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uvodnik 03

Modni kosi, ki jih
potrebuje naša
omara
Visoke temperature so se hladnim uklonile že
na vrhuncu poletja, sončne opekline in skodra-
ne lase je premagal mrzel veter ter opozoril, da
je jesen tukaj. In kaj bomo nosili to sezono? Plaš-
če! Oranžne, rumene, neon, pastelne, rdeče …
Vrnitev šestdesetih in vintage sloga na eni strani
ter gotskega stila na drugi. Le-ta bosta vlekla
vsak svoj konec niti, medtem ko se bodo vmes
drenjali vezenine, pletenine, žamet, grafični poti-
ski, mufi in sintetični "astrakhan" kožuhi. Pouda-
rek bo predvsem na domači obrti, še bolje pa bo
(ne)izpadlo, če si kakšen modni kos naredimo
kar sami. Vse, kar potrebujemo, je, da poiščemo
kakšno staro babičino odejo, ki je še niso načeli
molji, se ogrnemo in si zavežemo trak okoli
pasu. Lahko pa svojo babico prosimo, da nam
naštrika širok in dolg šal, ki ga bomo večkrat
ovili okoli vratu, da bo le-ta kar se da neviden.
Letošnja jesen bo namreč polna modnih zapo-

vedi, kot so zategnjenost do vratu in okoli pasu,
večplastnost in nič gole kože. Volumen in meh-
ka struktura bosta odločilna dejavnika pri izbiri
materialov, zato tudi ni čudno, da se na police
vračajo žamet in mufi ter "astrakhan" kožuh. Za
slednjega pa naj poudarim, da dandanašnje sin-
tetične imitacije ne zaostajajo za videzom narav-
nega, če pomislimo, da bomo s tem "prišparali"
več tisoč evrov in v prvi vrsti rešili še kakšno
ljubko jagnje. Za princeske, ki živijo v svetu pra-
vljic in sanj, so modni oblikovalci pripravili zra-
čne tkanine in vezenine pastelnih barv, za divje
po srcu pa neon v kombinaciji živalskih poti-
skov, med katerimi pa prevladuje predvsem gra-
fični potisk ptic, ki letijo v tople kraje. Da se je
neon obdržal iz preteklega leta ni potrebno ome-
njati, le da so barve letos še bolj drzne, svetle,
neustrašne in gospodovalne, minimalističnih
linij z obilo črne, bele, sive in nevtralne podlage.
Če smo že pri barvah, pa tokrat ne smemo
pozabiti na tisto, ki kričeče prevladuje nad vse-
mi, ponavadi jo nosijo ženske z značajem in
tokrat ne bodo le opazne, tokrat se jim bodo
modni guruji klanjali za pogum in kraljevsko
držo. Mini krila ter obuvala s platformo bodo pri-

klicala šestdeseta leta, ponči in klobuki s široki-
mi krajci pa divji zahod, ki bo zapečatil letošnji
jesenski modni slog. In če je kdo rekel, da ne
moremo imeti vsega, se moti, saj tudi tisti neod-
ločni lahko posežejo po zabavni kombinaciji
vsega in si ustvarijo edinstven zimski plašč,
tokrat jih nihče ne bo obsojal za nepoznavanje
modnih trendov. Kakorkoli že, letos bo moda
spodbudila kolektivno domišljijo, ki bo v naspro-
tju s konvencionalno modrostjo gradila in
ustvarjala tisto, kar je že bilo pozabljeno, in reci-
klirala tisto, kar je že bilo uničeno. Vam diši po
aktivizmu današnjih političnih razmer ali zgolj
po modni jeseni …_

1, 2

Letošnji 
trendi so nam
postregli 
s kopico
kontrastov, 
ki delajo modo
še bolj
zabavno,
razigrano,
razgibano 
in kreativno. 
© Balenciaga in Kenzo

Helena
Peterlin

Odgovorna
urednica
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Ujemite dodatne pike.
Od 4. 9. do 22. 10. 2014 sledite oznakam na prodajnem mestu 
in si z nakupi izbranih izdelkov pridobite dodatne pike. Pike boste 
tako še hitreje zbrali in jih koristili za nove ugodnosti.

pike.pike.

dodatne

Ujemite

Aktivnost podeljevanja dodatnih pik poteka v vseh živilskih prodajalnah Mercator v okviru razpoložljivega prodajnega asortimana in ne velja 
v franšiznih prodajalnah in spletni trgovini Mercator. Dodatne pike prejme kupec ob nakupu izdelka in ob predložitvi Pika kartice od 4. 9. do 
22. 10. 2014. Več informacij na www.mercator.si

dodatne
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08 - reportaža
© Bershka
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© Arhiv Kylie Minogue

29 - odri in razstave
© Arhiv Tin Vodopivec
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Na naslovnici
Renault Twingo
www.renault.si

SI ŽELITE ŠE VEČ VSEBINE?

SKOČITE NA
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CM04_KAZALO 295_paris  18. 09. 14  16:03  Page 05



Dogajanje v
naslednjih
tednih. Izbor za VIKEND

PETEK
26/09
Okusi ob meji
Na lanskem kulinari-
čnem festivalu Okusi ob
meji (Gusti di frontiera)
se je zvrstilo kar 300
tisoč obiskovalcev, poleg
tega pa se letošnji mani-
festaciji okusov pridru-
žujeta še Brazilija in
Vzhodna Evropa. Mozaik
okusov, vonjev in barv
bo za nekaj dni popolno-
ma zapolnil stare ulice
sosednjega italijanskega
mesta Gorica. V zadnjih
nekaj letih pa festival ne
ponuja le zelo pestre
kulinarike, ampak tudi
drugo festivalno dogaja-
nje, od različnih stojnic
do večerne glasbe na
prostem. 
Do 28. septembra, 
Gorica, Italija, 
www3.comune.gori-
zia.it

SOBOTA
04/10
15. Art market
Eden izmed zadnjih
letošnjih sobotnih Art
marketov na Bregu v
središču Ljubljane bo
zopet postregel z unika-
tnimi izdelki in umetni-
škimi deli še ne tako
znanih kvalitetnih
ustvarjalcev, tako iz Slo-
venije kot iz tujine. Ideal-
na priložnost torej, da
zase ali za koga drugega
poiščemo izvirno daril-
ce, s katerim bo začetek
jeseni še bolj pisan.
Vsako nedeževno
soboto do 18. oktobra
med 9. in 16. uro, Breg,
Ljubljana www.art-
market.si 

SRE -
DA
24/09
delavnica

SRE -
DA 
24/09
moda

ČETR-
TEK
25/09
festival

Re:ciklarnica
V Kino Šiška se s sklopom štirih
delavnic, posvečenih kreativni predelavi
odslužene elektronike, vrača
"Re:ciklarnica". Prva delavnica bo
potekala v sredo, 24. septembra, ko
bomo lahko kreativno reciklirali in stare
diskete spremenili v platnice unikatnih
beležk. Na drugi delavnici (1. oktobra)
bomo iz tipkovnic in preostale
računalniške opreme izdelovali zanimive
okvirje za slike. Tretja delavnica (26.
novembra) bo namenjena preoblikovanju
žarnic v v praznične okraske, na zadnji
delavnici, ki bo na sporedu v sredo, 3.
decembra, pa bomo lahko stare kasete,
diskete in filmske kolute uporabili za
svojevrsten ovijalni papir._
Do 3. decembra, od 16. do 18. ure, Kiosk, 
Center urbane kulture Kino Šiška,
Trg prekomorskih brigad 3, Ljubljana, 
www.kinosiska.si

Tekstilnica – zbiranje in izmenjava
oblačil
Izmenjava oblačil v okviru projekta
Tekstilnica je odlična priložnost, da se
znebimo starih oblačil in hkrati
obogatimo jesensko garderobo s
kakšnim "novim-starim" kosom. Na
izmenjavo lahko prinesemo do deset
čistih in lepo ohranjenih oblačil, ki jih
bomo oddali na začetku in za katere
bomo dobili točke. Na dogodku si bomo
nato lahko izbrali oblačila, obutev ali
modne dodatke v vrednosti teh točk._
24. septembra med 17. in 19. uro, 
Waldorfska šola, Streliška 12, Ljubljana
www.tekstilnica.si

20. MFRU
20. Mednarodni festival računalniške
umetnosti letos pripravlja prav posebno
pester program na osrednjo temo
predstavitve razvoja elektronske in
sintetizatorske glasbe. Tudi letošnji
program ponuja številna ugledna imena
na področju računalniške umetnosti, med
drugim bo na festivalu nastopil Miha Kralj,
pionir sintetizatorjev zvoka ter elektronske
glasbe v Sloveniji in nekdanji Jugoslaviji,
ki bo v petek, 26. septembra, v Kinu
Udarnik po več kot dvajsetih letih v živo
izvajal svoj legendarni album Andromeda.
Nastopili pa bodo tudi francoski avdio-
vizualni dvojec Nonotak, Primož Oberžan
(ustanovitelj skupine The Stroj) in
interdisciplinarni umetnik Baran Güleşen.
Poleg številnih delavnic, nastopov in
razstav bo festival vključeval tudi simpozij
z nekaterimi predstavniki teorije s
področja intermedijskih umetnosti._
Do 27. septembra, različne lokacije, Maribor,
www.mfru.org

SO-
BOTA
27/09
avdio

Cassette Store Day
Zaradi lanskega nepričakovano velikega
uspeha "Cassette Store Day" (na kratko
CSD) se le-ta v drugem krogu vrača tudi
letos. Internacionalni glasbeni "praznik" je
bil zasnovan leta 2013 s strani britanskih
glasbenih založb z namenom, da
pobrišemo prah s skoraj že popolnoma
pozabljenih fonogramov in počastimo
njihove kvalitetne lastnosti. Ob tej
priložnosti številni glasbeniki ponovno
izdajo svoje albume preko avdiokaset. V
sodelovanju s "Cassette Store Day" bodo
številne glasbene trgovine po celem svetu
odprle svoja vrata z namenom slavljenja
omenjenega glasbenega medija._
cassettestoreday.com

SRE-
DA 
24/09
šport

City Trail tekaška druženja
Zakaj ne bi jeseni izkoristili za
odkrivanje novih tekaških poti na City
Trail tekaških druženjih. V dobri družbi
bomo tako raziskovali ozke ulice
starega mestnega jedra ter izkoristili
najrazličnejše terene, ki so nam na voljo
v naši prestolnici. Poleg dobre
rekreacije bomo s pomočjo tekaških
trenerjev Luke Hrena in Uroša Kožarja
prejeli še mnoge koristne tekaške
informacije. Poleg tega nam je na voljo
tudi City Trail aplikacija, s katero lahko
poiščemo nove, zanimive tekaške
lokacije in izzive v našem mestu. Na
citymagazine.si/citytrail pa lahko
sodelujemo za privlačne nagrade._
24. septembra ter 1., 8., 15. in 22. oktobra, ob 18.
uri, Tivolski grad, Park Tivoli, Ljubljana, city-
trail.salomonrunning.com/sl/

SO-
BOTA
27/09
nostalgija

Vintage Salon na Dunaju
Že tretji Vintage Salon na Dunaju bo letos
v ekskluzivni retrospektivi, poleg mode in
oblikovanja za ljubitelje vintage izdelkov,
pokazal tudi kreacije italijanskega stilista
Gianfranca Ferreja. Ekskluzivno se bo
prodajala tudi privatna kolekcija s celega
sveta zbiratelja Helmuta Langeja, kjer bo
nekatere posamezne izdelke s področja
mode, oblikovanja, lepote, pohištva in
notranje opreme mogoče tudi kupiti._
Do 28. septembra, Semperdepot, Lehárgasse 6,
1060 Dunaj, Avstrija,
www.vintagesalonvienna.com

© Urška Boljkovac

© Konrad Limbeck
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SRE-
DA
01/10
film

5. FEMF
Tudi namen letošnjega 5. Festivala
evropskega in mediteranskega filma je
slovenskemu občinstvu vseh starosti
približati kakovosten evropski film. Bogat
program bo poleg glavnega
tekmovalnega programa vseboval še
številna srečanja z avtorji in strokovnjaki s
področja filma in filmske umetnosti ter
zanimive delavnice za otroke in mlade.
Slogan letošnjega festivala se glasi: "film,
dobra stran življenja"._
Do 5. oktobra, Gledališče Tartini, Piran,
www.femf.si

ČETR-
TEK
02/10
festival

20. Mednarodni festival sodobnih
umetnosti – Mesto žensk
Med 2. in 12. oktobrom se bo na
različnih ljubljanskih prizoriščih odvijal
20. Mednarodni festival sodobnih
umetnosti – Mesto žensk, pod naslovom
"Taktike preživetja". Tokratna tematika
festivala bo še posebej osredotočena na
okoliščine in pogoje dela različnih
kulturnih ustvarjalk in ustvarjalcev.
Predfestivalsko dogajanje pričenja
''Hodim za tabo in gledam te'' v nedeljo,
7. oktobra, ko bosta umetnici Leja Jurišić
in Barbara Kapelj Osredkar prikazali
nevid(e)no stran prestolnice, ki so jo
oblikovale spregledane zgodbe žensk, ki
so se skozi mesto prebijale, ga
ustvarjale, nanj prisegale in ga dihale._
Do 12. oktobra, različne lokacije, Ljubljana,
www.cityofwomen.org

© Gunnar Lüsch
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08
v zrakumoda

MED MODNIMI
KONTRASTI

Besedilo: Vanja Hočevar

Letošnji trendi so nam postregli s kopico kontrastov, ki delajo modo še bolj zabavno, razigrano, razgibano in kreativno. 
Na eni strani trend, ki je že sam po sebi kontrasten: črno-bela kombinacija, ki se igra s podobo svetlo-temno, polno-
prazno. Na drugi strani izjemno velik trend sezone: umetno krzno, usnje in ovčja dlaka, ki so si kontrastni tako po izgledu
kot po otipu, pa naj bo to gladko-kosmato ali toplo-hladno. če se jim pridružijo še voluminozne, mehke pletenine, skupaj
ustvarijo privlačno, dinamično igro proporcev in nasprotij. Spregledati ne smemo niti poplave močnih barv, rdeče barve,
ki letos dominira, etno vzorcev ali retro vpliva.

