudi dolgočasni.
Oblečeni bodo v linijo Armani EA7 z logom olim-
pijskih krogov ter italijanskega nacionalnega olim-
pijskega komiteja na prsih. Oblačila so v prosti
prodaji, med drugim tudi jakne in majice, ki ima-
jo zlato uvezen prvi verz italijanske himne, ter še
oblačila v modri, beli in rdeči barvi. Če se bodo
glede na do sedaj videne fotografije Italijani izgu-

ki dihajo, tukaj so še volna, flis, najlon, vodo-
odporen poliester ... Zahvala za osupljivo ko-
lekcijo gre tudi švedski olimpijski ekipi, ki je H
& M s svojimi idejami in koristnimi namigi
usmerjala na kreativni poti. Če Švedi s svojo gar-
derobo izražajo skandinavski, svobodnjaški
duh, potem Francozov ne moremo zgrešiti za-
radi njihove elegance, prefinjenosti in šik stila.
René Lacoste, teniški igralec in olimpijski pre-
jemnik bronaste medalje, je nekoč dejal: "Brez
stila igranje in zmagovanje nista dovolj." Leto-
šnja francoska olimpijska reprezentanca bo
vsekakor opremljena s športno luksuzno uni-
formo s pečatom modne hiše Lacoste, ki bo po-
skrbela tudi za športnike poletnih olimpijskih iger
v Riu de Janeiru leta 2016. Kolekcija za Soči zaob-
jema slavnostna oblačila za ceremonijo, uradno
uniformo ter dva stajlinga za prosti čas: prepro-
sta francoska eleganca v barvah zastave s pri-
mesmi izčiščenega dizajna in izjemno krojenih
oblačil v beli, modri in rdeči barvi, katerim so moj-
strsko dodani sivi in peščeni odtenki, ki dvigne-
jo prefinjenost na višje modne frekvence.

Besedilo: Vanja Hočevar

Kljub temu, da sta na olimpijskih igrah v ospredju
športni duh in zdrava tekmovalnost, ne gre
zanemariti promocije države, za katero s svojimi
rezultati skrbijo športniki in športnice. Ti hote ali
nehote opozarjajo nase tudi z izgledom uradnih
reprezentančnih uniform, ki jih olimpijci in
paraolimpijci nosijo na svečani otvoritvi in zaprtju
olimpijskih iger, med tekmovalnim delom iger in v
prostem času v olimpijski vasi.  

Olimpijske uniforme 
z modnim pečatom

Lacoste za Francoze
Preprosta francoska
eleganca s primesmi
izčiščenega dizajna 
in izjemno krojenih

oblačil. 
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Ralph Lauren za ZDA
Ameriško zadržan,

klasičen stil.

H & M za Švede
Barvama švedske
zastave, kraljevsko

modri in živo
rumeni, so dodali
sive odtenke ter

rumen kačji potisk.

bili med bolj domiselnimi in stilno drznimi kolek-
cijami pa bodo nedvomno izstopali člani uradne
ekipe olimpijskih iger in prostovoljci, ki bodo noč
in dan pomagali, da bo v Sočiju potekalo vse
čimbolj tekoče in po načrtih. Žal so njihove uni-
forme največji modni spodrsljaj teh olimpijskih
iger, saj so prava zmešnjava barv, vzorcev in
krojev. Ohlapni, široki modeli nas nehote pope-
ljejo v 80. leta prejšnjega stoletja ter nas spom-
nijo na najslabše, kar nam je pustila modna zapu-
ščina tega obdobja._

H & M za Švede
Švedska olimpijska
reprezentanca bo v

Sočiju nosila uniforme
s podpisom

švedskega modnega
giganta. 

Ralph Lauren za ZDA
Za zaključno

slovesnost bodo
športniki nosili

mornarsko moder
plašč, pod njim pletene
puloverje z nordijskim

vzorcem ter ozko
krojene hlače.
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OOlimpijske igre se bližajo s svetlobno hitrostjo, kar pomeni za
ljubitelje športa kopico tovrstnih dogodkov. Reprezentance se
pred odhodom v Soči predstavljajo medijem in navijačem, ki si
bodo med drugim v koledarčke z velikimi črkami zapisali 3.
februar, ko bo dan slovenskega hokeja. Hokejska zveza Slovenije
(HZS) bo namreč v sodelovanju z Olimpijskim komitejem
Slovenije (OKS) v Hali Tivoli pripravila dve ekshibicijski tekmi.
Prva bo med igralci z največ naslovi državnih prvakov v
samostojni Sloveniji (po podatkih HZS jih imata po 11 Ivo Jan in
Robert Ciglenečki) in najučinkovitejšimi slovenskimi igralci lige
INL v sezoni 2012/13 ter revialni dvoboj aktualne reprezentance
s tisto iz Sarajeva 1984. Slovenski ljubitelji športa bodo tako
lahko svoje junake, vse, ki jih bo za igro poklical selektor Matjaž
Kopitar, razen prvega zvezdnika slovenske zasedbe Anžeta
Kopitarja - ta se bo iz lige NHL napotil neposredno v Soči nekaj
dni zatem, videli v akciji. Dan bo tudi dobrodelno obarvan, saj
bodo na tekmi slovenski reprezentanti zaigrali v replikah dresov
za olimpijske igre, ki jih bodo nato podpisane lahko navijači
kupili v dobrodelne namene._

www.olympic.si
hokej.si

SLOVENSKI 
HOKEJSKI 

RISI NA 
OI SOČI 

2014

Izbrana
slovenska
hokejska

reprezentanca,
ki bo nastopila
na OI Soči 2014,

se bo predstavila
3. februarja 
v ljubljanski 

Hali Tivoli. 
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KKo je svet začudeno ugotavljal, da Soči leži ob
črnomorski obali in da letovišče odlikuje sub-
tropsko podnebje z vročimi poletji in milimi zima-
mi, so se najbolj poučeni veselili izziva, ki ga
regija ponuja. Mesto, ki je kar 1.600 kilometrov
oddaljeno od Moskve, v poletnih mesecih obiš-
če skoraj dva milijona predvsem ruskih turistov,
nedaleč stran pa se kot čudovita kulisa in oster
kontrast palmam ob morju dviguje Kavkaz, ki
dolgo v poletje ne izgubi snežne prevleke. In
ker vladajoči ruski eliti noben izziv ni nedosegljiv,
so se lotili in izpeljali gigantski načrt izvedbe
"najtoplejših zimskih olimpijskih iger" v zgodo-
vini. Če pogledamo na zemljevid, Soči leži na isti
zemljepisni širini kot francoska Nica, a hladni
vetrovi iz Azije mestu vseeno prinašajo hlad-
nejše zime. Kljub temu pa v mestu najnižje zim-
ske temperature le kakšna dva dneva letno
padejo pod ničlo. 

22. zimske olimpijske igre
Med 7. in 23. februarjem bo Soči gostil 22. zim-
ske olimpijske igre, po njih pa se bodo med 7. in
16. marcem na istih prizoriščih odvijale tudi 11.
paraolimpijske zimske igre. Devetinosemdeset
tekmovanj v 15 športnih disciplinah se bo od-
vijalo na dveh lokacijah: v olimpijskem parku v
dolini Imeretin ob črnomorski obali, dogodki na
snegu pa v zimskem središču Krasna Poljana vi-
soko na Kavkazu. Prizorišča v olimpijskem par-
ku v Sočiju so zgrajena okoli osrednjega trga, na
katerem bodo podeljevali olimpijske medalje, kar
pomeni, da se je moč sprehoditi do vseh dvo-

ran, ki so jih zgradili posebej za olimpijske igre.
Ultra moderna arhitektura športnih dvoran je po-
polnoma spremenila podobo mesta, odločitev,
da bodo za potrebe iger zgradili kar enajst no-
vih objektov na obeh lokacijah, pa je stroške or-
ganizacije od predvidenih 12 milijard dolarjev iz-
strelila vse do 51 milijard dolarjev, kar pomeni,
da bo prihajajoči dogodek najdražji v zgodovi-
ni olimpijskih iger. Zvezda med novimi dvoranami
je prav gotovo olimpijski stadion Fišt, ki bo
sprejel kar 40.000 obiskovalcev. Stadion, ki
ima obliko školjke in naj bi s svojim videzom obu-
dil spomin na eno od ruskih ikon – draguljarski

Soči – olimpijske igre 
med palmami
Besedilo: Jasmina Dvoršek, fotografije: Organizacijski komite Sochi 2014 Olympic Games 

Pred julijem leta 2007 je za rusko letovišče ob Črnem morju slišalo le
malo ljudi. Nekateri so ga poznali kot nekdanje zbirališče sovjetske elite,
v katerem si je Stalin uredil svojo priljubljeno dačo, drugi so zanj slišali,
ker leži le nekaj kilometrov od meje z Abhazijo, separatističnega dela
Gruzije oziroma neodvisne države, priznane le od Rusije in še štirih
držav na svetu. Potem pa se je zgodil 119. kongres Mednarodnega
olimpijskega komiteja in prvič v zgodovini je bila Ruski federaciji
dodeljena čast gostiteljice zimskih olimpijskih iger. 

izdelek Fabergéjevo jajce – bo gostil otvoritve-
ni in zaključni slovesnosti olimpijskih in parao-
limpijskih iger. Velika ledena dvorana, ki bo go-
stila finalno tekmo v hokeju na ledu, pa sprejme
okoli 12.000 obiskovalcev. Oblika Drsalne palače
Ledena gora, v kateri se bo odvijal program
umetnostnega drsanja in hitrostnega drsanja na
kratkih stezah, naj bi spominjala na umetnost-
nega drsalca med izvajanjem trojnega dolupa.
V mojstrovinah umetnostnih drsalcev bo lahko
v dvorani uživalo kar 12.000 gledalcev. Tek-
movanja v hitrostnem drsanju bodo potekala v
drsalnem centru Adler, ki sprejme 8.000 obi-
skovalcev, hokejisti pa bodo svoje moči merili v
Areni Šajba, ki sprejme 7.000 navijačev. Tudi
šport, ki velja za enega najdolgočasnejših, pa se
je vseeno uvrstil med olimpijske panoge, si je za-
služil svojo dvorano, 3.000 navdušencev nad
curlingom bo lahko tekmovanja spremljalo v cur-
ling centru Ledena kocka.

