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Sem več, kot pričakuješ.
Sem markanten. Tako kot vsaka stilska ikona.
Sem poseben. Tako kot tvoj okus.
Sem prilagodljiv. Tako kot nihče drug.
Zapeljal te bom v novo pustolovščino.

Emisije CO2: 112−111 g/km. Kombinirana poraba goriva: 4,9 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX :
0,0294−0,00253 g/km. Število delcev: 0,00042−0,00011 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.

www.volkswagen.si

Novi
T-Cross.

Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM 2,5 ter dušikovih
oksidov. Nekatera prikazana oprema je na voljo opcijsko. Slika je simbolna. Porsche Slovenija d.o.o.,
Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana.
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30 - MOBILNO

UREDNIŠKO PISMO
Ste kdaj razmišljali, da oblikovalci
pravzaprav oblikujejo naš vsakdan, da
so v našem življenju stalno prisotni?
Naši pametni telefoni, ure, očala, nakit
– nekdo jih je ustvaril in
pos krbel za vsako podrobnost, te pa so nato naše
pripomočke spremenile
v nekaj nepogrešljivega.
Notranjost našega avtomobila, naši čevlji, oblačila,
stoli in mize – praktično
vse, kar imamo in uporabljamo, je nekdo ljubeče
zasnoval in izdelal.
Pravzaprav ni bilo nikoli boljšega trenutka, da
postanemo oblikovalci.
Nova zmogljiva orodja in
tehnologije nam vsak dan
prinašajo nove priložnosti.
Oblikovalska orodja dobivajo nove razsežnosti, sodoben napredek v proizvodnji in izdelavi
prototipov pa je omogočil nič manj kot
moderno renesanso na vseh področjih
dizajna. Slednji je tako nepogrešljivo
povezan z inovacijami, njegova naloga

pa je, da poenoti, polepša, oblikuje ...
našo prihodnost.
Da je dizajn tako rekoč nepogrešljiv, so
dokazali tudi na milanskem
tednu oblikovanja in na
milanskem pohištvenem
sejmu, ki smo jima v tokratni izdaji namenili nekaj
besed. Dotaknili smo se
tudi 100-letnice šole Bauhaus, ki še danes v svetu
oblikovanja ostaja ikonična
in pomembna. Med listanjem nove številke se boste
lahko sprehodili tudi po
urbanih dogodkih, novostih,
si izbrali kopalke, pripravili
najboljši žar leta, obiskali
nove kulinarične točke in
še in še.
Pa prijetno branje vam
želim!_
Lucija Marko,
urednica
lucymarko
lucija.marko@citymagazine.si
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DAN ZA ...
BESEDILO & IZBOR: CIT Y MAGA ZINE

NEPOGREŠLJIVI
MESTNI VRVEŽ
PE

TO

17/05

21/05

Foto: Arhiv K4

Foto: Arhiv Svetlobna gverila

16/05

Foto: Arhiv Maarja Nuut & Ruum

ČE

SLOVENSKA MESTA SE PREBUJAJO IN DOGODKI SE SELIJO POD
MODRO NEBO. KAJ VAM JE LJUBŠE: PLEZANJE PO 30-METRSKI
STENI SREDI KONGRESNEGA TRGA, OPERA V SREDIŠČU MESTA,
SVETLOBNA RAZSTAVA V OKOLICI LJUBLJANE, VZPON S PONIJEM
NA VRŠIČ …?

/ F E S T I VA L

/ F E S T I VA L

/ D O G O D E K

SVETLOBNA GVERILA

30K4

35. FESTIVAL DRUGA GODBA

Z mednarodnim festivalom Svetlobna gverila
bo Ljubljana ponovno zaživela v znamenju
umetnosti, katere bistveni medij je svetloba –
po različnih prizoriščih po mestu bodo 13. leto
zapored razstavljene svetlobne instalacije, ki
so jih pripravili umetniki z vseh koncev sveta.
Tema letošnjega festivala so »meje«, ki jih
boste v obliki svetlobnih umetnin obiskovalci
prvič videli na odprtju skupinske razstave v
galeriji Vžigalica. Festival se bo nadaljeval z
nizom dogodkov v drugih galerijah in na ulicah
mestnega jedra in obrobja Ljubljane._

»Štirka«, ikona ljubljanske, slovenske in srednjeevropske alter scene, praznuje jubilejno
30. obletnico, ki bo takšna, kot se spodobi –
praznovanje bo potekalo kar tri tedne, klubski
festival pa je zastavljen predvsem kot prikaz
živega izvajanja elektronske glasbe. Za pestro
dogajanje bo poskrbel tudi spremljevalni program, v okviru katerega bodo delavnice, jam
session, zabava K4 ROZA, razstave fotografij
in letakov, vinyl market, dan odprtih vrat in
druženje z nastopajočimi, kot so Bjarki, Stingray, Class iz skupine Jazzanova, Luis Malon,
Deep 88, And.rea ..._