Na barvnem
valu
Pljuski barv se razlivajo po
moških in ženskih oblačilih ter
modnih dodatkih. Čez plašče,
puloverje, hlače, krila, obleke,
torbe, čevlje ... Doziranje
poljubno: v velikih količinah ali
zgolj v obliki barvnih akcentov.
Geslo: opazno._

22/09/14 CITY MAGAZINE CITYMAGAZINE.SI

VEč TRENDOV NA
citymagazine.si

Balenciaga

Celine

Max & Co

Altuzarra

Kenzo

FREYWILLE
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v zraku
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Krvavo
rdeča
Je barva leta.
Rdeča v vseh
svojih odtenkih,
ki se preliva od
moških do
ženskih kolekcij,
od velikih kosov
garderobe do
manjših
dodatkov, ki zgolj
poudarijo celotni
stajling._

Bleščeče in
svetleče

"Naj se sveti" je moto
letošnje sezone. Zlati,

bakreni, srebrni,
pudrasti, zeleni in
modri odtenki se

lesketajo v
jesenskem soncu._

Črno-bele
domine
Trend preteklih sezon je še močnejši,
kot je bil. V kombinacijah
geometrijskih ploskev, organskih
vzorcev, cvetličnih ali optičnih
potiskov. Varen, eleganten trend._

Deha

C & A

Comma

Balenciaga

Givenchy

Marni

Max & Co

Bershka

H & M

Marc by Marc Jacobs

Pollini

Vero Moda

Zara

Zara
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moda 10
v zraku
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Več TReNDOV NA
citymagazine.si

Umetno krzno,
usnje  in ovčke 

V zavetju
pletenin

Max & Co

H & M

Marc Cain

Orla Kiely

Celine

Jil Sander

Marc Cain

Gap MarniDeha 3.1 Phillip LimZara

Valentino

Jil Sander

Trendu umetnega usnja iz
pretekle sezone sta se pridružila
še kontrastna, mehka, topla
materiala: umetno krzno in
volna ter videz ovčje dlake. Ta
je sedla na torbe, ovratnike
jaken, robove rokavov, na šale
in celo na nakit._

C & A

Mehka, topla,
voluminozna
druščina zank nas
bo letos grela skozi
celo sezono.
Preveliki, raztegnjeni,
asimetrično krojeni
puloverji so prevzeli
primat v garderobni
omari. V kombinaciji
z usnjenimi hlačami
ali krilom ne moremo
zgrešiti._ 
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v zraku
11

Karo
Rdeče-črno obarvani
karirasti vzorci letos
enostavno ne morejo
manjkati v garderobni
omari. Srajce, obleke,
krila, plašči in hlače ali,
za tiste bolj zadržane,
manjši kosi, kot so šali
in kape ..._

Zapeljiva igra
odkrivanja
Čipke in prosojni
materiali, ki razkrivajo
telo, nas bodo letos
zapeljali. Obleke,
bluze, dolga ali kratka
krila nosimo v
kombinaciji prosojnih
materialov, lahko pa
jih spojimo s
kontrastnimi kosi._

American Retro

Vero Moda

s.Oliver

Sinequanone

Kenzo

Vedno za
šport
Vplivi iz
športnega
sveta na
vsakdanjo
modo so še
vedno tu.
Retro anoraki
in sodobne
športne jakne so si
izborili pot tudi do
poslovne
garderobe._

Celine Topshop Unique

s.Oliver

Jil Sander Thakoon

Diesel Celine Valentino

CITYMAGAZINE.SI

H & M
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moda 12
v zraku
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Več TReNDOV Na
citymagazine.si

Iz moške
omare
Stroge, ostre linije se
rišejo na formalnih
oblačilih, hlačah na
rob, krilih, suknjičih,
plaščih, srajcah ...
Prefinjeno krojena
oblačila, ki se
perfektno prilegajo
ženskemu telesu, kljub
temu da vzbujajo
videz, kot da so vzeta
iz moške garderobe._

Obujeni retro 
Kroji in vzorci iz
šestdesetih let nas še
vedno spremljajo.
Obleke, krojene na A,
organski vzorci,
barvne kombinacije,
dvoredno zapenjanje
na suknjičih in plaščih,
široke hlače ali čevlji s
platformo nas vračajo
v revolucionarne čase
preteklega stoletja._

Etno vzorci 
Drobni etno vzorci v

črno-beli ali barvni
različici se pojavljajo

na čevljih, jaknah,
pleteninah, ki so letos
velik trend, predvsem

na krilih ... Zaradi
nasičenosti in

barvitosti, jih
kombinirajmo z

umirjenimi,
enobarvnimi kosi.

Tako bo njihova
razkošna narava prišla

bolj do izraza._

CommaHugo Boss Balenciaga

Mango

Only

H & M

s.Oliver

Valentino

FendiDelpozo
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Vsekakor bo držalo, da je na zlati barvi nekaj prefinjenega, elegantnega. Prav zato se bomo
dame tudi navdušile nad novim mobilnim telefonom Samsung Galaxy S5 mini. Podobno kot
osnovni model Galaxy S5 je tudi S5 mini v zlati barvi na hrbtišču okrašen z ličnim
perforiranim vzorcem, ki mu daje sodoben in bolj graciozen videz, obenem pa ga zato tudi
lažje držimo v rokah. Ta novi Samsungov malček s povezavo LTE / 4G, ki ga poganja
štirijedrni procesor s frekvenco 1,4 GHz, se tako kot njegov večji in starejši predhodnik
ponaša z najpomembnejšimi funkcijami, kot so senzor srčnega utripa, funkcija Ultra Power
Saving Mode, ki omogoča varčevanje baterije, bralnik prstnih odtisov in povezljivost z
najnovejšimi Samsungovimi nosljivimi napravami. Nikakor ne pozabimo, da njegov
spektakularni Super AMOLED zaslon v naše življenje prinaša živahne barve, ki jih lahko
ovekovečimo z visokoločljivostno kamero z 8 MP, ki ustvarja ostre fotografije in
videoposnetke. Nič hudega pa ne bo, če ga bomo odložile v kopalnici ali kleti, saj ima 
z zaščito IP67 povečano odpornost na vodo in prah. Omislimo si čudovit modni dodatek 
in z novim mobitelom Galaxy S5 mini bomo v jesen vstopile še bolj elegantne.

Akcijska cena na obroke 24 x 14,50 evra.*
www.telekom.si

Elegantni Samsung 
Galaxy S5 mini

2_ 4_ 6_ 

7_ 5_ 

8_ 

3_ 

1. ZAPELJIV. Mobilni telefon Samsung Galaxy S5 mini, www.telekom.si. 2. UMETNIŠKI ODTIS. Obleka Zara. 39,95 evra. www.zara.com. 3. POLJUB NA VRATU. Ogrlica Comma. 35,99 evra. Trgovine Comma po Sloveniji,

www.comma-fashion.com. 4. PREFINJENO. Ženska dišava Eau de parfum Lanvin ME L'Absolu, 50 ml. 59 evrov, www.everet-group.com. 5. ELEGANTNI DETAJL. Salonarji H & M. 39,99 evra. www.hm.com. 

6. POUDARJENA POSTAVA. Pas Mango. 19,99 evra, www.mango.com. 7. CVETOČE. Ženska torbica. 20,11 evra, www.next.co.uk. 8. MEHKA BELINA. Plašč Max & Co. 234 evrov, trgovina Max & Co, Miklošičeva 1, Ljubljana.

*Akcijska ponudba velja ob sklenitvi oz. podaljšanju naročniškega razmerja za storitve Mobitel za obdobje vezave 24 mesecev. Plačilo kupnine je v 24 enakih zaporednih mesečnih obrokih v zneskih 14,50 EUR (skupaj 348 EUR) za Samsung Galaxy S5 mini na podlagi računa
za storitve Telekoma Slovenije. Velja za vse, ki nimajo veljavnega Aneksa in izpolnjujejo ostale pogoje akcijskega nakupa naprav. Ponudba za nakup mobitela ne velja za SOS paket, pakete Mobilni Internet, Enotni paket, Paket Skupaj A, pakete Enostavni, pakete Poslovni Enostavni
(razen Poslovni Enostavni 2000), Penzion 300, Penzion 300 Plus, Telemetrija, paket SIM 2, Avtotelefon in Internet Itak. Cene vključujejo DDV. Slike so simbolične. V akcijski ponudbi so količine naprav omejene. Telekom Slovenije si pridržuje pravico do sprememb cen in pogojev.
Za več informacij o ponudbi, vključno z možnostjo vezave naročniškega razmerja za 12 mesecev, obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 oz. 080 8000. Telekom Slovenije, d. d., Ljubljana
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trend
Vse lepotne boginje

Jesen nam je prinesla nove dišave,

ličila in druge kozmetične izdelke, 

s katerimi se bomo lažje poslovili

od poletja.

čuten sijaj 

Šminka Art Couture Majestic

Beauty, Artdeco. 

Cena: 14,03 evra.

www.mojakozmetika.si

drhteče 

Ženska dišava CK Reveal, 50 ml.

Cena: 71,95 evra. 

www.everet-group.com

cvetoče 

Gel za tuširanje, 250 ml, Orla

Kiely. Cena: 14,99 evra.

www.orlakiely.com

za naravno krepitev kože 

Shiseido Ultimune serum, 50 ml. 

Cena: 125 evrov. 

www.everet-group.com

hipnotično 

Parfumska voda za moške Bvlgari Man in Black, 60 ml. 

Cena: 71,20 evra. 

www.everet-group.com

zapeljiv pogled 

Paleta senčil za oči Chantecaille.

Cena: 55,95 evra.

www.saksfifthavenue.com

barvne sledi 

Lak za nohte Burberry Beauty.

Cena: 18,74 evra.

www.harrods.com

polna moči 

Ženska dišava Jimmy Choo

Stars, 60 ml. Cena: 70 evrov.

www.everet-group.com

nega ustnic 

Balzam za ustnice Evolution of Smooth,

vonj Sweet Mint. Cena: 2,55 evra.

evolutionofsmooth.com

retro 

Kozmetična torbica Mademoiselle

Catseye London. Cena: 16 evrov.

www.catseyelondon.com

italijanska boginja

Kremni svinčnik Kajal za obrobo oči in

modro črtalo za oči Laura Blue, Collistar

Italian Beauty. Cena: 17,46 evra za

svinčnik in 22,05 evra za črtalo.

www.everet-group.com

z anti-aging učinkom 

Tekoča podlaga Quick Lift

Matisse, 30 ml, 44,50 evra.

www.bis.si

CITYMAGAZINE.SI

razvajanje 

Kopel v prahu Beauté Ladurée.

Cena: 30 evrov.

beaute.laduree.com

Več TReNDOV Na

citymagazine.si

Pripravila: Vanja Hočevar
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Labin in Rabac 
Nekoč, davno tega, so Kelti Labin, slikovito
mestece v jugovzhodni Istri, poimenovali Al-
buin – mesto na hribu, kjer se rojeva svetloba.
Poseljen že dva tisoč let pred našim štetjem in
poln mistike, je idealno izhodišče za spozna-
vanje dela Istre, ki svoje lepote razkriva le ti-
stim, ki od največjega hrvaškega polotoka
pričakujejo več kot le plaže in stojnice s cene-
nimi spominki. Od keltskih časov dalje nad
Labinom bdi boginja Sentona, zaščitnica po-
potnikov in simbol zaščite, lepote in plodnosti,
ki nudi sprostitev in okrepitev. Danes je Sen-
tona znak lokalne kakovosti, ki zagotavlja uži-
tek v ponudbi Labina in njegovih prebivalcev.
Že prvo srečanje s srednjeveško arhitekturo
na 320 metrov visokem hribu, s katerega se
odpira pogled na plaže Rabca in v notranjost
Istre, nas bo navdihnilo za nadaljnje razisko-
vanje. Vsi, ki želijo izvedeti več o zgodovini
mesteca, morajo obiskati Labinski muzej, ki
odkriva zgodbe znanih Labinčanov, razstava,
posvečena rudarstvu, v palači Battiala-Lazza-
rini pa je eden od razlogov, da je Lonely Pla-
net Labinski muzej uvrstil med 10 najbolj
originalnih muzejev na Hrvaškem.