Olimpijska bakla
bo na poti do

Sočija premagala
najdaljšo razdaljo

v zgodovini, od
Kaliningrada na

zahodu do
Čukotskega
polotoka na

vzhodu. 

Polarni medved,
zajček in

amurski leopard,
katerega

poskušajo znova
naseliti na

Kavkazu, bodo
razveseljevali

predvsem
otroke.
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Krasna Poljana
Vsa športna tekmovanja na prostem se bodo od-
vijala približno šestdeset kilometrov iz Sočija v
Krasni (rdeči) Poljani, ki je sicer znano zimsko zbi-
rališče nove ruske elite. Eden od razlogov, da Ru-
sija kandidira s Sočijem, pa je prav gotovo dej-
stvo, da je Krasna Poljana najljubše smučišče
Vladimirja Putina. In kar se Putin odloči, Putin
naredi, ne glede na zapravljene milijone. V de-
vetdesetih je Krasna Poljana postala znana tudi
preko mej Rusije predvsem zaradi heliskiinga,
danes pa so smučarski in tekaški tereni, ki se dvi-
gujejo na nadmorski višini 2.320 metrov, pre-
predeni z novimi vlečnicami, ki obetajo sijajna
alpska in nordijska tekmovanja. Za nas najbolj
zanimiv bo alpski center Rosa Khutor, kjer
bodo potekala smučarska tekmovanja. Svetovno
znani smučarski arhitekt Bernhard Russi je
zasnoval smučarske proge, ki se raztezajo na
dvajsetih kilometrih, moška proga za smuk pa
je dolga skoraj 3.500 metrov in ima vertikalni pa-
dec 1.075 metrov. V Ekstremnem parku v alp-
skem centru bodo potekala tudi tekmovanja v de-
skanju na snegu. Tekači na smučeh in biatlon-
ci bodo tekmovali v smučarskem in biatlonskem
kompleksu Laura. Za naše orle nas bo večina sti-
skala pesti pred televizijskimi zasloni, le nekaj sre-
čnežev pa bo sedelo med 7.500 gledalci, ki se
bodo uspehov smučarskih skakalcev veselili v
skakalnem centru RusSki Gorki. 

Kam med tekmovanji?
Turistični delavci v Sočiju v zimskih mesecih zano-
sno govorijo o lepotah največjega subtropskega
parka v Rusiji, imenovanega Dendrarium, ki bo
razveselil predvsem ljubitelje razkošnega zelenja,

INFOMAT
V času olimpijskih iger bo v Sočiju predstavljen tudi izbor
najboljših kulturnih dogodkov Kulturne olimpijade, ki se je 
v Sočiju odvijala od leta 2010. 
www.culture.sochi2014.com.

Največji narodni filmski festival bo v Sočiju potekal 
od 1. do 8. junija: 
www.kinotavr.ru/en

Kar pet milijonov litrov vode daje domovanje podvodni flori 
in favni iz vsega sveta v sočijskem akvariju. 
en.sochiaquarium.ru/info

Originalno ohranjena Stalinova podeželska rezidenca je znana
tudi pod imenom Zelenaja Rošča, v njej pa lahko tudi prespimo. 
dacha-stalina.g-sochi.ru/en. 

zabaviščnega parka Riviera in Akvarija, največjega
v Rusiji, ki je pravzaprav skupek tridesetih akva-
rijev na 6.000 kvadratnih metrih površine. Turisti,
ki želijo kaj več kot le zabavo, pa največkrat obiš-
čejo Stalinovo dačo, priljubljeno podeželsko domo-
vanje sovjetskega diktatorja, ki se je rodil v bližnji
Gruziji. Posestvo vključuje Stalinovo domovanje,
spremenjeno v muzej, in bivalne objekte z 12
apartmaji, ki jih lahko najamemo. 

Kaj pa po olimpijskih igrah?
Prebivalci Krasne Poljane se novih pridobitev
veselijo, saj bo nova infrastruktura še utrdila
položaj mondenega ruskega smučišča, težko
pa je verjeti, da bo obmorsko letovišče Soči po
koncu olimpijskih in paraolimpijskih iger s pri-
dom uporabljalo vse ledene dvorane in olim-
pijski stadion. A organizatorji zatrjujejo, da bo
Soči postal vodilni športni center Rusije. Ruska
nogometna zveza namerava svoj pripravljalni
center preseliti prav v Soči, olimpijski stadion
Fišt pa bo tudi eno od prizorišč tekem svetov-
nega prvenstva v nogometu, ki ga bo Rusija
gostila leta 2018. Vladimir Putin je Sočiju zago-
tovil še en trenutek slave. Okoli olimpijskega
parka naj bi 12. oktobra prvič v Rusiji poteka-
la dirka formule 1, tretja najdaljša dirkaška ste-
za v koledarju formule 1 pa naj bi bila ena od
postaj formule 1 tja do leta 2020. Da pa Soči ni
le mesto športa in velikih športnih dogodkov,
potrjujejo še razni festivali in kulturni dogodki,
ki se posebej v času poletja odvijajo v mestu s
približno 350.000 prebivalci. Med njimi je naj-
bolj znan filmski festival Kinotavr, največji festi-
val ruskega filma v državi, ki bo letos potekal v
začetku junija._

Rusko
obmorsko

letovišče bo od
7. do 23.

februarja
gostilo 22.

zimske
olimpijske

igre. 

CITYMAGAZINE.SI

Smučarske
steze, na
katerih bodo
tekmovali
alpski
smučarji, so
dolge več kot
20 kilometrov.

Rosa Khutor 
je monden
smučarski
center, kjer
bodo potekala
tekmovanja v
alpskih
disciplinah.  

Pogled na
Krasno
Poljano,
prizorišče
tekmovanj na
prostem. 
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Kje črpate navdih za pripravo kulinaričnih dobrot?
Različno, včasih zadostuje le dobra volja, pridejo pa tudi časi, ko potrebujem

vzpodbudo pri kreiranju. 

Katero vrsto tapasov priporočate?
Odvisno od okusa posameznika. Meni osebno so najljubši mesni, kot na

primer jelen s prepraženo zelenjavo, prašičkovi zvitki z mrežico na koromačevem
pireju ali s pečenimi čebulami v jabolčni redukciji.

Kakšno vrsto jedi najraje pripravljate?
Nimam favorita, se pa držim svojih načel, ki so zelo preprosta: čim manj

spreminjati prvotne okuse, čeprav se omenjeno včasih ne izide in posledično
zajadram v bolj kompleksne in zahtevne okuse. 

Kakšne so spremembe v ponudbi glede na letne čase?
Velike. Globalizacija je prisotna tudi v kuhinji. Če bi se kuharji držali sestavin, ki

so pogojene z letnimi časi, bi gotovo imeli veliko nezadovoljnih strank, saj le-te niso
pripravljene na tako drastično odrekanje. Iz tega izhaja priprava jedi iz sezonskih
sestavin, seveda s "figo v žepu". Trenutno so aktualni ohrovt, koleraba, goriški radič …

Kaj vam pomeni kulinarika?
Vse. Pomeni mi način življenja. Vse izhaja iz preprostega reka: "Zadovoljen

človek je lahko samo kvalitetno sit človek"._

Peter Patajac
Peter Patajac razvaja brbončice obiskovalcev TaBara. Lokal s
pridihom španskih tapasov, ki ga odlikujejo domače sestavine

lokalnih proizvajalcev, nam omogoča neposredno doživetje
okusov odprte kuhinje. Preprosti tapasi čistih okusov, z jasnimi

idejami ob ekvivalentni ponudbi vina bodo tako poskrbeli za
pravo doživetje, tudi s pomočjo glavnega chefa kuhinje.

lokali in kulinarika
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Osem
Rahlo vzpenjajoča se pot nas
vodi v osamljen predel stare
Ljubljane, kjer se na istoimen-
ski številki skriva na videz
preprosta pekarnica, ki v sebi
nosi očarljivo dušo. Navkljub
minimalističemu slogu pro-
stora, pomešanim s staro-
meščanskim duhom, je pro-
stor napolnjen z ljubko
domačnostjo sončne družini-
ce Gerželj. Nasmejani mojster
Andrej vsak dan vlaga veliko
ljubezni v prav vsako kruha-
sto stvaritev. In ustvari jih
veliko, ponujajoč vedno nov,

raznolik nabor kakovosti pol-
nega okusa. Že ob vstopu
pogled pritegne v steklo
obdano razkošje prefinjenih
francoskih baguette, rženih
hlebčkov in olivnih štručk,
prepojenih s slanostjo primor-
skega vetriča. Z nekaterimi
smo se porazvajali tudi sami,
zato lahko z vso gotovostjo
pripovedujemo o zapeljivi
skušnjavi okušanja hrustlja-
vosti in sočnosti ravnokar
spečenih kruhkov. Prva buti-
čna pekarnica v Ljubljani
tako s svojo osmico v podobi
spominja na neskončnost -
neskončnost žgečljivega
vonja svežih dobrot, neusta-
vljivo pregrešnih okusov in
topline srečnih trenutkov._

Pekarna Osem
Gornji trg 8, Ljubljana
Odpiralni čas: pon.–pet. 
od 8. do 18. ure
pekarnaosem.com

Rodizio do Brasil
Mrzla Ljubljana je proti koncu
lanskega leta pridobila prvo
brazilsko kulinarično ponudbo
in prostor za vroče zabave v
avtentičnem brazilskem duhu.
Na križišču Prešernove in Rim-
ske v Ljubljani lahko namreč
uživamo v vročih ritmih in
okusnih dobrotah prve brazil-
ske restavracije pri nas – Rodi-
zio do Brasil. V tako imenovani
"Churrascariji" bomo naleteli
na vrhunsko ponudbo okusnih
specialitet z brazilskega žara,
med katerimi prevladujejo
nabodala iz le najboljše, na
prostem rejene govedine,
jagnjetine in perutnine, vedno
svež solatni bar ter pester izbor
osvežilnih koktejlov, s slovito
caipirinho na čelu._

po
go

vo
r

Besedilo: Petra Krpič, Neja Činkole in Valentina Jarc

Rodizio do Brasil - 
Brazilska restavracija
Trg MDB 1, Ljubljana
Odpiralni čas: pon.–čet. od 11. do
23. ure, pet. od 11. do 24. ure, sob.
od 12. do 24. ure in ned. od 12. do
22. ure
Tel.: 0590 39800, 031 250 247
www.brasil.si