Najpomembnejši glasbeni festival Osrednje
Evrope bo 35. leto zapored odkrival nove
glasbene žanre in navduševal z živo umetniško
ustvarjalnostjo, ki združuje etno in moderne
melodije z vsega sveta. Festival se je začel s
preddogodkom v mesecu aprilu, na katerem
so uživali ljubitelji fotografije – uradno pa ga
bo v Ljubljani otvorila francoska zasedba Ar
Ker. Zaključil se bo v Mariboru z južnoafriškimi
glasbeniki BCUC. Med nastopajočimi sta tudi
slovenska solista Irena Tomažin in Tine Grgurevič in glasbena zasedba Bakalina Velika._
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OPERNA NOČ V MESTNEM PARKU
Doživite nepozabno romantično noč v naravnem ambientu mariborskega mestnega parka,
kamor vas vabijo na veličasten zaključek operne sezone, ki jo v SNG Maribor zaokrožujejo
s koncertom najlepših opernih arij. Koncert
bodo ob spremljavi Simfoničnega orkestra
SNG Maribor in pod taktirko dirigenta Simona
Krečiča izvedli solisti in zbor mariborske operne hiše. Koncert je del Festivala Ezl ek._
24. maja ob 20.30 / Maribor / Mestni park
C I T Y M A G A Z I N E . S I

25/05

Foto: Arhiv DM tek

Foto: Arhiv SNG Maribor

24/05
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do 25. maja / Ljubljana in Maribor /
različna prizorišča

do 31. maja / Ljubljana / Klub K4

Foto: Arhiv The Rock/ Jernej in Janja

do 15. junija /
različna prizorišča v Ljubljani

/ D O G O D E K

14. DM TEK
Na zadnjo soboto v maju bodo park Tivoli
preplavile tekačice iz vse Slovenije, ki jim tek
predstavlja priložnost za druženje in zdrav
način življenja. Med prvimi v Sloveniji boste
lahko sodelovali v iniciativi Združimo korake
in darovali svoje tekaške korake za višji cilj –
upoštevanju zdravih življenjskih navad naših
osnovnošolcev. Poleg aktivnega življenjska
sloga pa dm s prireditvijo spodbuja tudi druženje in zabavo ob glasbenem in spremljevalnem
programu. Na tek se lahko prijavite prek spleta
ali v prodajalni dm, svojih malčkov pa nikar ne
pozabite prijaviti na Oskarjev tek._
25. maja ob 8.00 / Ljubljana /
Letno telovadišče Ilirija

/ D O G O D E K

TRIGLAV THE ROCK LJUBLJANA
Ljubljana se bo za en dan spremenila v Triglav! Sredi Kongresnega trga bo namreč stala plezalna stena, dolga trideset in visoka pet
metrov. Na njej se bodo preizkusili najboljši
slovenski in tuji plezalci, stena pa bo odprta
tudi za vse ljubitelje plezanja, ki se bodo prijavili na tekmovanje. Vrhunec dogajanja bo v
poznih večernih urah, ko bo stena zažarela s
pomočjo svetlobnih učinkov, najboljši plezalci pa bodo »napadli« plezalne oprimke._
25. maja ob 13.00 / Ljubljana /
Kongresni trg

DAN ZA ...
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RED BULL GONI PONY

Če v garaži hranite prestižnega jeklenega
konjička ali obožujete ekskluzivne avtomobile, se preprosto morate udeležiti dogodka Cars & Coffee, ki je kot naročen za vse
avtomobilske navdušence in ljubitelje Obale.
Na skrivni lokaciji se bodo lastniki prestižnih
avtomobilov najprej družili in uživali v soncu,
nato pa jih čaka pot do Pirana, kjer bodo
svoje dragocene zverine predstavili vsem, ki
jim superavtomobili naježijo dlake._

Red Bull Goni Pony praznuje okroglo peto
obletnico, zato nikakor ne smete manjkati na
retro dogodku epskih razsežnosti! Če nimate
kolesa, prebrskajte očetovo ali sosedovo
garažo, za retro opravo pa se obrnite na mamino, babičino ali taščino omaro! Strokovna
žirija bo ocenjevala oblačila kolesarjev, vaše
mišice in dobra volja pa bodo poskrbeli, da
se povzpnete na vrh Vršiča in se s torpedom
varno vrnete nazaj v dolino. Po pameti!_