Nedaleč od Labina, na obali Kvarnerskega
zaliva, leži letovišče Rabac, ki se je iz male ri-
biške vasice v devetnajstem stoletju začel raz-
vijati v turistični center, v katerem je letoval
celo avstro-ogrski prestolonaslednik Franc
Ferdinand. V jesenskih dneh Rabac ponuja
čudovite sprehode po sprehajališču ob in nad

najlepšimi istrskimi plažami – Prohaska,
Prižnja in Girandella. Prekrasen pogled na
Kvarnerski zaliv iz vasice Kosi pa je še doda-
ten razlog za aktivno preživljanje jesenskega
oddiha v Rabcu. Med Rabcem in Labinom se
lahko sprehodimo po sedmih poteh boginje
Sentone, vsaka od njih pa nam razkriva dru-
gačne čare prekrasne istrske pokrajine. 

Konec maja se pobočja Skitače, najvišjega
vrha Labinskega polotoka, odenejo v pre-
progo dišečega in zdravilnega žajblja. Domači
pridelovalci aromatičnih rastlin OPG Klaudio

Hrvaška – 
slikovita tudi jeseni
Besedilo: jasmina dvoršek. Fotografije: arhiv HtZ

sosednja Hrvaška se z vse večjimi črkami zapisuje na zemljevid
svetovnih turističnih atrakcij. Popotniki jo poznajo predvsem po
dubrovniku in dalmatinskih otokih, slovenci pa smo zaradi bližine in
podobne zgodovine na južno sosedo "navezani" veliko bolj kot
povprečen turist s križarke, ki Hrvaško spozna v nekaj dneh 
(nekateri le v nekaj urah). Posebej so nam ljubi istra, Kvarnerski zaliv
in severna dalmacija, zato vam predstavljamo nekaj biserov, ki so
čudoviti tudi v jesenskih dneh. 

Faraguna in OPG Ornelo Negri iz njegovih ža-
metnih listov izdelujejo eterična olja, mila in
dišeče sprostitvene kopeli. Eterično olje žaj-
blja se priporoča za masažo utrujenih in bole-
čih mišic, njegova aroma pa bistri misli in se
priporoča za premagovanje utrujenosti in de-
presije, najbolje seveda v kombinaciji z mor-
skim zrakom. Welness center hotela Mimosa
v zalivu Maslinica v Rabcu uporablja žajbelj
za programe za sprostitev, imenovane "jaz bo-
ginja". Utrujene noge in napete mišice se
bodo sprostile med aromarefleksoterapijo, telo
se bo prebudilo med pilingom in protistresno
masažo in žalost bo izginila med drenažno
masažo z žajbljem. Protistresne masaže z žaj-
bljem in obrazne tretmaje z grozdjem ponujajo
tudi welness centri hotelov Albona hotel &
Residence in Hotel & Casa Valamar Sanfior. 

Ob vsem sproščanju in aktivnostih v naravi
pa ne smemo pozabiti na gastronomske
užitke, ki jih ponuja Istra. V srednjeveškem
centru Labina, ob mestni loži, restavracija
Velo kafe ponuja torto Sentona z domačimi fi-
gami in skuto, jesen pa ponuja izvrstne jedi,
kot so zeleni njoki iz kopriv v omaki iz buč,

Pogled na Rabac.

Valamar sanfior
wellness, Rabac.

Več destinacij na
citymagazine.si
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Rabska torta
je tipično
spiralaste
oblike.

Specialitete
restavracije
Nostromo.

posuti s kostanji. Ob sprehajališču, ob mest-
nem obzidju, restavracija Kvarner poleg tipi-
čnih domačih jedi iz Labina, kot so mineštre,
bakalar in meso istrskega goveda boškarin,
ponuja tudi enega najlepših pogledov na
Kvarnerski zaliv. Jedilniki restavracij No-
stromo v Rabcu, Tomažići v vasi z istim ime-
nom, konobi Rogočana na poti proti Rabcu ali
restavraciji Dorina v Plominu ponujajo spe-
cialitete, polne sezonske zelenjave, aromati-
čnih začimb, kozjega in ovčjega sira, istrskega
pršuta, gob in broskve – zimskega zelja, ki ga
domačini imenujejo kar kraljica zimskih jedi.
Mineštre s koromačem, sveže ribe z rožmari-
nom, lovorjem in žajbljem, boškarinov carpac-
cio in ostale jedi bodo lažje spolzele po grlu
ob kozarcu vrhunskih vin. Dorijano Licul, ki
vodi degustacije v svoji vinarni, nas bo sezna-
nil z malvazijo, teranom in merlotom, ki so
slavo istrskih vin ponesli v svet. Odlična vina
znamke Calypsa Histria in Calypsa Nera vi-
narja Gorana Baćca sledijo tradiciji vinograd-
niške družine že 75 let. Vinogradi San
Martino v naselju Sveti Martin v bližini La-
bina, ki so tudi največji na področju Labina,
že od 19. stoletja skrbijo, da vinarstvo v Istri
še ne bo zamrlo.  

Kvarner in otoki
Najbolj poseljen hrvaški otok Krk in bližnji Rab
sta med Slovenci zelo priljubljena in dobro po-
znana predvsem v poletnih mesecih, ko okupi-
ramo njune plaže. Malo manj poznamo mesta
na kvarnerski obali, na primer Crikvenico, še
manj pa se nas napoti v dolino Vinodol. Leto-

šnja jesen pa je kot nalašč, da bližnjo sosesko
spoznamo iz kulturnega in gastronomskega
vidika in da se naužijemo zdravilnega sredo-
zemskega zraka med aktivnostmi, ki nam jih
nudijo v teh krajih. Ostanki ilirskega obzidja na
Krku, zgodnjekrščanske cerkve na Rabu in
Krku, samostan na otočku Košljunu, najsta-
rejši glagoljski zapis v hrvaškem jeziku na
Bašćanski plošči, odkriti na otoku Krku, na-
jožja uličica na svetu v vasici Vrbnik na Krku
s samo 43 centimetri širine in številne osebno-
sti, ki so krojile hrvaško in svetovno zgodo-
vino, povezane s Kvarnerskim zalivom in
njegovimi otoki, pričajo o pomembnosti tega
dela hrvaške obale. 

Kulturno in umetniško tradicijo lahko razisku-
jemo zelo aktivno, saj je med kraji, pomemb-
nimi za razvoj področja, urejenih veliko pešpoti,
na primer Pot Frankopanov v Vinodolu, Pot
glagoljašev na Krku, Premužićeva steza na
Rabu ali Ljubezenska cestica v Crikvenici.
Čudovit je tudi sprehod med razglednimi to-
čkami v okolici Novega Vinodolskega in Vino-
dola, imenovanimi "oči Vinodola". Kolesarjem
je namenjena obilica kolesarskih stez, tisti bolj
tekmovalni pa se lahko pomerijo na kolesar-
skem maratonu v Crikvenici ali kateri od orga-
niziranih "biciklijad" v Malinski ali Punatu.
Ljubitelji adrenalina lahko spoznavajo področje
Vinodola iz ptičje perspektive, prijatelji morja
na jadrnicah, v spremstvu vodnikov pa lahko
spoznavamo tudi podzemne čare otoka Krka,
tisti, ki so jim naštete aktivnosti premalo, pa si
lahko srčni utrip dvigajo v adrenalinskem

Istra ponuja
vrsto

čudovitih
kolesarskih

steza.

Otoček Košljun
na Krku.

CITYMAGAZINE.SI

Srednjeveški
del mesta
Labin.
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parku v Crikvenici. Poskrbljeno pa je tudi za
vse, ki v naravi iščejo energijo in moč, saj se
lahko sprehodijo po Lunini stezi v Baški na
Krku, Nebeškem labirintu v zaledju Novega
Vinodolskega in Sredozemskem labirintu lju-
bezni v Crikvenici.  

Opojni vonj stoletnih borov in zdravilnih, aro-
matičnih sredozemskih rastlin ter čarobni ples
zdravega gorskega, morskega in otoškega
zraka sta popolna kombinacija za temeljito
sproščanje in nabiranje nove energije. Thala -
ss oterapija v Crikvenici ima dolgoletno tradi-
cijo, Poliklinika Terme Selce pa je s svojimi
programi športne medicine postala priljubljena
med vrhunskimi športniki. Janica in Ivica Ko-
stelić, Luka Modrić in vrsta slovenskih športni-
kov je svojo utrujenost in poškodbe zdravila v
omenjenem centru. 

Zdravilna pa ni le telesna aktivnost, ampak
tudi hrana, ki jo vnašamo v telo, seveda le, če
posegamo po zdravih živilih, ki jih je na Cri-
kveniško-vinodolski rivijeri in otokih ogromno.
Domače oljčno olje, ekološki med, sir, pršut,
odlične sveže ribe in morske specialitete so le
del ponudbe, v kateri lahko uživamo v resta-
vracijah in konobah ali na kulinaričnih priredit-
vah, kot sta Dnevi lignjev na Rivijeri
Crikvenica in Dnevi oliv v Punatu. Od 1. do 4.
oktobra bo Rab gostil prireditev "Eko šeti-
mana – Kanata 2014", ki bo odlična prilož-
nost za uživanje v tipičnih rabskih proizvodih,
pospremljeno s kulturnimi prireditvami. Cesta
modre ribe v Crikvenici nam bo odkrila boga-
stvo tega tradicionalnega živila in njegov vpliv
na ljudi in kulturo. Skoraj vsaka vas ima pose-
bno jed, od šurlic (vrsta testenine) z golažem s
Krka, prek pogačic z zdravilnim zelenjem iz Vi-
nodola, znamenite rabske torte z mandlji ali
crikveniške torte Frankopan, potovanje po
Kvarnerju gre tudi skozi želodec, prav tako kot
ljubezen. Seveda ne sme manjkati niti žlahtna
kapljica. Belo vino žlahtina iz vasice Vrbnik
na otoku Krku žlahtnost nosi že v imenu. Po-
sebna vinska znamenitost pa je peneče vino
Valomet, narejen izključno iz avtohtone vrbni-

ške žlahtine, ki zori na dnu morja, kar je tre-
nutno edinstvena metoda proizvodnje pene-
čega vina na svetu. 

Biograd
Ko je zaključeval stvaritev sveta, je Stvarnik opa-
zil, da v rokah drži še kup lepot, ki jih je namenil
položiti v ljudsko zibko. Očaran nad modrino
morja, ki ga je maloprej namestil v objem Evro-
pe, je vse ostale lepote spustil na sredino Jadra-
na. To je legenda o prelepem področju, ki mu že
stoletja dominira Biograd – eno od mest, kjer
so v zgodnjem srednjem veku kronali hrvaške
kralje. Danes je Biograd sodobno letovišče, obkro-
ženo z marinami in obalo, ki ponuja nepozaben
pogled na eno najbolj slikovitih morskih ožin,
Pašmanski kanal, in otočke, razsute po njem.
Septembra kraljevi Biograd gosti finale Jadran-
skih poletnih iger, v katerem se številne ekipe
iz različnih mest merijo v tradicionalnih discipli-
nah in skrbijo za obilico zabave in smeha. Med
poletjem turneja obišče več kot 30 mest po
jadranski obali, veliki finale z več kot 1.500 ude-
leženci pa se odvija v Biogradu. 

Prireditev "Mamini običaji" (Materine užance) je
posvečena ohranjanju lokalne tradicije in etno dedi-
ščine mesta Pakoštane. Prireditev sicer poteka juli-
ja, a prikaz življenja pakoštanske ženske, ki ponu-
ja številne kulinarične specialitete, lahko okusimo
tudi v številnih lokalnih gastronomskih prireditvah
in seveda v restavracijah. Manjša mesta septem-
bra prirejajo zanimiva srečanja, Sv. Filip i Jakov na
primer organizira Srečanje malih glagoljašev in
triatlon "Otok ljubezni". Ljubitelji jadranja bodo z
navdušenjem spremljali tudi jadralno regato Offs-
hore Challenge 2014 Biograd – Dubrovnik – Bio-
grad, ki bo potekala med 4. in 10. oktobrom.