CM16_LOKALI + intervju_paris  17. 01. 14  14:36  Page 26



17
utrip mesta

na
mi

g Razstrupljanje 
z okusnimi 
smoothiji
Razstrupljevalni smoo-
thiji imajo številne pozi-
tivne učinke, saj z njimi
na preprost način iz-
boljšamo prebavo in
okrepimo imunski sis-
tem, lahko pa so idealna
alternativa nezdravim
obrokom. Nekaj recep-
tov za okusne smoo-
thije, ki nam bodo
januarja pomagali
prečistiti telo od znotraj,
pa najdemo na 
citymagazine.si/detox-smoothiji.
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d Social Club, ko nam
zadiši ulična hrana
svetovnih prestolnic 
Mladi, nasmejani, polni ener-
gije, družinski, domači, z
veliko domišljije, predvsem
pa prijazni našemu žepu –
to je Social Club. Tako nas z

nasmehom toplo sprejmejo
in z veliko domišljije pripravi-
jo hrano, naš izbor hrane pa
odlično dopolnijo še z doma-
čimi sokovi, pripravljenimi iz
svežega sezonskega sadja, in
dobrim glasbenim izborom. 
V dopoldanskem času smo

vabljeni na odlične
kavice in prigrizke,
opoldne na hitra
kosila, pripravljena
na zdrav, predvsem
pa na drugačen
način. Izbiramo lah-
ko med znanimi in
manj znanimi street
food prigrizki z razli-
čnih kontinentov
(saj – arabski zvitek,
polnjen z mesnimi
dobrotami ali z zele-
njavo, kozjim sirom

in začimbami; gordita ali little
fat one, junakinja Mehiške
kuhinje, ki jo prav tako lahko
pripravimo za vegetarijance
ali ljubitelje mesa, ter ostale
specialitete). Ko se dan pre-
vesi v večer, lahko poseda-
mo ob dobrem čaju in
izvrstnih cupcakes ter se
prepustimo umirjenim glas-
benim zvokom. V večernih
urah ne gre zamuditi tako
imenovani recession chic,
kjer nam ponudijo le najbolj-
še za manj denarja, večerjo
pa lahko dopolnimo s kozar-
cem vina ali domačega
"šnopčka"._

Social Club, Hrenova 19, Ljubljana
Odpiralni čas: pon.–sob. od 9. do
23. ure, ned. od 9. do 17. ure
www.facebook.com/socialclub.lj
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Skicirano
pohištvo

Koncept oblikovalca 
Jinila Parka

Besedilo: Vanja Hočevar

Ko skice pohištva niso več
zgolj skice. Ko skice kar naen-
krat oživijo in iz 2D prerastejo v
3D. Tako bi lahko z dvema
stavkoma povzeli koncept pro-
jekta južnokorejskega obliko-
valca Jinila Parka. Ta je iz
jeklenih žic oblikoval pohištvo,
ki deluje kot dvodimenzionalna
skica. Drawing Series zaobje-
ma dva stola, dve luči ter mizo,
njihov glavni moment pa je
posnemanje oblikovalske linije,
lomljene skicne črte. Ta detajl
je oblikovalec Jinil Park vzel za
glavni motiv, saj izraža obliko-
valčeva čustva in občutke. Iz
jeklenih žic je tako materializi-
ral skico v 3D funkcionalne
objekte, ki povzemajo dvodi-
menzionalno podobo._

www.jinilpark.com

CITYMAGAZINE.SI20/01/2014 CITY MAGAZINE

CM18_PREDMET POZELENJA novo_sasve_the_date  20. 01. 14  09:53  Page 06



©
 C

hr
ist

op
he

r H
au

se
r

dom 19
utrip mesta

bivanje Studio kreativnih 
interierjev
V prestolnici je nedolgo nazaj zaživel nov razstavni salon Life-
style, ki ljubiteljem pohištva iz recikliranega lesa ponuja kose iz
recikliranega tika, le-ta z obdelavo dobi poseben izgled, za dne-
vne sobe, jedilnice, spalnice, kopalnice in tudi pisarne. V
ospredju so kolekcije blagovne znamke d-Bodhi, različna sve-
tila, obloge za dekorativne stene, tako smolnate kot kamnite, 3D-
stene Metropolis by Ivas in betonske stene SAI Industry. Med dru-
gim so nam na voljo tudi stilsko dovršena viseča, stenska, sto-
ječa in namizna svetila industrijskega videza. Z gotovo lahko re-
čemo, da postaja razstavni salon Lifestyle pravi naslov za vse lju-
bitelje dizajnerskih kosov notranje opreme._
razstavni salon Lifestyle, Pavšičeva ulica 4, Ljubljana, www.rntplus.si

pohištvo Posuti s piksli
Italijanski proizvajalec pohištva in dodatkov za dom Seletti,
ki redno in spretno vnaša v svoje izdelke veliko mero
humorja in izvirnosti, je predstavil novosti za toplejšo
polovico leta. Med njimi tudi linijo The Trip Pixel, ki
vključuje omaro ter dve kredenci, s kreativnim podpisom
selab + studio badini createam. Leseno pohištvo nosi
glavni motiv: povečan ženski portret, ki kockasto dekorira
uporabno pohištvo._
www.seletti.it

mesec Začetek
leta prinaša
pohištvene
sejme 
Januar je mesec
pohištvenih sejmov in
predstavitev novosti, ki
nas bodo spremljale
tekoče leto. Eden
večjih in pomembnejših
sejmov Imm cologne v
Kölnu prinaša vpogled
v prihodnost in trende,
prav tako Home
London za dodatke za
dom, februarja sledi
sejem Ambiente v
Frankfurtu ter Interior
Mebel v Kijevu. Med
vsemi naštetimi
nikakor ne smemo
spregedati pariškega
sejma Maison et Objet,
ki se bo odvijal med
24. in 28. januarjem._
www.maison-objet.com/en

bivanje Noč pod ledenimi strehami
Ledeni hotel Icehotel v Jukkasjärvi na Švedskem je največji hotel takega tipa na sve-
tu. Vsako leto ga na novo strukturirajo iz snega in ledu ter povabijo različne umetni-
ke, da oblikujejo tematske sobe, v katerih gostje lahko prenočijo in tako izkusijo avan-
turo v temperaturah pod ničlo. Letošnja, že štirindvajseta izvedba ledenega hotela skri-
va v eni od suit francoski šarm. Luc Voisin in Mathieu Brison iz pariškega studia Les
Ateliers de Germaine sta suito zasnovala v duhu razglednice iz Francije. Soba iz ledu
in snega povzema oblike pariških hiš, streh in dimnikov, seveda pa ne gre niti brez
Montmartra, enega najbolj slavnih pariških predelov, ter orisa bazilike Sacré-Cœur._
www.icehotel.com

retro luč
Kraljica 
prostora
DAMM je oblikovalski studio na
Floridi, za katerim stojita Robert
in Brenda Zurn, ki raziskujeta div-
ja območja med umetnostjo in
dizajnom. Njun ljubeč odnos do
originalnih, ročno izdelanih pred-
metov se kaže v njunem delu, v
njunih svetilih. Eden zadnjih je re-
tro luč Terrace, v kateri se pre-
pletajo vplivi in poklon stilu art
deco ter Miamijskemu koralne-
mu grebenu. Na voljo v mint
zeleni, turkizni in flamingo roza
barvi iz naravnih materialov za
ljubitelje modernega dizajna._
www.damm-design.com 

CITYMAGAZINE.SI

Večplastnost stilov
Besedilo: Vanja Hočevar

Hotel, ki ponuja izjemno zimsko izkušnjo, pohištvo, ki nas optično vara,
da je narisano, in linija pohištva, ki prinaša sveže napovedi za letošnje
leto, dražijo naše vizualne tipalke.

Več trendoV na
citymagazine.si
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Modni seznam
Besedilo: Vanja Hočevar

ob pregledu pomladanskih kolekcij in spremljajočih modnih knjig
obkljukajmo nam najbolj všečne trende, ki si jih bomo privoščili čez
nekaj mesecev.

kolekcija Že kličemo pomlad
Nova pomladna H & M-ova modna knjiga predstavlja naj-
močnejše kose iz pomladno-poletne kolekcije za letošnje
leto. Model Edito Vilkeviciute v glavni vlogi krasijo elegantno-
poslovna oblačila v črni, beli in intenzivni, sončno rume-
ni barvi. Poudarki v prevladujoči belo-črni kombinaciji so
rumene barve, kot na primer rumen plašč, bluza in rume-
ni detajli na črno-belem vzorcu. Kot je razbrati iz ponuje-
nih fotografij, bo poletje v znamenju sofisticirane kolekcije
s podpisom črtastih vzorcev._
www.hm.com

trend Divji zahod
Ženska kolekcija Diesel za pomlad-poletje odraža pravo
žensko seksipilnost, ko se igra s transparentnimi in seksi
usnjenimi oblekami ter pušča močan vtis tako v dnevnih
kakor večernih kombinacijah. Detajli westerna, dotiki jeansa
in novi načini kombiniranja ustvarjajo njen edinstven stil.
Na drugi strani gre moška kolekcija stran od prefinjenosti in
zapeljivosti. Duhovito je opredeljena kot kolekcija za
"uspešne" zgube. Vir navdiha je bila rock glasba iz poznih
80-ih, pomešana z vojaškimi detajli. Seveda glavna tema
ostaja "denim duša", ki se ujema z dotiki romantike, usnja,
surovih detajlov, vojaških elementov …_
www.diesel.com