26. maja ob 10.00 / Piran / Tartinijev trg

1. junija ob 8.00 / Vršič

V poletni Izoli bo zavel svež veter filmske
ustvarjalnosti, odprtih pogledov, mladostniške energije in drznih načrtov – odvil se bo
15. festival Kino Otok, ki na enem mestu zbere
goste in ustvarjalce z vsega sveta. Festivalski
val bo najprej zajel Izolo, pljusknil pa bo vse
do Ljubljane, Idrije, Cerknice, Tolmina in Sežane. Pridite in uživajte v odličnih ter skrbno
izbranih filmih, pogovorih z avtorji, v filmskih
večerih pod zvezdami in glasbenih nočeh na
izolskem Svetilniku._
do 9. junija / Izola / Art kino Odeon Izola
in druga prizorišča po Sloveniji
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Foto: Miha Mally

Foto: Arhiv Grafični bienale / Urška Boljkovac
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GRAJSKI SALSA FESTIVAL
Ljubitelji hitrih in temperamentnih ritmov,
pozor! Tudi letos se boste lahko v začetku junija dva dneva vrteli v ritmih salse. V
pravo plesno prizorišče se bosta namreč
spremenila Hostel Celica in grajsko dvorišče
Ljubljanskega gradu, kjer bo v soboto potekalo glavno dogajanje ob živi glasbi. Poleg
dogajanja s plesno glasbo priznanih didžejev, živo glasbo ter delavnic za začetnike
boste obiskovalci festivala imeli možnost, da
prenočite v Hostlu Celica. V primeru slabega
vremena bodo plesni dogodki v notranjih
prostorih._
do 8. junija / Ljubljana / Ljubljanski grad in
Hostel Celica
OGLASNA VSEBINA

/ F E S T I VA L

15. KINO OTOK 2019

/ D O G O D E K

CARS & COFFEE

Foto: Arhiv Kino Otok

Foto: Tine Kušar

Foto: Arhiv Red Bull / Siniša Kanižaj

05/06

Foto: Jure Makovec

NE

26/05

/ D O G O D E K

33. GRAFIČNI BIENALE

/ F E S T I VA L

Ljubljanski grafični bienale je pred mnogimi
leti postavil slovensko likovno umetnost v
svetovni kontekst, zato je njegova vloga tudi
danes neizpodbitna – vsako leto se organizatorji dogodka lotijo aktualne tematike,
ki jo predstavijo skozi grafične stvaritve, in
tokratni bienale bo temeljil na ideji satire
kot izrazito vizualnega jezika. Čeprav imata
grafika in satira vsaka svoje značilnosti, jima
je skupno zatrjevanje, da govorita ljudem in
za ljudi. Kuratorsko vlogo bo opravil kolektiv
Slavs and Tatars._

FESTIVAL KRAŠKEGA PRŠUTA

do 29. septembra / Ljubljana /
Mednarodni grafični likovni center

8. junija ob 9.00 / Ljubljana /
Pogačarjev trg

Tretji Festival kraškega pršuta bo namenjen razvajanju razvajanju vseh petih čutov.
Obiskovalci boste lahko uživali v brezplačnih
degustacijah kraškega pršuta, se seznanili
z njegovim evropskim simbolom kakovosti
- zaščiteno geografsko označbo ter spoznavali značilna zelišča s Krasa in stare kraške
običaje. Prijetno vzdušje bo ustvarjala etno
glasbena zasedba Kranjci. Vzemite si čas za
užitek »po kraško«._

M A J
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Foto: FB Juhuhulica

OTROCI

MESTNA IGRALNICA
JUHUHULICA
Juhuhulica je mestna igralnica,
kavarnica in prodajalnica. Je idealen
kotiček v mestnem središču, kjer
lahko otroci raziskujejo, ustvarjajo
in razvijajo svojo domišljijo, starši pa
v miru spijejo kavo in pokramljajo o
novostih. V svojo zgodbo so povabili
spletno trgovino Nitka, ki ponuja
malo drugačne izdelke za malčke, s
svojimi izdelki pa vas bosta razveseljevali še trgovinici Snugi in Ovivia._
Rozmanova ulica 2 / Novo Mesto
juhuhulica.si

KREMA PROTI
PIGMENTNIM MADEŽEM
Photoderm SPOT-AGE SPF 50+ je
novost iz Laboratorija Bioderma za
zaščito kože pred soncem, ki hkrati
zmanjšuje gube, temne madeže in
druge znake staranja, ki jih povzroča
sončna svetloba. Lahka tekstura kožo
navlaži in jo naredi prijetno mehko.
Izdelek je vodoodporen in odporen
na potenje, uporablja pa se lahko
samostojno ali nad dnevno kremo._
bioderma.si
08 //
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URBANE NOVOSTI, KI JIH NE GRE SPREGLEDATI