Če še vedno niste prepričani, ali se odpraviti na
pot proti jugu, naj omenimo, da prav v Pašman-
skem kanalu leži eden od največkrat fotografira-
nih otočkov na Hrvaškem in brez dvoma eden
najbolj romantičnih krajev na planetu – otoček
Galešnjak v obliki srca, na katerega zaljubljen-
ci prihajajo opazovat romantičen sončni zahod.
Si lahko za jesen želimo še več?_

igra vode 
ob sentonini
pohodniški
poti.

Žajbelj
plemeniti
welness
ponudbo.

jesenski izleti s kajaki ob
obalah Kvarnerskega zaliva.

Rudarska soba
v narodnem
muzeju v
Labinu.
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INFOMAT
Labinski muzej: 
Ulica 1. maja 6, Labin 
hvm.mdc.hr/narodni-muzej-labin

Butique hotel Adoral: 
eden najboljših butičnih hotelov v Istri in Kvarnerju 
z moderno opremljenimi sobami. 
www.adoral-hotel.com

Hotel Villa Annette: 
butični hotel je znan po slow food vikendih, sredozemski vrt vile pa ponuja 
čudovit pogled na rabaški zaliv. 
www.villa-annette.com 

Hotel in restavracija Nostromo, 
v starem delu Rabca je ena najbolj znanih restavracij vzhodne Istre z bogato 
ponudbo vin in oljčnih olj Negri in Olea BB. 
www.nostromo.hr 

Offshore Challenge 2014:  
vsaki dve leti med Biogradom in Dubrovnikom poteka jadralna regata 
na velike oddaljenosti
www.offshore-challenge.at
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Doživite Hrvaško
v vseh letnih časih
Več na www.hrvaska365.eu

Photo by Vedran Metelko, Source: HD Navigatio d.o.o.
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Hrana je slovenska, vendar v prvi vrsti avtorska. Jedi sestavljajo premišljeno, 
osredotočeni na okus, hkrati pa z inovativnimi pristopi priprave odstirajo obzorja
poznanega. V restavraciji, ki je ponosna dobitnica mnogih priznanj, izkušeno
osebje poskrbi za naše dobro počutje, nam svetuje pri izbiri in kombinaciji jedi,
vse skupaj pa nadgradijo in zaokrožijo s pravim izborom priznanih slovenskih
vin. Vrhunska kuhinja v elegantnem ambientu nam tako nudi klasično kuhinjo 
z mediteranskim pridihom in ponudbo a la carte s sezonskimi specialitetami. 
Vsak dan med 12. in 15. uro pa nudijo dnevna kosila že od šest in pol evrov na
osebo. Z dnevnimi kosili, skrbno izbrano sezonsko obarvano karto in degusta-
cijskim menijem so dobra izbira tako za poslovna kosila kot daljša kulinarična
druženja. Če nas bo skrbelo, kje v mestnem jedru pustiti svojega jeklenega
konjička, omenimo še, da je gostom na voljo brezplačno parkiranje v garaži
Grand hotela Union Business._
Restavracija Smrekarjev hram, nazorjeva 2, Ljubljana
Odpiralni čas: vsak dan od septembra do konca maja od 12. do 23. ure
Tel.: +386 (0) 1 308 1907
www.smrekarjevhram.si

Jesenski pralineji
Dobnik
Čokoladni atelje Dobnik je dru-
žinsko podjetje in čokoladnica
z 20-letno tradicijo izdelave
čokoladnih izdelkov. Njihove
čokoladnice najdemo tako v
Ljubljani, Mariboru in Celju kot
tudi v Žalcu, kjer se nahaja tudi
delavnica za mojstrsko ročno

Smrekarjev
hram 

Smrekarjev hram je kakovostna ljubljanska restavracija, 
ki z mlado in svežo ekipo nadaljuje večdesetletno tradicijo

pripravljanja vrhunske kulinarike na nazorjevi ulici. Ponosni
na Smrekarjevo kulinarično dediščino in svojo deželo se

držijo korenin ter iščejo lokalna živila in pridelovalce
kakovostnih avtohtonih živil. 

izdelovanje čokoladnih moj-
strovin. Jeseni leta 2012 se jim
je pridružila še spletna trgovi-
na, ki je začela delovati s
ciljem, da se vrhunski čokolad-
ni izdelki ponudijo širom po
Sloveniji. Njihova tokratna
novost, bonboniera Jesen, je
izbor pralinejev v črni in mle-
čni čokoladi, s pridihom jesen-
skih okusov, kot so cimet, oreh,
pistacije, mandlji ali lešnik. Pri-
merna je za vse tiste, ki radi
posegamo po raznolikosti oku-
sov in oblik ter želimo nekaj s
posebnostjo jeseni. Vsi izdelki
Čokoladnega ateljeja Dobnik
so narejeni ročno iz najboljše
belgijske čokolade, brez doda-
nih konzervansov, umetnih
barvil ali umetnih okusov._
www.cokoladniatelje.si 

Mini Café Golf 
Večina nas je s starši in starimi
starši vsaj enkrat v življenju
obiskala igrišče za minigolf v
Parku Tivoli in na to nas vežejo
močni nostalgični spomini.
Toda, zakaj ne bi ustvarili
novih? Igrišče, ki je skorajda
utonilo v pozabo, ima namreč
odslej popolnoma svežo
podobo! Začetki vsem znane-
ga tivolskega igrišča za golf
segajo v davno leto 1967, ko je
igra hitro osvojila srca vseh
generacij, ki so rade preživljale
prijetne popoldneve v zele-
nem srcu Ljubljane. Zadnja
leta nekoliko zaprašeno igrišče
za minigolf pa je pred kratkim
dobilo povsem osvežen videz.
Vsi sprehajalci psov, rolkarji,

joggerji, mamice in očki z
vozički ter štručke v njih bodo
namreč odslej pri vhodu v
park našli sodobno prenovlje-
no igrišče za minigolf in obne-
meli ob pogledu na prelepo
kavarno in slaščičarno Mini
Café Golf. Prenovljeno igrišče
ponuja 18 igralnih stez, pripa-
dajoča kavarna s pestro
ponudbo in zanimivim "mini"
konceptom pa zaokroži obisk
igrišča v popolnost. Nasled-
njič, ko se odpravimo v naš
najljubši park, si zatorej ne
pozabimo privoščiti odlične
skodelice kave, fantastične
kepice sladoleda in zapeljive
mini tortice v sproščenem
ambientu, in to le lučaj stran
od mestnega vrveža._ 
Mini Café Golf, Park Tivoli, Ljubljana

©
 J

er
ne

j P
re

lac

re
sta

vr
ac

ija

Besedilo: Valentina Jarc in Lucija Marko

Več LOKALOV nA
citymagazine.si
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RECEPTI 
Ovsena kaša
s sadjem in
orehi za
zajtrk
Sestavine
(za 1 osebo): 
¼ skodelice vode, 
½ skodelice riževega
mleka, ½ skledice ovsene
kaše, ½ sesekljanega jabolka ali
hruške, ½ sesekljane banane, 
¼ skledice suhega sadja, 
¼ skodelice nasekljanih orehov
Priprava: Ovseno kašo s sadjem in
orehi za jutranje aktiviranje mo-
žganskih celic pripravimo zelo
hitro. Vodo in mleko vlijemo v
večjo kozico in zavremo. Prime-
šamo ovseno kašo, zmanjšamo
temperaturo in kuhamo še pribli-
žno tri minute. Med kuhanjem
pridno mešamo, nato odstavimo in
dodamo koščke sadja ter oreščke.
Kozico pokrijemo in pustimo stati,
da se mešanica nekoliko ohladi.
Postrežemo v skodelici in po po-
trebi prelijemo še z nekaj mleka.

Solata z lososom 
Sestavine: 2 trdo kuhani jajci, 
½ glave solate, paket motovilca, 
2 pomaranči, 200 g grozdja, 100 g
češnjevcev, 250 g dimljenega
lososa, jabolčni kis, 1 žlica gorčice 
z zrni, 1 žlica medu, 4 žlice olivnega
olja, sol, poper, peteršilj
Priprava: Že dolgo je znano, da je
losos bogat z omega 3 maščobnimi
kislinami, ki so pomembne za de-
lovanje naših možganov. Solato in
motovilec očistimo in natrgamo na
manjše koščke. Ohlajena, trdo ku-
hana jajca olupimo in narežemo.
Grozdje in češnjevce operemo,
osušimo in prerežemo na pol. Pri-
pravljene sestavine položimo v
skledo in prelijemo s prelivom, ki
ga pripravimo iz pomarančnega
soka, kisa, gorčice, medu in olja.
Temeljito premešamo in solato bo-
gato obložimo s prekajenim loso-
som. Po okusu solimo in popramo
ter potresemo z drobno seseklja-
nim svežim peteršiljem. 

v kuhinji Bosch navdušil z novimi 
aparati Serije 8
Na sejmu IFA 2014 v Berlinu se je predstavil tudi
proizvajalec Bosch, in sicer z novimi aparati Serije 8. Med
novimi aparati Bosch Serije 8 so tudi pečice s funkcijo
vbrizgavanja pare in vgrajeno mikrovalovno pečico ter
pečice z integrirano parno pečico. Nove pečice Bosch
Serije 8 so opremljene z nekaterimi izjemnimi lastnostmi:
na primer s patentiranim senzorjem PerfectBake, ki stalno
meri stopnjo vlažnosti pečenih živil in avtomatsko prilagaja
postopek pečenja. Ko je jed pečena, se pečica samodejno
izklopi. Serija 8 predstavlja tudi nove grelne predale,
pametne, popolnoma avtomatske, aparate za kavo,
mikrovalovne aparate s funkcijo žara ter parne pečice, ki
omogočajo nežno in natančno pripravo celotnih menijev._
www.bosch-home.si

izbrana vina Piro 
Samo ime "Piro" izvira iz furlanske različice pra-
dedovega imena Peter, ki se je v družini Jakon-
čič začel ukvarjati z vinogradništvom in leta
1932 kupil del zemljišča, kjer imajo sedaj kmeti-
jo sredi vasi Vipolže v Goriških brdih. V bistvu pri-
delujejo dva tipa vin. Prvi tip vin so enoletna in ele-
gantna vina, katerih značilnost je sortnost, sadnost
in svežina, a hkrati tudi polnost. Druga linija, po-
imenovana bosc, kar v furlanskem jeziku pome-
ni gozd, je drugačna, bolj zrela, polna, s sekun-
darnimi aromami po vaniliji, kruhu, karameli, ko-
kosu pa tudi čokoladi. Iz omenjene lege, so pre-
jeli že vrsto priznanj iz raznih mednarodnih tek-
movanj, preko 30, zadnji naziv v letu 2014 pa je
zlata medalja iz Združenih držav Amerike._
Vipolže 16, Dobrovo, Goriška brda
info@piro.si

novost Kulinarična razvajanja 
v gostilni Jezero
Gostilna Jezero Kaval Group se nahaja na robu Ljubljanskega bar-
ja, le nekaj kilometrov stran od središča Ljubljane. Umeščena ob rob
naravnega ljubkega jezerca, v objemu Barja in obrobnih zelenih gri-
čev, ki kar vabijo na sprehod v prvinsko naravo, ponuja v prijetnem
domačem ambientu kulinarično razvajanje priznanih Kavalovih che-
fov. Naravna oaza podpeškega jezera ponuja obilo možnosti za pri-
jeten sprehod okoli jezera, sproščeno uživanje v mirnem in zelenem
okolju, v poletnem času pa za osvežilno kopanje in lovljenje sončnih
žarkov na travnati obali jezera. Za  bolj aktivne je tu tudi odlično iz-
hodišče za pohodništvo, kolesarjenje, ribolov in gobarjenje ter za vse
vrste iger z žogo. Za popolno okrepitev telesa in duha pa bo po vsem
naštetem poskrbela še gostilna Jezero z svojimi odličnimi  dobro-
tami kulinaričnih mojstrov, bodisi v prijetni notranjosti ali prečudo-
viti terasi bodisi ob jezeru samem._
Gostilna Jezero, Jezero 79 a, Preserje 
Tel.: (01) 363 14 40 in 040 187 781
E-pošta: jezero@kaval-group.si
www.kaval-group.si
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trend Čas je za kavo
Pitje kave je vsakodnevna, že ritualna navada. Obliko-
valka Mette Duedahl pa je želela to vsakodnevno ruti-
no ali vsaj pogled na pripravljanje kave nekoliko spre-
meniti. Za Muuto je oblikovala kafetjero Push, ki jo za-
znamuje mehka oblika, ki je skladna z občutkom ob do-
tiku omenjenega izdelka. Oblikovalka je želela v nas ob
pogledu na kafetjero prebuditi občutek toplote, doma-
čnosti, prijetne atmosfere, podobne občutke, kot nam
jih nudi skodelica dobre kave. Izdelek preveva sodoben
skandinavski dizajn, ki vnaša v izdelek večnamenskost.
Ko izdelka ne uporabljamo za kavo, je uporaben za ser-
viranje vode ali druge pijače._
www.muuto.com