moški svet CR7
Underwear 
Nogometaš Cristiano
Ronaldo je lani s
pomočjo danskega
podjetja JBS Textile
Group lansiral
kolekcijo spodnjega
perila CR7 Underwear.
Danski proizvajalec je
modno orientirani
partner, ki z visoko
kvaliteto izdelkov
poskrbi za superiorne
produkte za njegove
oboževalce. Newyorški
oblikovalec Richard
Chai je odigral
pomembno vlogo pri
oblikovanju perila, pri
katerem je tesno
sodeloval z Ronaldom.
Perilo in nogavice so
razdeljeni v štiri linije:
Luxury, Fashion,
Basic in Boys,
medtem ko je,
samoumevno, linija
Fashion najbolj
posebna, barvita in
polna vzorcev._
www.cr7underwear.com

novost Z novim, starim imenom
Podjetje s.Oliver je leto začelo s spremembami, saj so znamko Selection by s.Oliver
preimenovali v Sir Oliver. Enako ime je nosil prvi butik Bernda Freirera z moško modo
v Würzburgu v Nemčiji. Od takrat so zaživele znamke s.Oliver, QS by s.Oliver, s.Oli-
ver Junior. S preimenovanjem ekskluzivne modne znamke Selection by s.Oliver v Sir
Oliver se tako na nek način vračajo nazaj, k svoji tradiciji, hkrati pa se s svojo novo
celostno podobo in novimi kolekcijami spogledujejo s prihodnostjo._
www.soliver.eu

dodatek Modna
''vrečka''
Francoska modna hiša Carven
v svoji pomladno-poletni ko-
lekciji predstavlja torbico, ki je že
osvojila modne kritike. Nena-
vadni model, ki nas bo sprem-
ljal na dnevnih in večernih pri-
ložnostih, povzema obliko in
podobo zavezane vrečke. Ra-
zličice torbe se sprehajajo od
enobarvnih, črnih, modrih pa do
bolj divjih, pisanih cvetličnih
vzorcev, pepita vzorca in drugih.
Komaj čakamo tople dni, ko
bodo torbice prilezle na plano._
carven.com

Več trendoV na
citymagazine.si
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Prihajajo Bobri,
ljubljanski festival 
kulturno-umetnostne
vzgoje
Festival Bobri, tokrat že šesti
po vrsti, bo vključeval vsa tista
področja umetnosti, ki jih je že
doslej: gledališče, glasbo, film,
likovno umetnost in literaturo.
Vse dogajanje je usmerjeno k
dejavnemu vključevanju

mladih obiskovalcev v
umetniško ustvarjanje.
Letošnji Bobri se usmerjajo
predvsem k filmu in Emoni.
Film tudi zato, ker bo letos
Kinodvor obeležil devetdeset
let kina na Kolodvorski ulici,
Slovenska kinoteka pa
praznuje petdeset let. Rimska
Emona pa je posebej v
središču zato, ker bo leta 2014

praznovala dvatisočletnico.
Letošnji festival bo otvorila
predstava Škrat Kuzma dobi
nagrado, od tu naprej pa nas
čaka kar petnajstdnevna
eksplozija dogajanja. Na
Gradu bo bobrovanje, na
delavnicah bodo malčki
reciklirali, plesali in še kaj,
med filmi si bomo med
drugim lahko ogledali
Kauwboy, Pika in packa ter
film Meseček, med
predstavami pa bodo med
drugim na sporedu Ostržek,
Muca Copatarica, Zlati
ključek, Vidkova srajčica,
Začarani čajnik in pa
premierno tudi Juri Muri v
Afriki pleše. Festival se bo
zaključil v Kinu Šiška z Neco
Falk, Mačkom Murijem in
Muco Maco._
od 25. januarja do 8. februarja,
različne lokacije po Ljubljani,
www.mladinsko.com

FizziMizzi, 
simpatični pliškoti
FizziMizzi so Belly, Bruno, Pika,
Doty, Pingo, Zeko in še več
ljubkih pliškotov in ostalih
izdelkov, ki nastajajo v domišljiji
umetnice Tine Vrhovec.
FizziMizzi so ročno izdelane
igračke, vsaka je unikat, vse pa

so izjemno mehke, ljubijo barve
in so ustvarjene zato, da nas
naredijo vesele. Igračke
izžarevajo igrivost in
ljubeznivost, prav posebne pa
so njihove oblike. Brunov
nosek nese malce v levo, Pika
in Doty se radi stiskata,
okroglega Pinga krasi čopek
na vrhu glave, Zeko pa ima zelo
velika ušeska. Poleg pliškotov
Tina Vrhovec izdeluje tudi
blazine, odejice z imeni, torbe
in torbice za drobnarije in
izdelke iz modelirne mase.
Med njimi so prav posebej
izstopajoče figurice za v
avtomobil v čudovitih barvah,
ki popestrijo vožnjo. In kar je
najboljše – svojega FizziMizzija
si lahko zaželimo povsem po
svojem okusu, v nam najljubši
barvi ali po želji tudi z
napisom._
www.facebook.com/fizzimizzi 

Maksi predstave za mini gledalce
Besedilo: Špela dobnikar

Medtem ko čakamo na sneg, izkoristimo čas za igranje in crkljanje. novo leto prinaša tudi
vrsto predstav, lutk, novih filmov in zanimivih delavnic.

Mehki in ljubki ročno izdelani
pliškoti FizziMizzi.

agenda 
ČETRTEK 23/01
Purana na begu
V kino prihaja pustolovska
animirana komedija Purana na
begu. Zgodba o dveh puranih, ki
združita moči v poskusu, da bi
spremenila preteklost, sprašujeta
se namreč, zakaj ne bi za dan
zahvale namesto purana na
meniju bila recimo pica. 
Na sporedu od 23. januarja, 
Kolosej, Šmartinska 152, 
Ljubljana. Cena vstopnic: od 5,25
do 6,10 evra. www.kolosej.si

SOBOTA 25/01
Princeska Polonca 
in Žabji kralj
Princeska Polonca ni čisto prava
princeska, tako jo kličejo prijatelji,
ker rada prireja zanimive
čajanke, na katerih pripoveduje
zgodbo. Tokrat o njenem
prijateljevanju z Žabcem, ki se
spremeni v kraljeviča.
Premiera bo 25. januarja ob 10.30.
Gledališče Koper, Verdijeva ulica 3,
Koper. Cena vstopnice: 7 evrov. 

SOBOTA 25/01
Pika Nogavička
Gledališka igralnica bo tokrat
posvečena Piki Nogavički. Otroci
se prek pravljic in pesmic učijo
igre, krepijo domišljijski svet in
male ročne spretnosti. 
25. januarja ob 10.30. SNG Nova Go-
rica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova
Gorica. Cena vstopnice: 3 evre.

ČETRTEK 30/01
Praktični nasveti za pridne 
Po motivih Marka Twaina in po
režiji Mareka Bečka in ekipe so
nastali Praktični nasveti za pridne
otroke. Skupinski avtorski projekt
za vse tiste, ki še ne znajo brati, je
sestavljanka drobnih zgodb, ki se
potapljajo v otroške spomine.
Premiera 30. januarja ob 18. uri,
ponovitvi 1. februarja ob 10. uri in
ob 11.30. Lutkovno gledališče Ma-
ribor, Vojašniški trg 2 a, Maribor.
Cena vstopnice: 5 evrov. 

Živali iz kartona, 
ki hodijo
Kinetic Creatures so živali iz
kartona, ki jih poganja motor
Lego. Gre za tri živali s
simpatičnimi imeni, ki jih
sestavimo in so že nared za
sprehod po sobi.  Otroke, tiste
male in tudi tiste velike, živali
Kinetic Creatures zaposlijo za
ure in ure. Deli živali so
večinoma narejeni iz
razrezanega kartona, paličic in
žic, ki vse dele povezujejo. Gre
pravzaprav za preproste low-
tech živalske robote. Na voljo
so trije modeli Kinetic
Creatures – slončica Elly ,

žirafa Geno in nosorog Rory.
Njihove mere so presenetljivo
spoštljive. Slon meri v višino in
dolžino okrog 30 centimetrov,

žirafa v  višino seže okrog 40, v
dolžino pa meri 24
centimetrov in nosorog meri v
dolžino 54 centimetrov in v
višino 45. Robote se prvinsko
navije na roke, da lahko
občudujemo njihovo
sprehajanje. Ker pa v
sodobnem motoriziranem
svetu navijanje vendarle ni več
tako zabavno, so pripravili tudi
motorno opremo, ki poskrbi,
da se živali sprehajajo kar
same. Prav tako pa bo žirafo
pognal na pot motor LEGO, če
se morda že nahaja v domači
zbirki igrač._ 
www.kineticcreatures.com

Živali iz kartona 
Kinetic Creatures.

CITYMAGAZINE.SI

VEč trEndoV na
citymagazine.si

Festival
Bobri, tokrat

že šesti po
vrsti, bo

letos
predvsem
posvečen

filmu in
rimski
Emoni. 
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DRUŽENJE OB DOBRI
HRANI
Tokrat bomo preizkusili zmagovalne
recepte nagradne igre Ob dobri hrani z
Jamnico. Pripravili bomo pečenega lososa
s svežo špinačo, bučne raviole z gamberi
in posušenim paradižnikom,
sirove pite s kozicami, pijane
kroglice, ...

Več info in prijave:
citymagazine.si/ob-dobri-hrani

29
JAN

KUHARSKA
AKADEMIJA
2014

KDAJ in KJE?
29. januar ob 17. uri
Razstavni salon BSH Hišni aparati 
(aktivna kuhinja Siemens), 
Litostrojska 48, Ljubljana
Cena udeležbe = 25 evrov

h i š n i  a p a r a t i

Lucky ledeni center ‒
drsalno doživetje v Ljubljani 
Vsak dan od 9h do 23h. Lokacija: Športni park Savsko naselje (za POP
TV-jem). Dve drsališči, ledene steze, ledeno sankališče, gostinska ponudba.

Zabava na ledu za vsakogar: vsakodnevno rekreacijsko drsanje • tečaji
drsanja • individualne ure • animacije na ledu • drsalne predstave •
rojstnodnevne zabave na ledu • zabave za podjetja • Lucky curling • hokej •
športno-zabavni dogodki •

Informacije na DRSAJ.SE! Všečkaj tudi Facebook stran DRSAJ.SE
in bodi na tekočem z dogajanjem na ledu! 