URBANI UTRIP
Primark, mednarodni trgovec, ki
ponuja neverjetno modo po neverjetnih cenah (»Amazing fashion at
Amazing Prices«), bo 13. junija 2019
ob 10. uri v nakupovalnem središču
Citypark Ljubljana (BTC City) odprl
svojo prvo trgovino v Sloveniji.
Nova trgovina bo ponujala najnovejše trende na področju ženske,
moške in otroške mode, obutev,
modne dodatke, spodnje perilo in
izdelke za dom, vključno s Primarkovo kolekcijo PS…Beauty, ki se ponaša s »cruelty-free« certifikatom
Leaping Bunny. Na voljo bosta tudi
Primarkov spalni program in jeans,
oba iz 100-odstotno trajnostno pridobljenega bombaža. Modna ponudba se bo razprostirala na dveh
nadstropjih in 4.250 m2: trgovina
bo ponujala 44 blagajn, 48 kabin
za pomerjanje, dostop do brezžičnega interneta in dve sprostitveni
območji za udobno nakupovalno
izkušnjo._
primark.com

PRIMARK BO ODPRL
PRVO TRGOVINO V
SLOVENIJI 13. JUNIJA

NATURE BAR ZA PUSTOLOVCE IN SLADKOSNEDE
Našli smo preprost recept za slastno in strastno življenje! Sestavine, ki jih
potrebujete, so naslednje: pest oreščkov, pest suhega sadja, žlica medu. In nič
drugega. Če vse skupaj premešate in oblikujete v ploščico, dobite Nature bar.
Nature bar je prigrizek s sestavinami, ki jih lahko vidite. Primeren je za vse ljubitelje slastnega in strastnega, za sladek začetek dneva brez dodanega sladkorja,
za nov zagon, ko ti zmanjka motivacije, za šolsko malico po meri staršev in
otrok, za vikend izlet v naravo ali kar tako. Razlogov je nešteto, okusi pa so štirje:
brusnica, pomaranča, čokolada in morska sol. Najdite slastne in naravne okuse
z novimi ploščicami Nature bar iz Medexa!_
medex.si
OGLASNA VSEBINA

URBANI UTRIP

PROSTI ČAS

L E P O TA

Foto: Vid Rotar / Mediaspeed

NAHRBTNIK
BOOPACKS ZA
ELEKTRIČNA KOLESA
ASKOLL
Električna kolesa postajajo vse
bolj priljubljena, zato ni čudno, da
za njih obstaja vedno več modnih
dodatkov. Podjetje Špan z Brezovice je povezalo mladi podjetnici
Dominiko in Katarino Bučar, ki delujeta pod blagovno znamko BOO,
z njihovo znamko električnih koles
Askoll. Nastal je čudovit modni
dodatek – nahrbtnik s prostorom
za baterijo električnega kolesa.
»Nahrbtniki BOO izžarevajo minimalizem in izstopajo s svojo unikatnostjo ter drugačnostjo. In prav
to izžareva tudi Askoll,« je o sami
ideji dejal Anej Ferko, ki v podjetju
Špan skrbi za korporativno komuniciranje in marketing. Nahrbtnik
BOO for Askoll je na voljo v dveh
barvah – nočno črni in modno beli.
Oba nahrbtnika odlikujeta značilen
logotip BOO in vrhunska kakovost
izdelave. Nahrbtnik je razvit in v
celoti izdelan v Sloveniji._

Zagrebški Muzej Mimara je odprl vrata gostujoči fotografski razstavi Ustnice,
ogledalo emocij. Prvi tovrstni regijski foto projekt je nastal s pomočjo novih
inovativnih dermalnih polnil za oblikovanje ustnic. Trendi v estetski medicini in
kirurgiji so trenutno usmerjeni k naravnemu videzu. »Uporabnice, ki prihajajo k nam, želijo svežo, negovano in predvsem naravno podobo. To pravilo v
zadnjem času velja tudi pri oblikovanju ustnic, saj si ženske želijo bolj polnih,
a nevpadljivih ustnic,« je dejala Nina Suvorov Gregorič, dr. med., specialistka
plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije iz poliklinike Estetika MedArt
v Ljubljani. Za učinek naravnega videza sta Belotero Lips Shape & Contour
idealna kombinacija. Josip Lovrić, dr. med., specialist splošne kirurgije iz Poliklinike Bagatin v Zagrebu dodaja: »Dopolnjujeta se kot črtalo in šminka, saj z
enim dodamo volumen, z drugim pa orišemo in poudarimo robove ustnic na
povsem naraven način.«_

trgovina.span.si

medis.health

KAJ JE SKRIVNOST POLNIH IN PRIVLAČNIH
USTNIC NARAVNEGA VIDEZA?