dizajn Sodobni minimalizem
Multidisciplinarni oblikovalski studio La Mamba s svojimi
projekti vedno znova komunicira, poveže objekte in naša
čustva. Zadnja dva izdelka, ki so ju izdelali za
proizvajalca Omelette-ed, sta viseče svetilo Reeno ter
kolekcija mizic Bison. Svetila, namenjena zasebnim in
javnim prostorom, na voljo v treh barvah, oranžni, črni in
beli, po obliki spominjajo na simpatičen čajnik. Serija
Bison pa je izjemno čutna, krhka, minimalistična. Lesene
mizice po zaslugi barvnih komponent vnašajo v prostor
prefinjenost in dinamiko._
www.omelette-ed.com

arhitektura
Odprte hiše
Slovenije
Odprte hiše Slovenije,
največja slovenska
arhitekturna razstava
v živo in največji
spletni arhitekturni
vodnik slovenske
sodobne arhitekture,
so del mednarodne
mreže Open House
Worldwide, ki deluje
že v 23 mestih po
svetu. Njihov namen
je približati dobro
arhitekturo širšim
množicam z najmanj
enkrat letnim
brezplačnim
vodenjem po izbrani
arhitekturi z vodstvom
arhitektov in drugih
strokovnjakov. Peta
izvedba OHS vabi prvi
vikend v oktobru, od
3. do 6. oktobra. Več o
izbranih objektih ter
spremljevalni razstavi
na spletni strani._
www.odprtehiseslovenije.org

dva v enem Stumble Upon 
Je preproga, ki ni zgolj navadna preproga, temveč preproga in mizica obenem. Ide-
ja se je porodila iz vsakdanje neprijetnosti, ko z nogami nehote spodvihamo rob pre-
proge. V tej nerodnosti je oblikovalec Alessandro Isola dobil navdih za "tepih", ki nav-
dihuje z dvema kontrastnima površinama v dveh nivojih. Zgornji del preproge je me-
hak, nežen, kot smo za njih vajeni, spodnji del, ki je običajno neprivlačen, pa je spod-
vihan, viden in čudovit. Gladka, svetleča struktura, ki se kaže na spodvihanem robu,
drži formo, istočasno pa odseva okolico in pokrbi za nepričakovan efekt. Kontrastne
plati "tepiha" razkazujemo po želji, lahko je raztegnjen kot ponavadi, po želji pa navi-
hano, drzno spodvihan._
www.alessandroisola.com 

stoli Mavrična
druščina
Pisana, razgibana, navihana
družina barskih stolov s slavnim
podpisom Marcel Wanders je
odeta v igrivost, ki se prepleta z
rahlo vintage obliko. Stoli New
antiques, ki jih je sloviti obliko-
valec zasnoval za Moooi, so
sodobna, duhovita različica tra-
dicionalnih lesenih barskih sto-
lov. Krivulje in številni detajli,
kot sta obešalnik za torbo in po-
lička za noge, ter barvna ek-
spresija zaznamujejo izdelek, ki
ne bo ostal neopažen. Na voljo
je v dveh višinah, njegova bar-
vna paleta pa se razprostira čez
enajst barvnih polj._
www.moooi.com      

Vonj po barviti jeseni
Besedilo: Vanja Hočevar

Kljub temu da smo zakorakali v jesen, smo še vedno v družbi barv, 
ki popestrijo naše domače okolje. V prihajajočih mesecih bomo še bolj
uživali v zavetju doma ob dobri hrani in toplih napitkih.

Več trendoV na
citymagazine.si
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Gumijaste "allstarke" za jesenska pohajkovanja
Kultne superge, ki so si suvereno utrle pot od športnih čevljev do modne obutve in obu-
tve za prosti čas, so nam postregle z novim presenečenjem. "Allstarke", ki navdušujejo
že od leta 1917, so dobile novo preobleko. Globalna novost, gumijaste superge Conver-
se All Star, so bile istočasno lansirane tako na ameriško kot evropsko tržišče. Osvežena
kolekcija, ki jo bomo z veseljem in brez strahu pred mokrimi nogami peljali na sprehod v
plundri ali v jesenskem dežju, zaobjema tako ženske, moške kot otroške modele. Izbira-
mo lahko med mavrično ponudbo v rumeni, rdeči, modri in črni barvi. Kljub gumijasti
zunanji strani čevlja je notranja stran obutve prijetna, saj je podložena s tekstilom, ki
nudi prijeten občutek na nogi. Kdo bi se obremenjeval z vremenom? Mi pač ne._
cocozebra.com
www.converse.com

100 vrstic
Oivo – najmanjši polnilec za
iPhone slovenskega porekla

Najnovejši slovenski projekt, ki ga
lahko podpremo na Kickstarterju je
prvi "on-the-go" polnilec za iPhone –
Oivo, ki je tako majhen, da ga lahko v
obliki obeska za ključe spravimo v žep
in z njim na poti napolnimo prazno ba-
terijo našega mobilnika. Oivo za svoje
delovanje ne zahteva veliko. Pozabimo
na kable in podobno nepotrebno "nav-
lako", vse, kar Oivo potrebuje, so na-
mreč štiri AA baterije, ki jih lahko
kupimo skorajda povsod. Na Kickstar-
terju lahko prednaročimo Oivo v črni
in beli barvi, za katerega bomo odšteli
okoli 30 evrov, na voljo pa je tudi v
prelepi zeleni različici, za katero bomo
odšteli malce več.  Ne glede na to, za
izdelek, ki ga poleg funkcionalnosti
vsekakor zaznamuje dovršen in sodo-
ben dizajn, pa le ne bomo skoparili.
oivo.pw

moški namig

Grilosodes
V svetu izjemno priznan
slovenski deskar na snegu
Marko Grilc v začetku okto -
bra začenja četrto sezono
"Grilosodes" – serijo glo-
balno priljubljenih "boar-
derskih" spletnih epizod,
posnetih na najrazličnejših
koncih sveta. Premiera
nove sezone spletnih epizod
bo 6. oktobra, napovednik
pa si lahko že ogledate na
naši spletni strani cityma-
gazine.si/grilosodes!

iPhone šestič, iWatch prvič
Šesti čut nas ni varal, iPhone 6 je le
prišel septembra, tako kot vsi Applovi
ključni produkti. Ameriški tehnološki
velikan Apple ga je predstavil 19.
septembra in ker prodaja ne pade
daleč od predstavitve, so se neuča-
kanci lahko utaborili pred nekaterimi
trgovinami že na predvečer 19. sep-
tembra, ko se je znašel na prodajnih
policah. Tokratni iPhone prihaja v
dveh velikostih, z zaslonom velikim
4,7 palca (12 centimetrov) in 5,5 pal-
ca (14 centimetrov), le da bo na sled-
njega treba še malce počakati. Novi
iPhone z operacijskim sistemom iOS
8 je tudi tanjši od predhodnika, s pro-
cesorjem A8 premore boljšo grafiko
in je za polovico energijsko varčnejši.
Izboljšane so tudi lastnosti zaslona
Retina HD ter vgrajene kamere iSight
z osmimi megapiksli, prav tako je
izboljšana podpora tehnologiji mobil-
ne telefonije LTE. Dočakali pa smo ne
le predstavitev novega iPhona, tem-
več tudi prvo Applovo pametno uro
iWatch, ki jo bodo lahko uporabljali le
lastniki novejših generacij iPhona. Je
bil že čas, kajne!_
www.apple.com

Renault captur Helly Hansen –
barviti modni mikro suv posebnež
Renault captur se je v glavah kupcev ustalil kot povišani in
bolj udobni clio, ki je s pomočjo pomične sedežne klopi v
drugi vrsti prijaznejši do potnikov in prtljage. S pomočjo te
prtljažnik od osnovnih 377 namreč zraste na 455 litrov, s
čimer je veliko bolj družinski, s paketom Helly Hansen pa
tudi mestni nastopač. Prepoznamo ga po živo rdeči barvi
in številnih kromiranih dodatkih, piko na i pa dodajo še
streha in ogledali v črni barvi. V bližini slednjih sta tudi
znački Helly Hansen, enak motiv pa se ponovi na prago-
vih. Tudi znotraj se ponovi rdeče-črni motiv, kabina pa je
bolj ugledna, predvsem zaradi boljšega oblazinjenja in
volanskega obroča z imitacijo karbona. Glede opreme
posebna različica ne skopari, saj dobimo vse od navigaci-
je, parkirne kamere do sistema extended grip. Pod pokro-
vom se vrti čislan 1,5-litrski dizel s 66 kW, ki mu je pisan
na kožo. Porabi okoli 5,5 litrov, kar je odličen rezultat,
malenkost manj odlična pa je cena, ki se približa 20 tisoča-
kom, s popustom pa spusti na 18.740 evrov. Ampak mod-
ni suvi nikoli niso bili poceni._
www.renault.si

Barvna lestvica jeseni
Besedilo: City Magazine

Tople barve jeseni so že prevzele modne navdušence in zavzele
moške garderobe, kaj pa ostale tehnološke novosti in jekleni
konjički?
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Čokoladnica Cukrček
V čokoladnici Cukrček so čez poletje ustvarili še več novih čokoladnih izdelkov v
zabavni obliki. Poleg iphona, ipada, črk ter lizik so dodali še številke, horoskop,
čokoladne salonarje, motorje in šminke. Le kaj bi brez zabavne sladke čokolade?

Obiščite jih v njihovih štirih čokoladnicah in si popestrite dan, rojstni dan ali pa
le razveselite nekoga z novim čokoladnim telefonom. •

Čokoladnice Cukrček : 
Mestni trg 11, Miklošičeva 4, 

Pasaža Nebotičnika, 
Mercator Šiška.

Atlantis. Osvežitev vsakdana!
Želite svoje malčke naučiti plavanja za brezskrbno uživanje v vodi? Potem
obiščite plavalno šolo v Atlantisu, kjer se lahko otroci ne glede na starost in
znanje celo leto učijo plavati že za 55 EUR na mesec.

Medtem, ko bodo pod okriljem izkušenih učiteljev osvajali plavalne veščine,
lahko obiščete Fitnes kliniko, kjer vam ponujajo vadbo z osebnim pristopom
trenerja že za 8,25 EUR na trening. Odločite se za zdrav
pristop k vadbi ter lažje osvojite zastavljene cilje že jutri! •

Šmartinska 152, Ljubljana,
telefon: +386 1 585 21 00

e-mail: vodnomesto@btc.si

CITY TRAIL tekaška obutev
CITY TRAIL tekaška obutev X-CELERATE GTX® nudi optimalno kombinacijo blaženja in
odzivnosti, ter zaščite in odličnega oprijema. Popoln in natančen oprijem stopala nudi kom-
binacija Sensifit™ sistema in Quicklace® kevlarskih vezalk, saj ohranjata stopalo na pravem
mestu, ves čas aktivnosti. Contagrip® podplat zagotavlja popolno kombinacijo oprijema in
vzdržljivosti v različnih vremenskih pogojih. Zaradi svoje sestave omogoča izredno prila-
godljivost in zanesljivost, odsevniki na vseh straneh obutve pa omogočajo varen tek tudi
ponoči. Nova integrirana GORE-TEX® membrana zagotavlja enako zračnost ter zaščito pred
neugodnimi vremenskimi razmerami, hkrati pa je veliko bolj fleksibilna. Končni rezultat
je bolj gibljiv, vodoodporen, zračen ter udoben tekaški copat. Ne glede na to kam vas za-
nese pot v vašem mestu, vedno boste pravilno opremljeni. •

Legendarni pub Cutty Sark
Zgodovina Cutty-ja je zelo razgibana in divja, saj se je v našem pubu dogodila že
marsikatera divja fešta. Cutty Sark je zanimiv, klasično pubovski in s pristnim
lesenim angleškim šankom opremljen pub v središču mesta. Ne zaradi dizajna,
ampak zaradi vsega piva, ki je bilo že prelito po njem in tudi vpito vanj, z leti pa
le še pridobiva na svoji pristnosti. Na vrtu, v senčki ali sončku, si lahko v
dopoldanskem času privoščite tople in osvežilne napitke, v popoldanskem času
pa seveda vabljeni na pester izbor piv in whiskijev. Odpiralni čas: pon.-sob. od
09.00 do 01.00, ned. in prazniki od 12.00 do 01.00 •