DRSAJ.SE z nami vse do pomladi!
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Papirnati avion, ki ga lahko
nadziramo
(cena: okoli 35 evrov)
Končno nekaj za vse ljubitelje papirna-
tih aviončkov, saj bomo le-ti z novo
napravo PowerUp 3.0 končno poleteli.
PowerUp 3.0 je naprava, ki nam omo-
goča nadzor nad papirnatim letalom s
pametnim telefonom. Pa saj veste, kot
otroci smo vsi radi izdelovali papirnate
aviončke ter jih spuščali skozi okno,
vendar pa so ti poleti trajali le par
sekund. Zahvaljujoč izumitelju Shai Goi-
teinu, ki sodeluje s podjetjem TobyRich,
bo mogoče upravljati naše papirnate
igrače in z njimi celo izvajati akrobacije.
Z enim polnjenjem bo omogočal deset
minut letenja in do 55 metrov dometa.
In kako se je vse skupaj začelo? Ja, kot
navaden propeler na letalu, ki ga izdela-
mo sami iz A4-papirja ali lahkega karto-
na. Ta komplet lahko tudi kupimo, če
prispevamo za projekt na Kickstarterju.
Omenimo še, da je projekt na Kickstar-
terju v zelo kratkem času dosegel že
več kot milijon dolarjev od zahtevanih
petdeset tisoč (zanj lahko prispevamo
svojo donacijo do 25. januarja). Sprva
je bilo načrtovano predstaviti PowerUp
3.0 že oktobra lani, vendar bo zdaj na
voljo letošnjo pomlad, ko se bomo otre-
sli zime._
www.poweruptoys.com

100 vrstic
Nogometna mizica 
v nogometno obarvani 
dnevni sobi

Zabava je povsod in lahko je tudi v dne-
vni sobi ob pijači s prijatelji. Teckell In-
tervallo Foosball Table je kavna mizica z
ročnim nogometom, sicer manjšim kot
smo jih navajeni iz lokalov, saj ima po
dve ročki in le tri igralce na vsaki strani.
Sestavljena je iz kristalnega stekla in ob-
dana z lesom, medtem ko je zgornji del
snemljiv ter omogoča dostop do igre in
lahko služi tudi kot servirni pladenj. Na
voljo je na uradni strani podjetja Teckell
za vrtoglavih 4.300 evrov. 
teckellfoosball.com/intervallo

moški namig

10 najbolj 
pričakovanih
računalniških
iger
Lansko leto so zaznamo-
vale nove generacije igral-
nih konzol PS4 in Xbox
One. Zdaj pa lahko le ča-
kamo na izdajo novih ra-
čunalniških iger, ki bodo
izkoristile izboljšane moči
igralnih konzol. Na spletni
strani citymagazine.si/ra-
cunalniske-igre-2014
predstavljamo deset pre-
mišljenih, ustvarjalnih, 
akcijskih in zabavnih iger, 
ki bodo ugledale luč sveta
v letošnjem letu. 

Krplje za osvajanje 
zasneženih pobočij
(cena: okoli 437 evrov)
V dnevih, ko zima trka na vrata in
čakamo prve snežinke, si takšni
izdelki vsekakor zaslužijo našo pozor-
nost. Snežne krplje Fimbulvetr so stil-
sko dovršen športni rekvizit za vse
tiste, ki obožujemo neokrnjeno nara-
vo ter zimske pohode po čisto sve-
žem in še neshojenem snegu. Izdela-
ne so iz posebnega materiala,
termoplastičnega elastomera, ki je
poseben zaradi svoje fleksibilnosti in
moči. Struktura krpelj in sam dizajn
sta narejena na podlagi posebne štu-
dije in pripomoreta k temu, da je raz-
poreditev teže na snežno površino
kar se da enakomerna. Lahka kon-
strukcija, fleksibilnost, udobno
nameščanje in skupek lastnosti krpelj
pripomorejo k izjemno lahkotnemu
občutku hoje po terenu, kjer sicer tak-
šna hoja ni mogoča. Krplje Fimbulve-
tr sicer niso primerne za osvajanje
zaledenelih vršacev, so pa prav goto-
vo nepogrešljive za vse zimske entu-
ziaste, ki radi "gazimo" po novoza-
padlem snegu._
www.fimbulvetr.no

CITYMAGAZINE.SI

Več TReNDOV Na
citymagazine.si

Igre zime
Besedilo: Nejc Kovačič in Jan Macarol

Letos zima še ni bila preveč radodarna s snegom do nižin, ga je pa 
v hribih kar nekaj. Da bomo kar se da zabavno preživeli dolgočasje
zimskih dni, pa nekaj namigov v tokratni številki. 

Neuničljiv štirikolesnik 
za razgiban teren
(cena: 11.000 evrov) 
Ameriško podjetje Polaris je po težkih
pričakovanjih konec lanskega leta pri-
čelo z izdelavo in prodajo omejene
serije neuničljivega štirikolesnika
Polaris Sportsman WV850. Ta mobil-
na “zver” prenaša tudi najbolj zahte-
vne terene, predvsem zaradi posebne
tehnologije brezzračnih pnevmatik,
imenovanih NPT (Non-Pneumatik
Tire), ki so jo razvili v sodelovanju z
ameriško vojsko. Oblika gume je zas-
novana kot notranjost čebeljega
panja, zaradi česar obdrži svojo obliko
kljub težkim obremenitvam. Prestala
je najtežja testiranja, po prestrelitvi
vseh gum s 50-kalibrsko puško je
zdržala 500 kilometrov težkega terena
ter še nadaljnih 1.600 kilometrov z
železno palico, zapičeno v gume. Šti-
rikolesnik se ponaša z 850-kubičnim
motorjem s 77 konjskimi močmi,
jekleno konstrukcijo, možnostjo tovo-
ra do 400 kilogramov in vlečno moč-
jo do 700 kilogramov ter seveda štiri-
kolesnim pogonom. Prav gotovo
“igrača” na spisku želja vseh ljubiteljev
adrenalina, ki radi premagujemo tež-
ke ter neprehodne terene._
www.polaris.com 
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potovanje v Afriko_

Namibija, kjer je narava ustvarila presežke
Ob obali Atlantskega oceana se nahaja prostrana in veličastna Namibija, ki je pisana
na kožo popotnikom, ki ljubijo presežke narave. Tu se gore obarvajo marelično, tu so
doma Bušmani, puščava Kalahari, mesto duhov Kolmanskop, divji puščavski konji in
hribovita peščena pokrajina puščave Namib v spreminjajočih se barvah. 

Prvotni
prebivalci
tamkajšnje
Kalaharijske
doline pa so
Bušmani.

Namibija meji na severu z Angolo in Zambijo, na
vzhodu z Bocvano, na jugu z Republiko Južno
Afriko. Namibija, ki je ime dobila po puščavi
Namib, je druga najredkeje naseljena država na
svetu. Tudi zato je to vedno bolj priljubljena desti-
nacija za tiste, ki lahko ure in ure opazujemo nara-
vo v vseh barvah in oblikah, začenši s puščavo
Namib, ki je dolga 2000 kilometrov in je najstarejša
puščava na svetu.

Puščava Namib je kot morje peska 
Sestavljajo jo masivne sipine, ki se raztezajo
vzdolž celotne Atlantske obale. Te sipine so naj-
večje na svetu in ena najbolj prepoznavnih na-
mibijskih značilnosti. Med njimi so najbolj
dostopne Sipine Sossusvlei, za katere pravijo,
da so magične zgodaj zjutraj. Če na eni strani

Namibijo obdaja Namib, se na drugi strani na-
haja Kalahari, polpeščena puščava na jugu
Afrike, ki se razteza preko Bocvane, Namibije in
Južne Afrike. Za Kalahari je značilen rdeče rjav
pesek, prvotni prebivalci tamkajšnje Kalaharij-
ske doline pa so Bušmani, ki še danes živijo v
večjih družinskih skupnostih in se preživljajo z
lovom in nabiralništvom.

Kanjon reke Fish in puščavski konji
Na jugu Namibije se nahaja Gondwana Canyon
park, ki skriva še en biser – Kanjon reke Fish.
Fish je 650 kilometrov dolga reka v Namibiji, 160
kilometrov njenega toka pa teče skozi znameniti
Kanjon reke Fish – ta je globok 550 metrov in
širok kar 27 kilometrov. Znameniti pravimo zato,
ker gre za drugi največji kanjon na svetu, večji
od njega je le Veliki kanjon v Arizoni. Najbolje je
viden z razgledne točke, pod katero se odpre
neverjeten razgled. V tem, južnem delu države,
ob vhodu v puščavo Namib, so posebnost tudi
živali. Poleg velikih 5, ki jih v Namibiji sicer naj-
demo, a ne vseh na enem koncu, med posebne
živali sodijo divji puščavski konji. Njihov izvor je
že od nekdaj skrivnosten, prav tako pa njihova
prilagoditev na življenje v težkih razmerah. Mor-
da ravno zato vsako leto Namibijo obišče mnogo
turistov z željo, da bi videli divje puščavske konje.

Mesto duhov sredi puščave
Puščave pa niso le sipine in mavrica barv, še veli-
ko drugega se skriva v objemu namibijskega peska.
Med bolj zanimivimi rečmi je zagotovo mesto duhov
Kolmanskop, ki se nahaja na jugu države in je le
nekaj kilometrov oddaljen od pristanišča Lüderitz.
Leta 1908 so tu našli diamant in to je bil povod za
zgraditev mesteca. Ljudje so se množično selili v
puščavo in iskali hiter zaslužek. Mesto se je razvi-
lo v vsej popolnosti, vključno s šolami, zdravstve-
nimi ustanovami, elektrarno, kazinojem, gledališ-
čem. Po prvi svetovni vojni se je trg sesul,
diamantna mrzlica je minila in rudarji so pričeli
zapuščati mesto. Kolmanskop je prekril pesek časa
in to dobesedno, stavbe so prav zares delno pre-
krite s sipinami._

+386 1 232 11 71 | info@liberty-slovenia.com | www.afrika.si
 

Liberty Slovenia
Dunajska 109, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

+ DVODNEVNI FOTOGRAFSKI TEČAJ 
PRED ODHODOM NA POTOVANJENEPOZABNO  
POTOVANJE  
PO NAMIBIJI
Z ARNEJEM HODALIČEM IN Z  
IZJEMNIM SLOVENSKIM VODENJEM

BREZPLAČEN 
DVODNEVNI 
FOTOGRAFSKI 
TEČAJ PRED 
ODHODOM NA 
POTOVANJE

Let iz Ljubljane, spanje v dobrih 
lodgih, bogat program.