TELEFONIJA

HoT ŽE Z VEČ KOT 70.000
UPORABNIKI
S pametno izbiro mobilnega operaterja
lahko prihranimo kar nekaj evrov na leto.
Nobene potrebe ni, da bi se odpovedali
udobju brezskrbne uporabe telefona.
Pri HoT-u so vam že za manj kot deset
evrov na mesec na voljo neomejene
minute, SMS-i in veliko interneta za
uporabo v Sloveniji.
Ko boste preverjali ponudbo pri drugih
operaterjih in računali stroške, ne pozabite preveriti, ali vam bodo zaračunali
tudi za priklop, menjavo paketa, prekinitev naročnine itd. Vsi ti dodatni stroški
odpadejo, če si boste izbrali eno od tarif
v HoT-ovi ponudbi. Niti vam ne bo treba
skrbeti, da bi obtičali v starem paketu, saj
se vam vsakokratna izboljšava tarife posodobi samodejno. S prehodom na novo
tarifo pri HoT-u ne boste imeli stroškov.
Poleg tega ste lahko brez skrbi tudi glede
podražitev. HoT se je namreč zavezal, da
nikdar ne bo višal cen tarif.
Maja je HoT v Sloveniji praznoval drugi
rojstni dan in v tem času so presegli 70.000 uporabnikov. To je odličen
rezultat za novinca, ki je takšen uspeh
dosegel zaradi poštene ponudbe in
dobre podpore uporabnikom._
hot.si
10 //
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OGLASNA VSEBINA

NOVA
COROLLA
TOURING SPORTS

Zapelji v novo dobo.
Izberi hibridno moč.
Nova Corolla je na voljo v karoserijskih izvedbah kombilimuzina, karavan in limuzina.
Ponaša se s hibridno tehnologijo naslednje generacije, ki jo odlikuje edinstvena kombinacija
zmogljivosti, učinkovitosti in nizke ravni izpustov.
TOYOTA.SI
Povprečna poraba goriva za vozila Corolla: od 3,2 do 6,0 l/100km in emisije CO₂: od 76 do 138 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6 AG. Emisije NOx: od 3,0 do 30,8 mg/km.
Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Toyota Adria d.o.o., Brnčičeva
ulica 51, 1231 Ljubljana - Črnuče. Slika je simbolična.

MODA

SOLE SOCIE T Y
Natikači Marinn
solesociety.com

BANANA MOON
Krajša tunika za čez kopalke
bananamoon.com

81,00 €

59,00 €

SCHUT Z
Sandali s paščki
schutz-shoes.com

LULI FAMA
Kopalke Jagged
Bombshell
lulifama.com

152,00 €

158,00 €

JONES
Klobuk
jones-fashion.com
49,95 €

JONES
Set zapestnic
jones-fashion.com

TORY BURCH
Natikači Kira
toryburch.com

BECCA
Kopalke West Village
beccaswim.com

29,95 €

139,00 €

235,00 €

STILIST
PUMA
Natikači Leadcat
puma.com
29,00 €

+

ŽENSKA OMARA
POLETJE PRED VRATI

H&M
Kopalke z izrezom
hm.com

Z AR A
Kopalke s potiskom
tukana
zara.com

34,99 €

22,95 €

Z AR A
Sandali z živalskim vzorcem
zara.com
29,95 €
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PRIMARK
Kopalke s pasom
primark.com
15,00 €

OGLASNA VSEBINA

r
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SABEX d.o.o., Poslovna cona A18, 4208 Šenčur

NOVO

naravno lepotilno olje
Vlažilna nega s 7 dragocenimi rastlinskimi olji
www.nuxe.si
naravna kozmetika nuxe je na voljo v lekarnah ter trgovinah maxi, leposana (e.leclerc) in nama v ljubljani.

MODA

BRIX TON
Slamnati klobuk
fedora Castor
brixton.com

SAMSUNG
Tanka in lahka tablica
Galaxy Tab S5e (2019)
samsung.si

40,00 €

459,90 €

SAMSUNG
Galaxy Watch Active
pametna ura
samsung.si
249,90 €

WESC
Majica Culture Vulture
shopwesc.com

SAMSUNG
Pametna televizija Samsung
QLED 8K QE75Q900R
vam odkrije novo, skoraj
brezmejno resničnost.
samsung.si

43,00 €

Z AR A
Premium majica s
kvadratom
zara.com
15,95 €

6.499,99 €
TOPMAN
Črtaste kopalke
topman.com
24,00 €

CHUBBIES
Kopalke The Flavor Savers
chubbiesshorts.com
62,00 €

STILIST

IZBOR
UREDNICE

+

MOŠKA OMARA
»TEHNO« POLETJE

POL AROID
ORIGINAL S
Retro polaroidna
kamera Polaroid 600
s kultno Miki miško
polaroidoriginals.
com

H&M
Retro kopalke
hm.com

VOLCOM
Kopalke 8 bit
volcom.com

12,99 €

43,00 €

190,00 €

XOOPAR
Bluetooth zvočnik Xboy
z LED-lučkami
xoopar.com
75,00 €

RICK OVENS BY BIRKENSTOCK
Natikači Rotterdam
birkenstock.com
542,00 €
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OGLASNA VSEBINA

Oreščki. Suho sadje. Med.
NIČ DRUGEGA.

www.medex.si

DOM

SALONE DEL
MOBILE 2019:
OKNO V SVET
DIZAJNA
Mednarodni milanski pohištveni sejem
Salone del Mobile je predstava, laboratorij
za eksperimentiranje, kraj novih priložnosti, oder, kjer se srečujeta posel in kultura, kjer se ustvarjata zgodovina in prihodnost dizajna in opremljanja doma.
Letos je potekal med 9. in 14. aprilom, na
njem pa so se predstavili izdelki iz sveta
mode, umetnosti, arhitekture, oblikovanja,
tehnologije in znanosti. Katerih 7 dizajnov
je pritegnilo našo pozornost?