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

www.cuttysarkpub.si  
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Ko zasvetijo 
pravljične svetilke
Ko Disney in Philips združita
moči, dobimo ljubke svetilke
pravljičnih junakov, ki malčke
spremljajo na nočni omarici ali
kar v postelji. Sedaj, ko so tam
dobili mesto Mickey, Minnie,
Mike in Sulley, ne bo več
potrebno nobenega dolgega
pregovarjanja, ko je treba v

posteljo. No, vsaj tako bi si
želeli, kajne? Kakorkoli že,
pravljični junaki so narejeni iz
za otroke varnega sintetičnega
materiala, da jih otroci brez
skrbi stisnejo k sebi. V
notranjosti se nahaja sijalka
LED z mehko svetlobo, ki je
varna, saj se ne pregreva. Za
vklop ali izklop svetilke se
izbranega Disneyjevega junaka

le nagne v levo ali desno stran
in nežna svetloba že napolni
prostor. Napolnjena lučka lahko
sveti neprestano tudi do šest ur.
Napolni se na posebnem
stojalu, svetila pa so na voljo v
specializiranem salonu Svetila
Philips. Cena: okoli 50 evrov._ 
Salon Svetila Philips, Linhartov pavi-
ljon L3, neubergerjeva 31, Ljubljana
svetilaphilips.si 

Novi Parrot 
Minidroni
Parrot ''MiniDrone'' je predstavil
tehnološke in zabavne
povezljive robote, ki jih otroci (in
očetje, kajpada) preko
brezplačne aplikacije
FreeFlight 3 upravljajo s

pametnim telefonom ali
tabličnim računalnikom.
Rolling Spider in Jumping
Sumo sta najnovejša junaka.
Parrot Rolling Spider je izredno
kompakten leteči dron z
neverjetno okretnostjo. Leti
lahko zunaj ali v prostoru z
izjemno hitrostjo in stabilnostjo.
Leti po nebu, se obrača in kotali
od tal do stropa. Parrot
Jumping Sumo pa je odziven
potepuh z močnim
karakterjem, ki se kotali, kroži,
se obrne za 90 ° in skoči v
višino in dolžino do 80
centimetrov.  Zahvaljujoč
vgrajeni kameri nas ujame v
središče avanture. Cena:
109,99 evrov._
www.parrot.com 

Za pravljični svet 
Besedilo: Vanja Hočevar

naj svet malčkov čim dlje ostane pravljičen. Zakaj kupovati (pre)resno,
ko pa je nočna svetilka lahko hkrati pravljični junak, oblekice pa polne
pravljičnih motivov, ki pustijo domišljiji prosto pot. 

disney in
Philips sta

ustvarila
svetilke v

podobi
pravljičnih

junakov.

rolling Spider je novi junak,
leteči dron z neverjetno
okretnostjo.

agenda 

DO SOBOTE 27/09
Pikin festival
Pikin festival praznuje 25 let in
v Velenju bo zopet pikasto,
barvasto, kitkasto in predvsem
zabavno. Piko bomo našli v vili
Čira-Čara, v Pikinem mestu, 
v umetniških četrteh, pri
mojstricah, ki bodo pekle
Čalapinke, v čarobnem
gozdičku, na katerem od
številnih odrov, na Vodnem
mestu na Velenjskem jezeru in 
v središču Velenja, na
gledaliških in plesnih
predstavah ter na razstavah.
TRC Jezero, Velenje.
Vstop je prost. 
www.pikinfestival.si

SOBOTA 27/09
Dan prijateljstva
Pika Nogavička prihaja tudi na
ljubljanski Kongresni trg. Pred Vilo
Čira-Čira bo povabila več kot 25
pravljičnih prijateljev, s katerimi
se bomo lahko zabavali na
ustvarjalnicah, plesnih
aktivnostih, gledali bomo cirkuške
vragolije, se igrali s Fickom, ličili z
Anico, potovali v deželo
kengurujev in še in še … 
Ob 10. uri. Kongresni trg, 
Ljubljana. Vstop je prost. 
enostavnoprijatelji.si

ČETRTEK 16/10
V deželi prstnih lutk 
V Hiši otrok in umetnosti je v
koprodukciji z gledališčem Zapik
nastala predstava V deželi prstnih
lutk. Gre za visoko strokovno in
umetniško pripravljen projekt,
namenjen otroški publiki. Otroci
so gledalci in igralci ter
soustvarjajo pravljice o Ježu in
lisici, Rdeči kapici, Mojci
Pokrajculji …
Ob 18. uri. Hiša otrok in umetno-
sti, Komenskega 9, Ljubljana.
Cena vstopnic: otroci 4 evre,
odrasli 6 evrov.
www.hisaotrok.si

Poppy, 
obleke iz pravljice
Zakaj bi bile oblekice
enostavne, enobarvne in čisto
preproste, ko pa so lahko
zabavne, »stajliš« in edinstvene.
Pri angleški Poppy so
predstavili najnovejšo
kolekcijo, kjer ima prav vsaka
oblekica svojo zgodbo. Poppy
je dekle, ki nikoli ne zraste in
ima le enega čisto pravega
prijatelja – kužka po imenu
Fred. Ves njen svet se izrisuje
na čudovitih oblekah. Te sicer
ustvarjata Bryony in Hannah, ki
se trudita, da je kar največ
oblek ustvarjenih v Veliki
Britaniji, poleg tega tudi brez

vseh zdravju otrok škodljivih
dodatkov. Poppy so obleke za
deklice pa tudi za ženske, tako
da sta mamica in hči lahko
čudovito usklajeni v retro stilu
petdesetih let. Vsaka kolekcija
ima svojo zgodbo, rdeča nit
najnovejše je pravljica The

Search for the Hairy Scary
Mammoth. Kolekcija pa je
poleg tega potiskana s
čudovitimi motivi Londona in
gozdov. Veliko je modrosive
barve, a ne manjka niti živo
rdeče in ostalih odtenkov._
www.poppyengland.com

najnovejša Poppy
kolekcija je
napolnjena z
motivi Londona.

Več trendoV na
citymagazine.si
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Glede na to, da se je dogodek Straniščna šepetanja odvijal v sklopu festivala
Svetlobna gverila; kakšna je povezava med šepetanji in svetlobo?

Svetloba je vkomponirana v tehnični del performansa, stranišča so namreč
umetniške skulpture umetnikov Marka A. Kovačiča, Andreja Štularja in Zorana Srdi-
ća Janežiča. Svetloba je znotraj vsakega stranišča uporabljena drugače. V retro
interierju enega stranišča ustvarja intimno atmosfero, drugje močna neonka
poudarja sodobni interier, rimsko stranišče pa razsvetljujejo oljenke. Svetloba
sicer tu ni tako v ospredju kot pri drugih dogodkih v sklopu festivala, vsekakor pa
ustvarijo inspirativen in udoben ambient, ki debato postavi v nek kontekst. 

Stranišča v naši družbi dojemamo kot kontroverzne, skrivnostne prostore.
Zakaj je performans pozicioniran ravno v takšen prostorski okvir?

Performans avtorjev Zorana Srdića in Jane Putrle Srdić jemlje za izhodišče ravno
to konotacijo s stranišči. Stranišča so, ne samo v naši družbi, ampak nasploh, tudi
ko potujemo, stvar, ki je pogosto drugačna, kot smo je navajeni, ki nas po svoje
fascinira. Kot na primer tudi kulinarika in navade tujih narodov. Po drugi strani pa
performans Straniščna šepetanja za izhodišče jemlje rimska javna stranišča.
Letos namreč praznujemo dvatisočletnico Emone in njihova javna stranišča so
danes, ko je obisk  wc-ja intimna stvar, predmet intenzivnega zanimanja. 

Nam lahko kot strokovnjakinja za rimsko obdobje v Muzejih in galerijah mesta
Ljubljane kaj več poveste o rimskem konceptu druženja na straniščih?

Nam se zdi danes čudno, neudobno in neverjetno, da je na teh straniščih
več ljudi hkrati opravljalo potrebo in da se jim to ni zdelo neprijetno. Ta čas so
celo izkoristili za kakšno krajšo debato. Seveda so Rimljani imeli tudi svoja zaseb-
na stranišča, ki so bila bolj podobna sodobnim. Bila so temnejša, neokraše-
na in res niso bila prostor, kjer bi človek želel preživljati več časa. Opremljena
so bila s preprosto ploščo z luknjo, ki je vodila v odtok. Javna stranišča pa so
bila po drugi strani relativno razkošna, umeščena v tlakovane prostore z okra-
šenimi stenami. Plošče za sedenje so bile bodisi kamnite, bodisi lesene, v njih
so bile izrezane luknje, pod njimi pa je običajno tekla tekoča voda, ki je odpla-
vila odplake. Za brisanje so bile obiskovalcem na voljo morske spužve, privezane
na lesene palico, s katerimi so higienično zaključili obisk stranišča. 

Ali se med performansom Staniščnih šepetanj debata med obiskovalcem in
"intelektualno prostitutko" odvija pred očmi javnosti ali gre za intimen
dogodek?

Na dogodku so obiskovalcem na voljo tri stranišča, ki so pravzaprav zaprta z
vrati, tako da se znotraj ustvari intima med "intelektualno prostitutko" in njeno stran-
ko oziroma strankami. Eno "intelektualno prostitutko" lahko namreč obišče več
strank hkrati. Izhodišče je nekako trije ali štirje ljudje, tako da se debata odvija zno-
traj nekega ožjega kroga. Izkušnja, ki smo jo imeli na otvoritvi, je bila zelo prijet-
na, sproščena, debate so stekle brez težav.

Kakšen je odziv publike? O kakšnih temah so želele z vami debatirati vaše
"stranke"?

Odziv publike je bil zelo dober. Teme debat pa so bile zelo različne, odvisne
od tega, kaj je posamezna "intelektualna prostitutka" ponujala – pri performansu
sodelujemo arheologinja, antropologinje, umetnice, kuratorke, umetnostne zgo-
dovinarke itd. Z mano so se ljudje želeli pogovarjati o performansu samem in nje-
govem smislu, o Emoni, rimskem imperiju, o prostituciji v rimskem času. Debate
so se povsem nepredvideno razvile v svoje smeri, s skupino tujcev smo na pri-
mer razpravljali o trenutni politični situaciji v naših državah._ 

Straniščna šepetanja se odvijajo vsak četrtek in petek zvečer do 10. oktobra na
Trgu francoske revolucije. Več informacij je na voljo na www.sepetanja.gulag.si.

Bernarda Županek:
Straniščne debate
Bernarda Županek je arheologinja, kustosinja in
ponosna mama dveh hčera. Doktorirala je iz
antropologije antičnih svetov, zaposlena pa je kot
kustosinja za rimsko obdobje v Muzeju in galerijah
mesta Ljubljane. Trenutno kot ena izmed
"intelektualnih prostitutk" sodeluje v performansu
Straniščna šepetanja, ki se odvija v sklopu festivala
Svetlobna gverila.
Besedilo: Nina Štajner
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Več INTeRVJUJeV Na
citymagazine.si

22/09/14 CITY MAGAZINE CITYMAGAZINE.SI

"Tema letošnjega festivala Svetlobna gverila je Svetla
prihodnost in glede na dober odziv publike na naš
performans Straniščna šepetanja se tudi za prihodnost
javne debate ne gre bati."
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•••••
Romantična drama Alabama Monroe
Alabama Monroe: The Broken Circle Breakdown, Belgija, Nizozemska, 2012
Režija: Felix van Groeningen. Igrajo: Veerle Baetens, Johan Heldenbergh.
25. 9., Kinodvor

Strastna in srce parajoča
ljubezenska zgodba, ki se
odvrti ob zvokih izvirne
bluegrass glasbe, je bila v svoji
domovini velika blagajniška
uspešnica, kmalu zatem pa je
osvojila festivalsko občinstvo in

žirije po vsem svetu ter med drugim prejela nominacijo za
oskarja za najboljši tujejezični film. Ko s tatuji prekrita Elise sreča
bluegrass glasbenika Didiera, se med njima v trenutku vname
ljubezen. Viharna in strastna romanca, ki se odigra na odru in
za njim, ju povsem prevzame. A ko v njuno popolno družinsko
življenje poseže nepričakovana tragedija, se par naenkrat
znajde pred veliko preizkušnjo. Ljubezen ima včasih moč, da
premaga vse, včasih pa tudi ne._

•••••
Znanstvenofantastična drama Varuh spominov
Režija: Phillip Noyce. Igrajo: Brenton Thwaites, Jeff Bridges, Meryl Streep.
2. 10., Kolosej

V presunljivi zgodbi je v
središču pozornosti Jonas,
mladenič, ki živi v navidezno
popolnem, mirnem svetu,
polnem udobja in zadovoljstva.
Med preživljanjem časa z

Varuhom, edinim varuhom slehernih spominov skupnosti, fant
spoznava temačno in usodno resnico o skrivnostni preteklosti.
S pridobljenim znanjem ugotovi, da je stanje resnejše, kot bi si
lahko zamislili, saj je obstoj njega in njegovih bližnjih močno
vprašljiv. Film je nastal po istoimenskem romanu ameriške
pisateljice Lois Lowry, ki so mu namenili številne knjižne
nagrade ter je osvojil bralce po vsem svetu._ 