24. april – 4. maj 2014
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Lebdeči stroj. Si ga dolgo načrtovala?
Prva ideja levitacijskega stroja se je zgodila leta 2012 v Helsinkih, na trime-

sečnem rezidenčnem programu HIAP – Artist in residence. V tem obdobju me
je zanimalo področje elektrike, ki je zelo široko področje. Spoznala sem, da jo v
svoj vizualni jezik lahko vpeljem na različne načine. Iz tega se je razvila ideja o tem,
da bi nek predmet postavila v lebdeče stanje preko elektromagnetnega polja. Takrat-
na kustosinja HIAP-a, Maritta Muukkonen, mi je pomagala pri iskanju sodelav-
cev. Tako sem spoznala matematika Otta Urpelainena, s katerim sva razvila svoj
prvi lebdeči stroj. Najina želja je bila iti skozi celoten postopek, spoznati, kako delu-
je in kakšne so nove možnosti. Mesec dni sva potrebovala od idejne zasnove do
same izvedbe, a na koncu nama je uspelo spraviti v lebdeče stanje 5 gramov. Ob
odhodu iz Helsinkov sva oba vedela, da morava svojo stvaritev nekoč tudi nad-
graditi. Zato sem ga letos ponovno povabila k sodelovanju pri projektu Crystal C,
avtorja Jaše. Zelo me je razveselilo, da je povabilo pozitivno sprejel. Najin cilj je bil
spraviti v lebdeče stanje 500 gramov težko kristalno stekleničko magičnega elik-
sirja. Po dveh mesecih trdega dela, padcev in vzponov sva uspela spraviti v leb-
deče stanje 280 gramov težek steklen kozarec, ki nama je služil kot prototip. 

Crystal C. Kaj to je in ali ga moramo izkusiti? 
Crystal C je obsežen projekt umetnika Jaše in bo predstavljen na dveh loka-

cijah v Ljubljani, galeriji Vžigalica in Kulturnem centru Tobačna 001. Marca se v
okviru trimesečnega rezidenčenga programa Pioneer Works projekt Crystal C seli
v New York. Jedro projekta je lebdeči eliksir v kristalni steklenički, ki ga Jaša raz-
vija skupaj z neimenovanim alkimistom. Omenjena steklenička pa bo lebdela. 

Kaj potrebuješ za izdelavo levitacijskega stroja in kje kupiš potrebne 
komponente?

Potrebuješ ogromno bakrene žice, ogromno majhnih komponent: uporov,
tranzistorjev, kondenzatorjev … Jaz jim pravim kar bonbončki. Veliko komponent
sva z Ottom dobila iz starih naprav: televizije, radiev ... Temu pravimo Do It Your-
self (DIY) proces, seveda sva jih nekaj tudi kupila ... Iz žice sva naredila svoje elek-
tromagnete, ugotoviti sva morala, katera bakrena žica je prava in zakaj, koliko navo-
jev žice potrebujeva, katero železo je dovolj magnetno ... Pri tem nama je svetoval
in občasno pomagal Martin Podlogar, študent univerze za elektrotehniko.  

"Razšraufavanje, lotanje, povezovanje komponent" … niso ravno ženske 
domene …?

Dandanes v sodobnem svetu to ni več le moška domena. V Helsinkih sem
imela občutek, da je nekaj povsem običajnega, da ženska uporablja orodje.
Morda je pri nas še vedno prisoten ta stereotip. A zadnje čase opažam, da tudi
pri nas to ne boli več tako, kot je bolelo včasih. 

Luč, mehanika, glasba, tehnologija. Ni umetnost zgolj slikanje na platno?
Ne, že zdavnaj ni temu več tako! S sodobno umetnostjo se ukvarjam že toliko
časa, da se o tem ne sprašujem več. Zame je pomembno samo še zakaj in
kako? S svojim delom preprosto rastem, postajam dobra in si želim postati še
boljša. Opažam, da skozi umetnost lahko ljudem ter istočasno tudi sama sebi
nekaj podarim. Ne moremo ostati pri razmišljanju o obstoju umetnosti le v
obliki slikarstva ali kiparstva. Stvari okoli nas se konstantno spreminjajo in na-
predujejo. Tako jih je treba tudi razumeti in sprejeti. To ne velja le za umetnost,
temveč za katerokoli drugo področje. To je preprosto del človeške evolucije. 

Idealen ustvarjalni svet Mete ...?
Že obstaja. Edino, kar bi si želela, je, da bi se dalo z umetnostjo malo lažje pre-

živeti. A mislim, da se tudi tu počasi situacija obrača na bolje._ 

Crystal C, od 6. februarja do 7. marca, Galerija 001, Tobačna ulica 1, Ljubljana
www.mgml.si 

Meta Grgurevič:
lebdeča umetnost je tu! 
Meta Grgurevič je vizualna umetnica. Njena strast so
multidisciplinarne instalacije. V svojem umetniškem
izrazu na zanimiv način združuje na videz
nezdružljivo. Rezultat? Svet mehanskih strojev, ki nam
z upoštevanjem idejnega koncepta burijo domišljijo.
Popeljejo nas v Metin ustvarjalni svet, ki je ...

Besedilo: Nina V. Orlić

"Zame je pomembno samo še zakaj in kako. 
S svojim delom preprosto rastem, postajam dobra 
in si želim postati še boljša."
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•••••
Biografska drama Klub zdravja Dallas
Dallas Buyers Club, ZDA, 2013
Režija: Jean-Marc Vallée. Igrajo: Matthew McConaughey, Jared Leto, 
6. 2., Kolosej & Cineplexx

Film je posnet po resnični
zgodbi o homofobičnem
bolniku z neizprosno boleznijo.
Teksačan Ron Woodroof je
električar in spreten kavboj,
znan po svojem zabavljaškem
in brezbrižnem načinu

življenja. Ko leta 1985 izve, da je okužen z virusom HIV, se
njegov svet nenadoma obrne na glavo. Po napovedih
zdravnikov mu ostane le še 30 dni življenja, toda Ron smrtne
kazni ne sprejme in se spopade s smrtonosno boleznijo._ 

•••••
Zgodovinska drama 12 let suženj
12 Years a Slave, Velika Britanija, ZDA, 2013
Režija: Steve McQueen. Igrajo: Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt.
6. 2., Kinodvor & Kolosej 

Film je posnet po neverjetni
resnični zgodbi možakarja, ki
se je boril za preživetje in
svobodo. V ZDA pred
državljansko vojno Solomona
Northupa, svobodnega črnca s
severa zvezne države New

York, ugrabijo in prodajo v suženjstvo. Prepuščen krutosti v
postavi zlohotnega sužnjelastnika, a tudi nepričakovani milosti,
se Solomon bori za lastno življenje in svoje dostojanstvo. V
dvanajstem letu te nepozabne odisejade po naključju spozna
kanadskega pristaša abolicionizma, kar za vedno spremeni tok
njegovega življenja._

•••••
Pustolovščina Legenda o Herkulu 
Hercules: The Legend Begins, ZDA, 2014
Režija: Renny Harlin. Igrajo: Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins, Rade Šerbedžija.
23. 1., Kolosej & Cineplexx

Iz slikovitih pripovedk iz
antične grške mitologije, v
katerih se spopadajo smrtniki
in bogovi, prihaja legenda o
Herkulu. Kraljica Alkmena si
obupno prizadeva svoje
ljudstvo osvoboditi izpod

tiranije soproga Amfitriona in za pomoč moli k bogovom. Kmalu
povije Herkula, sina boga vojne Zevsa. V mladih letih se Herkul
zaljubi v prelepo Hebe, ki je obljubljena starejšemu bratu Ifikelu.
Med načrtovanim pobegom, da bi se poročila, Herkula zajame
kraljeva straža, ki ga pošlje v vojno, kjer naj bi ga doletela smrt.
A Herkul naredi vse, da bi osvobodil kraljestvo in svojo pravo
ljubezen ter se zapisal med največje grške junake._

Izmišljena filmska zgodba je postavljena v zapeljiv svet enega najbolj izjemnih
škandalov sedemdesetih in pripoveduje zgodbo o sijajnem prevarantu Irvingu
Rosenfeldu, ki je s prav tako pretkano in zapeljivo partnerko Sydney Prosser
prisiljen sodelovati z divjim agentom FBI, Richiejem DiMasom. Le-ta ju potisne
v svet vplivnežev in mafijcev Jerseyja, ki je hkrati nevaren in očarljiv. Med
drugim je tu še Carmine Polito, strastni, nepredvidljivi politik, ujet med preva-
rantoma in zveznimi agenti. Irvingova neuravnovešena žena Rosalyn pa lahko
z eno potezo povzroči, da se bo ves ta svet sesul. Film je tretji del evolucijske
trilogije, prvi je bil Boksar, drugi Po dežju posije sonce, in bo nedvomno postal
nov dragulj v opusu izjemnega režiserja, ki se v svojih filmih rad poigra z
žanri ter se opira na prvinska čustva in vprašanja o življenju in smrti. Tako
kot prejšnja dva tudi ta kljubuje žanru in pripoveduje zgodbo o ljubezni, pre-
porodu in preživetju. Na citymagazine.si lahko sodelujete v nagradni
igri in si priigrate vstopnice za omenjeni film._

•••••

CITYMAGAZINE.SI

Besedilo: City Magazine

•••••
Komična romantična drama Ona
Her, ZDA, 2013
Režija: Spike Jonze. Igrajo: Joaquin Phoenix, Amy Adams, Scarlett Johansson. 
30. 1., Kolosej & Cineplexx