VERSACE
Versace je na letošnjem sejmu osupnil z razkošnim interierjem, ki sta ga
oblikovala kanadski umetnik Andy Dixon in ameriška notranja oblikovalka Sasha Bikoff. Ustvarila sta mavrično tropsko fantazijo, neonske
stene in stropove, drzno in barvito pohištvo ter velikanske srajčne
skulpture s kričečimi potiski meduze v vsem svojem razkošju. V zgornjem nadstropju razstavnega prostora na Vii Gesù je podjetje razstavilo
najnovejšo zbirko kosov pohištva in novo linijo za življenjski slog, ki jo
dopolnjujejo rolke in vadbeni pripomočki._
versace.com

KNOLL × BAUHAUS 100TH
ANNIVERSARY
Sejem ne bi bil popoln brez poklona 100.
obletnici Bauhausa, legendarni nemški šoli
oblikovanja, ki je na enem mestu združevala
najbolj avantgardne in socialistične umetnike
dvajsetega stoletja. Čeprav je delovala le 14
let, je imela izjemen vpliv na takratni čas in
na oblikovanje, kot ga poznamo še danes.
Knoll je tokrat združil moči z arhitekturnim
birojem OMA in s kuratorko Domitillo Dardi,
ki je predstavila največje uspehe Bauhausa,
vključno s slovitima stoloma Wassily Marcela
Breuerja in Barcelona Ludwiga Miesa van der
Rohea._
© Knoll

knoll.com
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© IKEA / Sonos
© Loewe

© Versace

IKEA × SONOS
IKEA velja za kraljico sodelovanj, tokrat pa so na
pomoč poklicali podjetje Sonos, znano po pametnih
zvočnikih. Nastala je linija knjižnih polic in namiznih
svetilk Symfoniks. S tem so želeli doseči popolno
sožitje zvoka in uporabnosti zvočnika ter ga tako
predstaviti kot del pohištva. S »knjižno polico« se
bo mogoče povezati prek brezžičnega omrežja Wi-Fi. Uporabniki jo bodo lahko postavili na polico ali
pa pritrdili na steno. Pričakovati je, da bo združljiva
s preostalimi Sonosovimi napravami. Tudi svetilko
so opremili z brezžičnim zvočnikom, ki bo ponujal
podobno kakovost zvoka kot Sonosov paradni konj
One. Če se boste odločili za nakup dveh zvočnikov, jih boste lahko uporabili kot stereofonski par v
povezavi z zvočnikom Soundbar (Beam, Playbar ali
Playbase) ali kot zvočni sistem za hišni kino. Izdelki
bodo na voljo od avgusta dalje._
sonos.com
ikea.com

Pozabljeni ameriški oblikovalec Paul McCobb, v
50. in 60. letih prejšnjega stoletja eden vodilnih
oblikovalcev sodobnega pohištva na svetu, je
bil eno bolj vročih imen na milanskem pohištvenem sejmu. Pohištvo McCobba, ki je preminil leta 1969, je postalo del kolekcij več proizvajalcev. Danska blagovna znamka Karakter je
tako izbrala njegovo poenostavljeno konzolno
mizico iz 50. let prejšnjega stoletja, navdušili pa
so tudi z novim obešalnikom za oblačila Hang
Around, za katerim stojita Kanadčana Derek
McLeod in Joy Charbonneau._

Italijanska modna hiša je združila
tradicionalno obrt z namišljeno
prihodnostjo in tako predstavila
stole, klopi, mizice in stolčke iz
lesa, ki spominjajo na toteme živali,
vesoljske ladje in vesoljce. Ustvarili
so jih kolumbijski obrtniki, s katerimi
Marni sodeluje že več let, pohištvene kose pa so premišljeno postavili
na grobo pokrajino, ki spominja na
površje Lune. Na njem so se znašle
še blazine, preproge iz naravnih vlaken ter posebna kolekcija kozarcev
in steklenic iz rjavega stekla._