•••••
Komična drama Moje poletje v Provansi 
Avis de Mistral, Francija, 2014
Režija: Rose Bosch. Igrajo: Jean Reno, Anna Galiena, Chloé Jouannet.
25. 9., Kolosej

V topli in zabavni zgodbi
spoznamo staromodnega
dedka Paula, ki je primoran
poletje preživeti v družbi svojih
treh vnukov, ki jih zaradi
družinskega spora še nikoli ni
videl. Lea, Adrien in mali Theo

se ob skorajšnji ločitvi staršev tako prvič znajdejo na dedkovi
provansalski kmetiji, daleč od urbanega utripa Pariza. Že takoj po
prihodu se med sorodniki pokažejo na videz nepremostljive
generacijske razlike. Dedek namreč ni navdušen nad
nespoštljivim obnašanjem starejših vnukov, medtem ko prav tako
ne najde pravega načina za vzpostavitev stika z gluhim Theom.
Paul se intenzivno trudi ohranjati red in kontrolo, kar pa mu
otežuje še nepričakovan prihod starih prijateljev._

Triler

Mesto greha: Ženska za
umret
Sin City 2: A Dame to Kill for, ZDA, 2014
Režija: Robert Rodriguez, Frank Miller. Igrajo: Mickey Rourke, Jessica
Alba, Josh Brolin, Eva Green, Ray Liotta, Bruce Willis, Lady Gaga.
25. 9., Kolosej

V mestu, kjer pravica ne prevladuje, obupani iščejo maščevanje, neusmiljeni
morilci pa imajo za petami neustrašne vigilante. Njihove poti se prekrižajo v
razvpitem klubu Kadie's Club Pecos, v Mestu greha. Če se spominjate kult-
nega prvega filma, je tudi ta prepleten s kriminalnimi zgodbami, ki se več ali
manj navezujejo na osrednje dogodke iz prvega dela, ko temačno mesto pre-
plavijo spletke, želja po denarju, izkoriščanje, kriminal, prostitucija, droge in
druge pregrehe. Film je tokrat sestavljen iz petih zgodb, prične pa se z obože-
valčevo najljubšo pripovedjo "Navaden sobotni večer", ko se Marv prebudi na
prizorišču pokola in se skuša spomniti preteklih dogodkov. "Dolga, naporna
noč" je zgodba o Johnnyju, domišljavem mladem kockarju, ki se pomeri z naj-
večjim lopovom v Mestu greha, senatorjem Roarkom. Osrednja pripoved, Mil-
lerjeva mojstrovina "Ženska za umret", je končno soočenje McCarthyja z
žensko njegovih sanj in nočnih mor, Avo Lord. "Nancyjin poslednji ples"
spremlja Nancy Callahan po nesebičnem samomoru Johna Hartigana._

•••••
Akcijski triler Pravičnik
The Equalizer, ZDA, 2014
Režija: Antoine Fuqua. Igrajo: Denzel Washington, Marton Csokas, Chloë Grace Moretz.
25. 9., Kolosej

Robert McCall je moški, ki je
prepričan, da je skrivnosti
preteklosti pustil za seboj, zato
se posveča le svojemu
novemu, mirnemu življenju. 
A ko spozna Teri, mladenko, ki
jo nadzirajo strahovito nasilni

ruski mafijci, ne more stati križem rok, na vsak način ji mora
pomagati. Oborožen s skrivnimi sposobnostmi, ki mu omogočajo,
da se maščuje vsem, ki surovo ravnajo z nemočnimi, se McCall
odpove upokojitvi, za katero se je sam odločil, in odkrije, da se je
v njem ponovno prebudila želja po pravičnosti. Če ima kdo
težavo, če nekdo nima možnosti, če se ne more obrniti na nikogar
več, bo pomagal McCall. On je pravičnik._

filmska poslastica
NA PLATNU
"Ninja želve", v režiji Jonathana
Liebesmana (2014)
"Hrabri avtek Plodi", v režiji
Rasmusa A. Sivertsena (2013)
"Drakula: Skrita zgodba", 
v režiji Garyja Shora (2014)

NA KRATKO 
Retrospektiva zlatih palm
V sodelovanju s Slovensko kinoteko so
v Kinu Udarnik pripravili program
vrhuncev in zanimivosti, povezanih z
zlato palmo. Program so skušali glede
na razpoložljive filme sestaviti čim bolj
pestro in zajeti čim več obdobij,
filmskih izrazov, žanrov in držav
nastajanja. Tako bodo prikazali nekaj
kultnih filmov, ki so se do sedaj okitili z
zlato palmo in se za večno vpisali v
filmsko zgodovino. Filmska serija v
okviru 60 let canske zlate palme se je
začela že v začetku septembra,
nadaljevala pa se bo tudi v oktobru,
novembru in decembru, na sporedu
pa je vsak četrtek ob 20. uri.
zavodudarnik.wordpress.com

Norman McLaren
Ob stoletnici rojstva velikana filmske
umetnosti Normana McLarna, enega
najpomembnejših pionirjev
animiranega filma, se Slovenska
kinoteka z organizacijo filmske
retrospektive poklanja njegovemu
spominu. Retrospektiva bo potekala od
23. 9. do 4. 10., in sicer v osmih
kronoloških in tematskih programih, ki
jih bo predstavil kurator iz quebeške
kinoteke Marco de Blois, izšel pa bo tudi
katalog s filmografskimi podatki in
ponatisom obsežnega intervjuja iz leta
1975, ko je McLaren odgovarjal na
vprašanja quebeške filmske revije
Séquences. V sklopu retrospektive
pripravljajo tudi sobotne matineje za
otroke ter delavnice animiranega filma.
www.kinoteka.si

HIŠNI KINO 
"Zadnja kinopredstava", 
v režiji Petra Bogdanovicha (1971)
"Leon", v režiji Luca Bessona (1994)
"Dan za trening", v režiji
Antoina Fuquaja (2001)

•••••

Besedilo: City Magazine
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pop

Kylie Minogue
pesmi in drugih sodelavcev, kot sta Jake Shears
iz Scissor Sisters in Calvin Harris. Še vedno zna
posneti spodobno trendovsko ploščo, ki v ničemer
ne zaostaja za dosežki njenih pol mlajših pevskih
kolegic. Slišati je veliko sodobnega plesnega popa,
ki mu, sodeč po lestvičenju prvih "singlov", letos
ne manjka radijskega prostora. Cena vstopnic: od
35 do 75 evrov._
18. oktobra ob 20. uri, Papp László Sportaréna, 
Budimpešta, Madžarska, www.budapestarena.hu

30. september

elektronika
Trentemøller

Tvornica kulture, Zagreb,
Hrvaška. Začetek: ob 21. uri.
Cena vstopnic: 13 evrov v
predprodaji, 16 evrov na dan
nastopa. 
www.tvornicakulture.com
Anders Trentemøller, kultni
danski producent in multiin-
strumentalist, prihaja v 
Zagreb v spremstvu svoje
petčlanske zasedbe in s seboj
prinaša live show, bistveno
drugačen od današnjega
splošnega sprejemanja elek-

tronske glasbe. Trentemøller-
jev nastop nima nič opraviti z
EDM-om, ravom, tehnom ali
housom, prav gotovo pa ima
opraviti s kvalitetno plesno
glasbo, ki v živo prej posneti
studijski glasbi daje popol-
noma novo dimenzijo. Tak-
šna je tudi ta turneja, ki bo v
prvi vrsti predstavila pesmi z
lanskoletnega albuma Lost in
njegovih predhodnikov. Na
svetovni sceni je Trentemøller
prisoten malo več kot desetle-
tje, vendar mu je v tem času
uspelo ustvariti sloves edin-
stvenega in prepoznavnega
zvoka, tudi z odnosom do
ustvarjanja glasbe._

avstralska pop
pevka Kylie
Minogue v
okviru svoje
turneje poleg
starih
uspešnic
predstavlja
tudi nov
studijski
album Kiss Me
Once.

pop opera

Il Divo – a Musical 
affair v ljubljanskih
Stožicah
Il Divo se bodo v Ljubljani 26. septembra pred-
stavili v okviru svetovne turneje A Musical Affair.
Il Divo je svetovno priznana in najbolj uspešna
klasična crossover skupina. Prodali so več kot 26
milijonov albumov po celem svetu, prejeli so pre-
ko 160 zlatih in platinastih priznanj za prodane
plošče v 33 državah, nastopili so na štirih uspeš-
nih svetovnih turnejah. Mednarodni kvartet sesta-
vljajo tenor Urs Buhler iz Švice, bariton Carlos
Marin iz Španije, pop zvezdnik Sébastien Izam-
bard iz Francije in tenor David Miller iz Združenih
držav Amerike. V Stožice bodo pripeljali vzne-
mirjenje in blišč broadwayskih noči ter nam pred-
stavili brezčasne uspešnice iz muziklov. Njihova
posebna gostja bo Lea Salonga, filipinska pevka
in igralka, ki je kot Kim – glavna vloga muzikla Miss
Saigon – prejela nekatere najbolj prestižne nagra-
de za muzikal in gledališče (tony, olivier, drama
desk, outer critics in theatre world). Obeta se nam
večer brezčasnih melodij v vrhunski izvedbi. Cena
vstopnic: od 45 do 172 evrov._
26. septembra ob 20. uri, Dvorana Stožice, Ljubljana

folk

Večer z Joan Baez v
Cankarjevem domu

Legendarna kantavtorica Joan Baez, ki bo 13.
ok to bra nastopila tudi na koncertu v Ljubljani, je svoj
vtis pustila na različnih kulturnih področjih, pred-
vsem glasbenem, saj je njeno glasbo med drugim
moč slišati tudi v številnih filmih. Njena pot se je
začela leta 1956, ko si je kupila svojo prvo kitaro,
nekoliko pozneje pa s svojimi zgodnjimi posnetki
že vpletla tradicionalne balade v jezik rock glasbe
in tako leta 1963 utrla pot Bobu Dylanu, s čimer je
začela tradicijo dolgotrajnega vzajemnega men-
torstva, ki se nadaljuje vse do današnjega dne, ko
oba predstavljata enega od gradnikov glasbenega
sveta. Joan Baez je resnično izjemna glasbena sila
z neprecenljivim vplivom. "Maširala" je v prvih boj-
nih vrstah gibanja za državljanske pravice z Mar-
tinom Luthrom Kingom, bila je velika inspiracija
Vaclavu Havlu v njegovem boju za Češko repu-
bliko. Med drugim je Joan izpostavila gibanje za
svobodo govora, se borila za pravice skupaj s
Cesarjem Chavezom, organizirala odpor proti viet-
namski vojni, 40 let pozneje pa je podprla Dixie
Chicks za njihovo hrabrost pri protestiranju proti
iraški vojni. Njen album iz leta 2008 Day After
Tomorrow je požel hvalospeve glasbenih kritikov
in nominacijo za grammyja, čemur je sledilo pre-
mierno predvajanje dokumentarnega filma o nje-
ni življenjski zgodbi, Joan Baez: How Sweet The
Sound. In kako zares sladka je njena glasba, bomo
lahko v živo na koncertu spoznali sami, saj se Joan
Baez letos aktivno podaja na turneje širom Zdru-
ženih držav Amerike in drugod po svetu. Cena
vstopnic: od 32 do 49 evrov._
13. oktobra ob 20. uri, Cankarjev dom, Ljubljana,
www.cd-cc.si

Kylie Minogue, avstralska pop pevka, je po svetu
prodala več kot 68 milijonov izvodov albumov in
"singlov", za svoje delo pa je prejela veliko nagrad,
vključno z večjimi nagradami ARIA awards, brit
awards in grammy. Organizirala je mnogo uspeš-
nih in s strani kritikov pohvaljenih turnej ter preje-
la nagrado Mo Award v kategoriji za "avstralske-
ga ustvarjalca leta" za svoje nastope v živo. Leta
2008 ji je za njene dosežke v glasbi v Bucking-
hamski palači kraljica Elizabeta II. osebno pode-
lila naziv častnice (OBE). Velja za najbolje proda-
jano avstralsko samostojno ustvarjalko v zgodovini.
Že dvanajsti album avstralske zvezdnice Kiss Me
Once ne prinaša nobenih presenečenj. Še ved-
no zna zbrati ekipo vrhunskih producentov, piscev