Zgodba je postavljena v Los
Angeles v bližnjo prihodnost in
spremlja Theodorja,
kompleksnega, čutečega
moškega, ki se preživlja s
pisanjem ganljivih, osebnih

pisem za druge ljudi. Po koncu dolgoletnega razmerja ga
pritegne nov, napreden operativni sistem, ki obljublja, da je
intuitivna in edinstvena entiteta sama po sebi. Ko ga zažene, ga
z navdušenjem pozdravi Samantha, živahen ženski glas, ki je
razumevajoč, rahločuten in presenetljivo zabaven. Kmalu se
med njima splete močna vez, njene potrebe in želje rastejo
skupaj z njegovimi, prijateljstvo preraste v ljubezensko zvezo ...
Vse lepo in prav, če ne bi obstajalo neizogibno dejstvo, da med
njima ne more obstajati telesni stik._

Kriminalna drama

Ameriške prevare
American Hustle, ZDA, 2013
Režija: David O. Russell. Igrajo: Christian Bale, Amy Adams, Bradley Coo-
per, Jennifer Lawrence, Jeremy Renne, Louis C. K., Jack Huston, Michael
Peña, Shea Whigham, Alessandro Nivola, Robert De Niro.
23. 1., Kolosej & Cineplexx

filmska poslastica
NA PLATNU
"Neskončna lepota", v režiji
Paola Sorrentina (2013)
"Mlada in lepa", v režiji
Françoisa Ozona (2013)
"Zoran moj nečak idiot", 
v režiji Mattea Oleotta (2013)

NA KRATKO 
Zmagovalci 71. podelitve
zlatega globusa
Podeljeni so že 71. zlati globusi, filmske
nagrade, ki veljajo za nekakšen
predogled oziroma tiho napoved za
prihajajoče oskarje, ki jih bodo letos
podeljevali 2. marca. V zraku sta že
dolgo visela favorita, prejemnika največ
nominacij, ki sta slavila vsak v svoji
kategoriji. Za najboljšo dramo je zlati
globus prejela biografska drama 12 let
suženj, nagrado za najboljši muzikal ali
komedijo pa je prejel film Ameriške
prevare. Najboljša igralca v drami sta
tokrat bila Matthew McConaughey za
vlogo obolelega z AIDS-om v filmu Dallas
Buyers Club ter Cate Blanchett za vlogo
propadle bogatašinje v Woodyjevem
filmu Otožna Jasmine. Ikona v filmskem
svetu, Woody Allen, je bil tokrat tudi
prejemnik prestižne nagrade Cecila B.
DeMilla za svoje življenske dosežke, ker
pa se tovrstnih ceremonij nerad
udeležuje, je njegovo nagrado prevzela
prijateljica in igralka Diane Keaton. V
kategoriji za najboljša igralca v komediji
sta slavila Leonardo DiCaprio za vlogo
borznega povzpetnika v filmu Volk z
Wall Streeta in Amy Adams za vlogo v
Ameriških prevarah. Najboljši animirani
film je postal Ledeno kraljestvo,
najboljši tujejezični pa Neskončna lepota
italijanskega režiserja Paola Sorrentina.
Več o dobitnikih pa si lahko preberete
na njihovi spletni strani.
www.goldenglobes.com

HIŠNI KINO 
"Igralec biljarda", v režiji
Roberta Rossena (1961)
"Sovraštvo", v režiji Mathieuja
Kassovitza (1995)
"Frances Ha", v režiji Noaha
Baumbacha (2012)

,  
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koncert

Silence: Prvo srečanje
preživelih po koncu
sveta

na za to posebno priložnost. Kako se sliši duet Silen-
ce ob podpori orkestra, si lahko zgolj predstavljamo
ali pa si dovolimo to doživeti na lastna ušesa in oči.
Le pustiti in (pre)pustiti se moramo Borisu Benku in
Primožu Hladniku, da nas spretno vodita. Saj smo
čez konec sveta že šli skupaj, in to uspešno. Cena
vstopnic: od 15 do 25 evrov._

27. januarja ob 19.30, Cankarjev dom, Prešernova 10,
Ljubljana, www.cd-cc.si

23. januar

jazz
Mia Žnidarič v Velenju

Max klub, Šaleška cesta 3, 
Velenje. Začetek: ob 20. uri.
Cena vstopnice: 7 evrov.
Prva dama slovenskega jazza
Mia Žnidarič bo nastopila v
sklopu velenjskega Max Klub
Jazz festivala. Mia Žnidarič je
lani zaznamovala kar dvajset
let glasbenega ustvarjanja.

Kot že zelo velikokrat si bo
oder delila z zelo uigrano sku-
pino glasbenikov, ki se že
vrsto let poznajo in skupaj
ustvarjajo. Ob spremljavi
Steve Klink tria nam bo pred-
stavila svoje največje uspeš-
nice in predelave jazz
standardov, ki nas vedno
znova navdušijo v njeni iz-
vedbi. Prisluhnili bomo lahko
tudi izboru iz programa Slo-
venska poezija v jazzu ter
pristnemu ameriškemu
swingu._

Silence
© Jože Suhadolnik

retrofuturistično

The Stroj v Kinu Šiška
Kolektiv The Stroj bo poskrbel, da se bodo v ener-
gičnih ritmih tresli tla in stene Kina Šiška. Po zelo
dobrih kritikah njihovega novega albuma Meta-
fonik nam bodo le-tega predstavili na prihajajočem
koncertu. Zanimiva mešanica elektronike in v
živo izvajanih ritmov nas bo popeljala na pravo
glasbeno popotovanje. The Stroj ima nov zvok,
pri čemer ostaja zvest svoji tolkalski zgodovini.
Pričakujemo lahko vse, od poskočnih, plesnih rit-
mov pa tja do sanjavih, skorajda epskih koma-
dov. Lahko bi rekli, da nam bodo predstavili vizi-
jo retrofuturistične glasbe, s katero ustvarjajo
zvočno kuliso za prihajajoče čase. Kdaj pa kdaj
odfrči zlomljen del palice, poči opna, a vse z enim
ciljem – narediti, kar se da z energijo nabit kon-
cert. Fantje in dekle na odru dajo vse od sebe,
pri čemer se neizmerno zabavajo na inštrumen-
tih, izdelanih iz različnih materialov. Od plastičnih
sodov vse tja do starega tipkalnega stroja. Seve-
da pa nam obljubljajo tudi nekaj "sladkorčkov",
ki jih bodo pripravili samo za nastop v Kinu Šiška.
Cena vstopnic: 7 evrov v predprodaji, 9 evrov na
dan dogodka._

13. februarja ob 21. uri, Kino Šiška, Trg prekomorskih
brigad 3, Ljubljana, www.kinosiska.si

rock

OneRepublic

Ameriška rock skupina OneRepublic je leta 2003
opozorila nase preko spletnega družabnega
omrežja Myspace brez kakršnihkolih zastopnikov
ali glasbenih agentov. Ostalo je zgodovina. Osta-
ja pa dejstvo, da so fantje v desetletju svojega
ustvarjanja napisali kar nekaj uspešnic, ki jih pre-
peva tako mlado kot staro na različnih kontinen-
tih. Tako je uspešnica Apologize, ki jo je remiksal
Timbaland, postala uspešnica leta in pokazala, da
fantje mislijo resno. Stop And Stare je njihov naskok
na lestvice zgolj utrdila. Lanskega marca so izda-
li svoj tretji studijski album in mu nadeli ime Na tive.
Trenutna uspešnica, ki jo slišimo na vseh radij-
skih postajah, je Counting Stars. Z novim albu-
mom so krenili na turnejo in nam najbližje bodo
nastopili v Padovi in Gradcu. Slišali bomo njihove
nove in stare uspešnice pa tudi svetovno glasbe-
no uspešnico Good Life, za katero je slovenski
otroški orkester 42 nadebudnih glasbenikov, ki so
si nadeli ime Superhearo orchestra, posnelo pri-
redbo, da bi zbrali sredstva za lokalno dobrodelno
organizacijo. Vsekakor pa fantje poskrbijo za odli-
čno počutje na svojih koncertih, kjer se neredko-
ma ljudje toliko sprostijo, da na vse grlo prepeva-
jo njihove uspešnice. Cena aranžmaja: od 64,99
do 81,99 evra._

11. februarja ob 20. uri, Gran Teatro Geox, Padova, 
Italija in 13. februarja ob 20. uri, Stadthalle, Gradec,
avstrija, www.koncerti.net

Da. Preživeli smo ga! Konec sveta. Presenetljivo
veliko nas je takšnih. In prav za nas bo duet Silen-
ce priredil koncert, ki ga ne bomo pozabili. V letu
2012 smo slišali Musical Accompaniment for the
End of the World, se prepustili glasbi v želji svoje
zadnje dni preživeti ob milih zvokih glasbenih moj-
strov. In ni nam bilo žal. Konec je prišel in odšel. Mi
pa smo še vedno tu. Še vedno lačni dobre glasbe.
In da bi potešili našo lakoto, nam je na voljo koncert,
ki bo poskrbel za gurmansko glasbeno razvajanje.
Duet Silence bo vnovič nastopil s pianistom Igor-
jem Vićentićem, dirigentom Tomislavom Fačinijem
in Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija. Program
bodo sestavljale orkestrirane verzije skladb z albu-
ma Musical Accompaniment for the End of the
World (Glasbena spremljava za konec sveta) ter
nekaj izbranih skladb starejših del, ki bodo prireje-

The Stroj
© Goran Petrašević

ameriška rock skupina 
OneRepublic
© LeAnn Mueller
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opera

Netopir, opereta 
v treh dejanjih
"Netopir je operetni biser, znamenita mojstrovina
"kralja valčkov", Johanna Straussa ml., ki je do da-
nes po vsem svetu dosegla že na tisoče uprizori-
tev. Prav verjetno ga ni opernega odra, na katerem
ta opereta ne bi v vsej svoji razkošnosti prikazala
radoživosti takratnega dunajskega meščanstva," so
ob najavi premiere zapisali v SNG Opera in balet
Ljubljana, kjer bo konec januarja predstava doži-
vela premierno uprizoritev. Zanimivo, da krstna upri-
zoritev te opere v Theater an der Wien 5. aprila 1874
ni bila sprejeta z velikim navdušenjem, delo pa so
označili za "potpuri valčkov in polk". V prvem letu
je doživela komaj šestnajst ponovitev, šele kasne-
je, ko se je predstava pojavila v Berlinu in še malo
kasneje v New Yorku, so gledalci pričeli spoznavati
njeno mojstrstvo. V režiji Zvoneta Šedlbauerja se
opereta predstavi v treh dejanjih in gre za zgodbo
polno intrig, maskiranja, nenadnih zapletov in raz-
pletov v razkošnih kostumih. Pa še to. Ta opereta
je do danes edina, ki je bila vzeta v repertoar dvor-

ne opere in se izvaja v Dunajski državni operi, kar
je privedlo do tega, da skladatelj Johann Strauss ml.
med drugim velja za utemeljitelja "zlate dobe du-
najske operete". Cena vstopnic: od 5 do 42 evrov._