karakter-copenhagen.com

marni.com

KARAKTER

© Loewe

MARNI MOON WALK

© Marni

© Karakter

LOEWE
Svojo peto razstavo na milanskem pohištvenem sejmu Salone
del Mobile je Loewe začinil z retro
pletenimi košarami s sodobnim
pridihom. Španska modna hiša je k
sodelovanju povabila 11 umetnikov iz
ZDA, Japonske, Južne Koreje, Irske
in Južne Afrike ter jih izzvala, da
reinterpretirajo obrt pletenja košar,
tradicionalne materiale – bambus,
šibje in slamo – pa so zamenjajo za
usnje. Tako je nastala omejena serija
košar, ki so bile za nakup na voljo že
na sejmu, od 30. maja dalje pa bodo
na voljo tudi v izbranih trgovinah
Loewe in na uradni spletni strani._
loewe.com
M A J
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100 LET BAUHAUSA:
STOLETJE FORME IN
FUNKCIJE
NEMŠKO GIBANJE BAUHAUS, KI JE
LUČ SVETA UGLEDALO PRED 100
LETI, JE S SVOJIM ARHITEKTURNIM
SLOGOM IN PREČIŠČENIM OBLIKOVANJEM INTERIERJA ŠE DANES
IKONIČNO IN RELEVANTNO.

Stol Barcelona,
oblikovanje Mies
van der Rohe in
Lilly Reich, 1929

Arhitekt
Walter
Gropius
je v Weimarju leta 1919
ustanovil šolo Bauhaus. Cilj
je bil preprečiti množično
proizvodnjo blaga in ponuditi alternativo industrijski proizvodnji, ki bi bila
sodobna, poceni in funkcionalna. S šolo je želel ponovno združiti umetnost in
obrt, saj sodelovanja med
slednjima v tistem času ni
bilo. V svojem manifestu se
je tako obrnil na »arhitekte, kiparje, slikarje – vsi
se moramo vrniti k obrti!«
Gropius je razumel konstrukcijo kot »končni cilj
vse umetniške dejavnosti«.
Zato njegovi študentje niso
delali le na šolskih hodnikih, ampak jih je poslal kar
na teren, kjer so proučevali značilno bauhausovo teorijo oblikovanja, barv in
materialov.
Najpomembnejše načelo je bilo: »Oblika sledi funkciji.« Šola se
je nato preselila v Dessau
(od leta 1925 do 1932), kjer
je imela dom v eni najbolj pompoznih stavb tistega časa. Šola iz stekla je
bila prva takšna stavba na
svetu, veličastnost pa ji
lahko pripišemo še danes.
Zadnja lokacija je bila v
Berlinu, kjer so jo zaradi
izjemno depresivnega okoliša po zgolj desetih mesecih
delovanja leta 1933 zaprli.

Mizice Nesting,
oblikovanje Josef
Albers, 1926–1927

ŠTUDENTJE BAUHAUSA
Ustvarjalna atmosfera Bauhausa je bila pravi magnet za ljudi iz več kot 29 držav. Nekateri niso
imeli niti prebite pare, drugi so imeli ravno dovolj, da so pomagali svojim kolegom. A ena stvar
jim je bila skupna: vsi so bili t. i. »bauhäuslerji« in vedno bodo! Med vidnejše ustvarjalce tistega časa sodijo Wilhelm Wagenfeld, Herbert Bayer,
Josef in Annie Albers, Marcel Breuer, Marianne
Brandt, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Mies van
der Rohe in László Moholy-Nagy. Tudi Slovenci smo
imeli dva vidnejša zagovornika Bauhausa – slikarja
Avgusta Černigoja, ki je nekaj časa celo obiskoval
šolo v Weimarju, in arhitekta Edvarda Ravnikarja.

SODOBNO IN PREPROSTO

Infuzor za čaj,
oblikovanje
Marianne
Brandt, 1924

Študentje
so
oblikovali
preprosto pohištvo in vsakodnevne pripomočke. Pomembno je bilo, da so bili
predvsem elegantni in manj
umetniški. Številni prototipi so vstopili v množično
proizvodnjo, a le redkokateri kos je bil na koncu
cenovno dostopen.
Nauki Bauhausa in dela študentov so še danes ikonični. »Čeprav je obstajala
le 14 let, legendarna šola
oblikovanja ni nikoli izgubila svojega vpliva in še
danes velja za enega najpomembnejših nemških kulturnih izvozov«._
Stol Brno,
oblikovanje
Mies van der Rohe
in Lilly Reich
1929–1930
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Zibelka za otroka,
oblikovanje Peter
Keler, 1923

Novi

Renault TWINGO
Brez zadržkov

Že za

8.590 €

*

COOL

Paket
radio+klima

5 let jamstva

**

*Cena velja za model Renault Twingo Life SCe 75 s paketom Cool (klima, radio) in že vsebuje redni popust v višini 1.600 €. **Ob nakupu vozila preko Renault Financiranja prejmete
podaljšano jamstvo za 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Poraba pri mešanem ciklu: 5,2–6,1 l/100 km. Emisije CO2 117–137 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0208–0,0356 g/km.
Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault
Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
Renault priporoča

renault.si

KULINARIKA

GURMANSKE POSTAJE
Foto: IG Simit Sarayi Slovenija in IG Simit Sarayi Official

ČE SE BOSTE V TEH DNEH POTIKALI PO URBANI DŽUNGLI,
POTEM SE USTAVITE TUDI PRI KAKŠNI GURMANSKI POSTAJI.
VERJEMITE NAM, NE BO VAM ŽAL.