Il Divo 
© Matt Dottson

Joan Baez
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stand up komedija

Tin Vodopivec: 
Desert Live!
Za stand-up komikom Tinom Vodopivcem je
naporno, a uspešno obdobje. S svojim humor-
jem je zabaval občinstvo v Londonu, Los Ange-
lesu in Seattlu, na TV-kanalu Comedy Central
ter doma v oddaji Planet Standup, ki ne bi obsta-
jala brez njega. 6. oktobra se s predstavo Desert
vrača v okroglo Štihovo dvorano Cankarjevega
doma, ki jo je vzel že za svojo. Tam je namreč v
zadnjih letih občinstvo nasmejal do solz že s
predstavama 360 stopinj in Replika. Da je Tin
nadarjen komik, ki nikoli ne počiva, priča dejstvo,
da je od leta 2006, ko je začel s svojo kariero,
nanizal že več kot tisoč nastopov v dvanajstih
različnih državah po svetu. Je tudi eden od začet-
nikov priljubljenega festivala Panč in gotovo
eden izmed glavnih motorjev, ki poganjajo naprej
slovenski stand-up. Od leta 2010 naprej, ko je
debitiral v Angliji, se vse bolj uveljavlja tudi v
Veliki Britaniji, kjer je konkurenca med stand-
up komiki resnično neizprosna. Tako mu je uspe-

lo nastopiti celo v enem izmed najprestižnejših
klubov komedije na svetu: Comedy Storu v Lon-
donu. Z novo predstavo Desert obljublja večer
360-stopinjske komedije, ki bo lahkotno-bizarno-
simpatično norčav. Tin, čigar stil humorja spom-
ni na Seinfelda, slovi po svojih prebrisanih opa-
žanjih, zato se obiskovalci lahko pripravimo –
kakšna nedolžna šala bo prav gotovo padla tudi
na račun koga izmed nas. In saj veste: tako kot
za desert v trebuhu vedno ostane še nekaj pro-
stora, ostane vedno tudi nekaj časa za smeh.
Cena vstopnice: 15 evrov._
6. oktobra ob 20. uri, Štihova dvorana Cankarjevega
doma, Prešernova cesta 10, Ljubljana,
tinvodopivec.com

Tin Vodopivec
prihaja z
novo stand-
up komedijo
Desert v
Cankarjev
dom. 

razstave

Velika imena svetovne
umetnosti jeseni na
Dunaju
V naslednjih mesecih bomo na svoj račun prišli lju-
bitelji umetnosti. Jeseni se na Dunaju namreč odpi-
rajo razstave svetovno priznanih umetnikov, kot
so španski baročni slikar Diego Velázquez, impre-
sionist Claude Monet, nadrealistični umetnik Joan
Miro, švicarski slikar in kipar Alberto Giacometti in
še živeči avstrijski umetnik Arnulf Rainer. In kje
bo na ogled kdo? Za vrhunec umetniške jeseni bo
z obsežno razstavo Velazquezovih del od 28. okto -
bra do 12. februarja poskrbel Umetnostnozgodo-
vinski muzej. Med drugim bodo na ogled umetni-
kove slike, ki so jih posodili nekateri najuglednejši
muzeji: madridski Prado, londonska Narodna gale-
rija in bostonski Muzej lepih umetnosti. V Oranže-
riji muzeja Belvedere bodo od 24. oktobra do 8.
februarja na ogled dela Clauda Moneta, med kate-
rimi bo kar nekaj takih, ki še nikoli prej niso bila raz-
stavljena v Avstriji. Razstava Joana Miroja, ki se je

odprla 12. septembra, bo v galeriji Albertina na
ogled do 11. januarja, v isti galeriji pa bo do 6.
januarja na ogled tudi retrospektiva ključnih del
Arnulfa Rainerja ob njegovem petinosemdesetem
rojstnem dnevu. Dela enega izmed pionirjev
moderne Alberta Giacomettija bodo od 17. okto bra
do 26. januarja na ogled v Leopoldovem muzeju.
Poleg naštetih pa bo jesen na Dunaju tudi v zna-
menju fotografije. Od 28. oktobra do 30. novembra
bo na različnih prizoriščih potekal festival "Eyes
On – Mesec fotografije Dunaj", v okviru katerega
bo na ogled kar 175 razstav s pestrim spremlje-
valnim programom. Nach Wien, torej! Cena je odvi-
sna od posameznega dogodka._
V naslednjih mesecih, različni muzeji in galerije po
Dunaju, www.wieninternational.at

Še nekaj kulturnega dogajanja, ki bo
pritegnilo pozornost.

eksperimentalni performans
23/09 – 24/09
Sound Explicit 2014 
Galerija Jakopič, Slovenska cesta 9, Ljubljana.
Začetek: ob 20. uri. Vstop je prost.
www.zavod-parasite.si
Sound Explicit je ciklus zvočnih in avdio-vizualnih
eksperimentalnih performansov, ki se v organi-
zaciji Zavoda P.A.R.A.S.I.T.E. odvija že zadnjih
enajst let. Letos bodo prvi večer zvoke raziskovali
Josef (Seppo) Gründler, Žiga Murko, Irena Toma-
žin in Bratko Babić, drugi večer pa Samo Kutin,
Ana Kravanja, Tomaž Grom in Eduardo Raon. 

klasična glasba
24/09
Simfonični orkester Čajkovskega 
iz Moskve 
Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, 
Ljubljana. Začetek: ob 20. uri. Cena vstopnic: 
od 30 do 65 evrov. www.cd-cc.si
Ruski orkester s skoraj stoletno tradicijo, ki je
bil prvi ambasador glasbe Čajkovskega, bo pod
taktirko Vladimirja Fedosejeva izvajal pogosto
prezrto Beethovnovo Četrto simfonijo v B-duru,
ki velja za "Beethovnov simfonični ideal", in pa
Simfonijo št. 4 v f-molu Čajkovskega. 

opera
3/10 
Premiera Čarobne piščali 
SNG Maribor, Slovenska ulica 27, Maribor. 
Začetek: ob 19.30 uri. Cena vstopnice: 
33 evrov. www.sng-mb.si
Mozartova Čarobna piščal velja za eno največjih
opernih mojstrovin, ki bo v Slovenskem narod-
nem gledališču v Mariboru na sporedu do ja-
nuarja. V vlogi Sarastra bo nastopil priznani
operni pevec Marcos Fink, za kostumografijo pa
bo poskrbel mojster ekstravagance Alan Hranitelj.

dobrodelne predstave
08/10 – 10/10 
Vsi za mulce z Anino zvezdico! 
SiTi Teater BTC, Šmartinska cesta 152, Ljubljana.
Začetek: ob 20. uri. Cena vstopnice: 15 evrov.
www.sititeater.si
Mulc, Fotr in Star fotr so danes večini že dobro
poznane predstave, ki se bodo v treh zaporednih
večerih v okviru Tedna otroka odvile v ljubljan-
skem Siti Teatru BTC. Bojan Emeršič, Lado Bizovi-
čar in Janez Hočevar - Rifle bodo tokrat na
odrske deske stopili dobrodelno, ves izkupiček
prodanih vstopnic pa bo šel za nakup hrane za
socialno ogrožene otroke. 

100 vrstic

Diego
Velázquez:
Venera pred
ogledalom   
© The National Gallery,
London
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Marx Modni vsakdan 
Nova kolekcija ženskih in moških oblačil modne
znamke Marx, ki stavi na sproščen slog oblačenja, ka-
kovostne materiale ter maksimalno udobnost, prinaša
na prodajne police nove modne izzive. S svojo po-
nudbo sporoča, da bodo to jesen kraljevali usnje, mo-
toristični stil ter črna barva. Manjkali ne bodo niti ve-
liki, opazni cvetlični in geometrijski potiski, med
barvami pa so nosilke Marxove nove kolekcije zlata,
siva in črna._
Marx v trgovinah Sportina, Sportina Outlet in Marx 
(Rudnik, Ljubljana), www.sportina.si

umetnost Originalne grafike MGLC
V Mednarodnem grafičnem likovnem centru že vrsto let tiskajo
originalna grafična dela, ki so naprodaj in primerna za različne

priložnosti. V prvih letih delovanja so grafični ateljeji skrbeli za ohranjanje
in varovanje kulturne dediščine, kasneje se je njihovo delovanje
osredotočilo na tiskanje v določenih klasičnih grafičnih tehnikah
globokega tiska, litografije in sitotiska. Vselej so bili zamišljeni kot

laboratorij za raziskovanje, kjer lahko domači in tuji umetniki
izpopolnjujejo znanje in raziskujejo v grafičnem mediju. Umetniki lahko v
grafičnih ateljejih tiskajo sami ali ob pomoči grafičnih mojstrov. Grafične

ateljeje ponujajo tudi v najem, grafike, nastale v ateljejih, pa so naprodaj._
Mednarodni grafični likovni center, Grad Tivoli, Pod turnom 3, Ljubljana, www.mglc-lj.si

oblikovalski natečaj
"You're so in", prijavi se na 2ndSkin 
Oblikovalski natečaj za redizajn etikete 2ndSkin, v
sodelovanju z najbolj znanim zeliščnim likerjem na svetu,
išče priložnostno osveženi dizajn, ki bo z ustvarjalnim
presežkom, premišljeno izbiro misli ter pravo mero
samozavesti prepričal petčlansko strokovno žirijo.
Zmagovalni dizajn bo na steklenici krasil zadnjo etiketo ter
obešanko, kar mladim ustvarjalcem prinaša izjemno
priložnost za viden nastop. Prijave so odprte do 30.
oktobra 2014. Navdih za oddajo predloga bomo
oblikovalci lahko našli tudi z obiskom spletne galerije del,
ki jo že krasijo prva dela oblikovalcev. Izmed vseh prejetih
del bo strokovna žirija najprej izbrala 10 finalistov, nato pa
še zmagovalno delo. Zmagovalec bo prejel denarno
nagrado v vrednosti 1.000 evrov, strokovno priznanje ter
obisk nemškega mesta Wolfenbüttel._
2ndSkin.si

bivanje Yankee
Candle pri nas
Prijeten dom, čarobno
vzdušje in prijetne
dišave so pomemben
del našega počutja.
Najbolj priljubljena
znamka ameriških
dišečih sveč na svetu
Yankee Candle je tako
našla svoj prostor tudi
pri nas – na Nazorjevi
ulici 12 v središču
naše prestolnice.
Izbirali bomo lahko
med več kot
petdesetimi različnimi
vonji dolgotrajnih
dišečih sveč ter dišav
za dom, ki jih
dopolnjujejo še
elegantni dekorativni
dodatki. Svet
omamnih dišav letos
zaokrožuje še nova
jesenska kolekcija
vonjev – Indian
Summer, ki bo
pričarala spomin na
prehitro končano
poletje._
Trgovina Yankee Candle, 
Nazorjeva ulica 12, Ljubljana,
www.yankeecandle.si

moda Weekend Max Mara na Wolfovi 
Center prestolnice v zadnjih letih žubori od dogajanja in samega življenjskega
vrveža. Eno glavnih uličic v starem delu mesta je tako v začetku meseca osvežila
nova modna trgovina z oblačili in modnimi dodatki Weekend Max Mara. Pojem
dovršene italijanske elegance za ženske, ki tudi v prostem času nočejo žrtvovati
svojega stila, za ženske, ki imajo edinstven in izpopolnjen stil, za ženske, ki so
pristne, energične in aktivne. Njihovo ponudbo zaznamujejo sproščenost,
praktičnost in športna eleganca._
Weekend Max Mara, Wolfova ulica 10, Ljubljana
www.weekendmaxmara.com

spremeni.se
Studio za
dobro počutje
V mesecu septembru je vrata
odprl nov studio za dobro
počutje. Pod streho prijetnega
ambienta je v ospredju skrb za
naše celostno dobro počutje. Na
voljo so vadbe pilatesa,
delavnice o superživilih,
prehranski coaching in life
coaching. Še prav posebej
zanimiva pa je energetska
metoda odpravljanja blokad in
napetosti ter vzorcev in
prepričanj, ki nas v življenju
omejujejo. Skozi globinsko
sprostitev tako doživimo prijeten
Access bars tretma, ki nam
omogoči izpopolnjeno življenje._
Studio za dobro počutje
Spremeni.se, Črnuče, Ježa 90, 
Ljubljana, www.spremeni.se
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JESENSKE DOBROTE
KUHARSKA AKADEMIJA

Oktobrska akademija bo posvečena jeseni in dobrotam, 
ki so aktualne v tem času. Krožnike nam bodo obarvale 
jesenske sestavine, kot so kostanj, gobe in pridelki z
domačega vrta. Ob dobri hrani se bosta predstavila 
vinarja Pinela in Vipava 1894. Uradna voda dogodka 
je Jamnica.

Več info in prijave:
citymagazine.si/jesenske-dobrote

Razstavni salon BSH Hišni aparati 
(aktivna kuhinja Siemens), 
Litostrojska 48, Ljubljana
Cena udeležbe = 25 evrov

Torek, 7. oktober ob 17. uri

         

srajca

24,95 € 

jopica

29,95 € hlače
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Prihaja čarobna

zima 
C-AND-A.SI 

Jakna

29,-

* C&A Bon prejmete pri nakupu jakne ali 
plašča od 2.10. do 11.10. 

Bon je enkratno unovčljiv in sicer od 13.10. 
do 18.10.2014  na nakup. 

Od 2.–11. oktobra prejmite 
 BON za -20%*  
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