30. januarja ob 19.30, SNG Opera in balet Ljubljana,
Župančičeva 1, Ljubljana, www.opera.si

Plakat, ki vabi
na premierno
uprizoritev
operete 
Netopir. 
© SNG Opera in balet

Ljubljana

razstava

Crystal C: o lebdečem
skrivnostnem eliksirju
Razstava Crystal C bo spomladi odpotovala v
New York, za njim pa v Sao Paulo. A najprej bo
v pričetku februarja na ogled v Ljubljani. Pod
njo je podpisan Jaša Mrevlje Pollak, ki v svojem
delu izhaja iz slikarstva, a pri njem nikoli ne
manjka performansa. Tako je tudi Crystal C živi
performans. Projekt bo povezal dve prizorišči
sodobne umetnosti – Galerijo Vžigalica in KC
Tobačna 001. Kot so zapisali v predstavitvi, bo
imel "umetnik tako priložnost predstaviti "raz-
stavni diptih" dveh razstav, ki se vsebinsko pove-
zujeta, hkrati pa obiskovalcu pripovedujeta vsa-
ka svojo zgodbo.'' Crystal C ima v središču
eliksir, ki ga razvija skupaj z alkimistom, klju-
čne sestavine eliksirja pa so različne substan-
ce, ki povzročijo emotivna stanja. Ko bo eliksir
popoln, bo njegova "skrivnostna receptura" uni-
čena in lahko bomo le ugibali, kaj ga sestavlja.
Crystal C je skoraj črna tekočina, ki bo pred-
stavljena v steklenički, ta pa lahko lebdi. Je tale

opis sprožil še več vprašanj? To je bil tudi namen,
Crystal C težko opišemo z besedami, perfor-
mans je treba doživeti. Vstop je prost._

Od 6. februarja do 7. marca, Tobačna 001, Tobačna
ulica 1 in Galerija Vžigalica, Trg francoske revolucije 7,
Ljubljana, www.mgml.si

Še nekaj kulturnega dogajanja, ki bo
pritegnilo pozornost.

razstava
Do 02/02
Razstava fotografij Roberta Capea, 
Villa Manin, Piazza Manin 10, Udine, Italija. Cena
vstopnic: od 5 do 8 evrov. www.villamanin-
eventi.it
Vila Manin v italijanskem Passarianu gosti razstavo
fotografij očeta modernega žurnalizma. Njegovo
prvotno ime je Endre Ernö Friedmann, znan je po-
stal kot Robert Cape. Je oče modernega žurnal-
izma, ki je fotografiral kar pet vojn minulega
stoletja. Razstava nosi naslov La realtà di fronte ali
Realnost pred tabo, na njej pa razstavljajo 180 foto-
grafij, med njimi tudi avtorjevo fotografijo, ki jo je
posnela sopotnica Gerta Taro medtem, ko je snemal
špansko državljansko vojno. Eno njegovih najbolj
znanih del je Padajoči vojak, na kateri je leta 1936
fotografiral vojaka v španski državljanski vojni
ravno v trenutku, ko so ga zadeli. Ta fotografija je
postala ikonična podoba vojne fotografije. 

predstava
23/01
Ljubezenske in šaljive slike al fresco
Mestno gledališče Ptuj, Slovenski trg 13, Ptuj.
Začetek: ob 19.30. Cena vstopnic: od 5 do 15 evrov.
www.mgp.si
Premierno se na odru ptujskega gledališča pred-
stavljajo kratke zgodbe v predstavi Ljubezenske
šaljive slike al fresco v režiji Marka Čeha. Zgodbe
so polne humorja, a hkrati tudi ciničnega razkri-
vanja človeških usod skozi kratke skicirane pred-
stavice v malem. Kot so zapisali v predstavitvi, se
režiser s svojo mlado ekipo odpravlja na zanimivo
popotovanje v svet španskega humorja, ki na tre-
nutke diši po genialni angleški humorni seriji
Monthy Pyton's Flying Circus, na trenutke spomni
na Boccacciev Dekameron ali pa na Jesihov Triko. 

premiera
25/01, 26/01
Hlapci se ženijo
Gledališče Glej, Gregorčičeva ulica 3, Ljubljana.
Začetek: ob 20. uri. Cena vstopnice: 10 evrov.
www.glej.si
Ekipa umetnikov – avtorjev in izvajalcev, med
katerimi so Miša Mahnič, Vid Sodnik, Tomaž La-
pajne Dekleva in Andraž Gartner, se loteva pre-
igravanja tipičnih likov iz Linhartovih in
Cankarjevih dram v novih dramskih zapletih in
raziskuje, kako danes vidimo in razumemo kla-
sične slovenske dramske like. 

100 vrstic

Razstava
Crystal C,
avtor Jaša
Mravlje 
Pollak. 
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moda Orange by Rašica 
Legendarna slovenska modna znamka Rašica, ki so jo poznale že
naše mame in babice, se pobira kot feniks iz pepela. V letošnjem letu
pripravljajo kar nekaj novosti, največja med njimi pa je nova blago-
vna znamka Orange by Rašica, ki nam bo ponudila še več energi-
je, mode in sproščenosti. V prihajajoči pomladi se bo odela v nara-
vne barve v kombinaciji s čipko in svilenimi vstavki. Peščene tone
bo skozi grafične vzorce poživila mentol zelena. V kolekciji bodo ime-
li mesto tudi povezava črne in bele barve, potiski rož in metuljev in
pa intenzivna turkizna barva v kombinaciji z modro barvo. Vseka-
kor bo zavel nov veter svežine, radoživa oranžna pa je bila že od ne-
kdaj barva Rašice._
www.rasica.si

superhrana Bio goji jagode
Majhne rdeče jagode so eden najbogatejših virov

antioksidantov in aminokislin, ki so potrebni za naše
zdravje. Bio goji jagode v prahu Vegalife si lahko pripravimo

na več načinov, med drugim jih lahko zmešamo v smuti,
ovseno kašo ali vodo ter uživamo v osvežitvi in zdravju v

pravem pomenu besede._
www.vega-shop.si

dom Ko je likanje hitro in zabavno …
Zmogljiv, kompakten in lahek sistemski likalnik Philips
PerfectCare Pure bo poskrbel za brezskrbno likanje brez
nepotrebnih prilagajanj in nastavitev. Likanje še nikoli ni bilo
tako preprosto, saj novi likalnik z revolucionarno tehnologijo
OptimalTemp omogoča hitro in preprosto likanje
najrazličnejših tkanin (svile, lanu, volne ali bombaža) brez
prilagajanja temperature, ne glede na vrstni red. Ni nam več
potrebno čakati, da se likalnik ohladi, ko pride na vrsto naša
najljubša svilena srajca, in ni bojazni, da bi uničili najljubši
volneni pulover, ko v evforiji likalnik pustimo na likalni mizi,
saj se likalnik samodejno izklopi. Z likalnikom PerfectCare
Pure bomo tkanine zlikali neverjetno hitro in brez strahu, 
da bi jih zažgali ali da bi se svetile. Vložki PureSteam proti
vodnemu kamnu zagotavljajo čisto paro, 1,5-litrski zbiralnik
za vodo pa za dolg čas likanja brez dodatnega dolivanja
vode. Z novim najkompaktnejšim in najlažjim sistemskim
likalnikom, ki ga je enostavno prenašati in shraniti, bo likanje
hitro in zabavno kot še nikoli do sedaj. Cena: 183,99 evrov._
www.philips.si

novost Za
zdravo telo
V Vodnem mestu
Atlantis so odprli nov,
sodoben Strokovni
center zdravja. V njem
se bodo izvajali
programi Fitnes
klinike, LPG-
endermologije,
Individualnih terapij in
Terapije z ribicami.
Pomagali nam bodo
prebuditi svoje telo,
svetovali, kako se
naučiti pravilne drže,
in spodbujali h
gibanju, v katerem
bomo uživali in
izboljšali naše počutje,
delovne in življenjske
zmogljivosti ter
ohranjali mladosten
videz._
www.atlantis-vodnomesto.si

lepota Plaza beauty studio
Plaza beauty studio je nov lepotni salon, čigar vizija je v butičnem lepotnem salonu,
ki nam obljublja osebni pristop ob vsakem obisku. Ponujajo nam široko paleto stori-
tev, od manikure in pedikure s svetovno priznanimi laki Shellac do klasične in bra-
zilske depilacije, barvanja trepalnic in obrvi ter kemičnega pilinga priznane medicinske
kozmetike Mesoestetic. Poskrbimo že sedaj, da bomo v pomlad zakorakale čudovi-
te in mladostne._
Plaza beauty studio, Topniška 35, Ljubljana
Odpiralni čas: pon.–pet. od 9. do 19. ure, sob. od 9. do 13. ure
Telefon: 041 227 335, info@plazastudio.si, www.plazastudio.si

naravno Čisto
karitejevo
maslo 
Karitejevo maslo je poznano po
svoji široki paleti pozitivnih učin-
kov na kožo. Izboljšuje obram bni
mehanizem kože in spodbuja
njeno delovanje. Od drugih koz-
metičnih izdelkov se razlikuje
po tem, da kožo spodbuja k vpi-
janju vlage iz zraka, in s tem za-
gotavlja njeno daljšo navlaže-
nost. Akomino 100-odstotno ka-
ritejevo maslo je izdelano z vi-
soko mero pozornosti na tradi-
cionalni način v Gani. Pridelano
je iz oreščkov karitejevega dre-
vesa, poznano tudi kot “zlato
žensk”, in koži daje čudovit ob-
čutek udobja ter mehkobe. Ma-
slo je organsko, surovo in nera-
finirano ter s tem ohranja vse svo-
je naravne sestavine._
www.akoma.si 
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