S O L AT N I B A R /

BIFE
Dobra solata ni hec, in tega se v Bifeju dobro zavedajo. Zato uporabljajo lokalne sestavine, »z bližnje njive«, ki jih na ljubljansko tržnico vsako jutro dostavijo branjevke. Prav toliko ljubezni in truda pa je
vloženega tudi v ostale sestavine. Sami spražijo mandlje in semena,
pripravijo sveže kremne prelive in poskrbijo za vse ostale sestavine
njihovih solat. Poleg sočnih solat imajo v ponudbi tudi čisto pravo
bistro piščančjo in zelenjavno juho z algami, pečejo pa tudi fine čokoladne piškote. In ker jim niti približno ni vseeno za okolje, so njihove
posode in pribor večinoma bio razgradljivi, odločili pa so se tudi za
elegantno, hitro in preprosto poslovanje brez gotovine. Želene jedi
lahko naročite tudi na bife.si in jih nato samo prevzamete._

P E K A R N A S K AVA R N O/

SIMIT SARAYI SLOVENIJA
Prva pekarna Simit Sarayi je svoja vrata odprla leta 2002. V dveh letih je po Istanbulu zraslo 17 pekarn, temu pa je leta 2005 sledila prva
tovarna simitov na svetu. Simit je sicer turška štručka v obliki obroča, ki ga posujejo s sezamom, manj pogosto z makovimi, lanenimi ali
s sončničnimi semeni. Velikokrat ga imenujejo kar turški »bagel«. Po
širitvi po Turčiji je sledila selitev na Nizozemsko, v Savdsko Arabijo,
New York, London in druge destinacije po svetu. Zdaj so svoja vrata
odprli tudi v Sloveniji, natančneje v Ljubljani.

Rimska cesta 2 / Ljubljana
bife.si

Čeprav gre večinoma za turške izdelke, so se v podjetju odločili, da
bodo uporabljali lokalne sestavine. Vsak dan tako nudijo svež zajtrk iz sestavin lokalnega izvora. V ponudbi so sloviti simiti brez in z
nadevi, bureki in štručke, rogljiči, sladice, sendviči in toasti, burgerji
in wrapi, pice in testenine, sladoledi in kosila, kupite pa lahko tudi
pakirane dobrote in jih odnesete domov. Kmalu bodo na voljo tudi
à la carte jedi._
Miklošičeva 9 / Ljubljana

Foto:Arhiv Bife

simitsarayi.com
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PIKNIK LETA:
BREZČASNI
»ZAPEČENI«
NASVETI

PLIN ALI OGLJE?

NE HITITE!

Če kupujete nov žar, izberite raje
takšnega na oglje. Prav oglje namreč
daje jedem specifičen dimljen okus,
ki pa ga s plinskimi žari žal ni mogoče
doseči. Ne pozabite na pokrov, ki prispeva k ohranjanju temperature. Brez
njega dimljena rebrca namreč ne bodo
dimljena._

Ste že pošteno lačni? No, bolje, če
malce počakate. Potrpežljivost in koncentracija sta namreč ključni vrlini tudi
pri peki na žaru. S peko začnite šele
takrat, ko se ogenj poleže in oglje dobi
značilno sivo prevleko._

IZBIRA OGLJA JE
POMEMBNA.

ČAS JE, DA Z ŽARA POBRIŠETE PRAH IN GA
PRIPRAVITE NA NOVO SEZONO!

Morda vam bo zvenelo smešno, a za
nakup oglja si morate vzeti čas. Oglje
namreč vpliva na okus hrane. Zato
izberite takšnega, ki je sestavljen iz
bukovega, hrastovega in gabrovega
lesa. Takšno oglje je odlično tudi za
peko na keramičnih žarih. Nekateri
priporočajo, da oglje pred peko vsaj
eno uro namakate v vodi (ali najbolje
čez noč). Ko se osuši, ga zavijete v
aluminjasto folijo in ga položite na
žar. Voda naj bi namreč poskrbela za
nastanek večje količine dima, ta pa za
intenzivnejši okus._

NE GLEDE NA VAŠE SPOSOBNOSTI PEKE NA
ŽARU PRIPOROČILA NIKOLI NISO ODVEČ. ZA
VAS SMO PRIPRAVILI NEKAJ »SVEŽE ZAPEČENIH« NASVETOV.

KDAJ JE TREBA ŽIVILA
POPEČI ALI POKUHATI?
Nekatere vrste mesa, kot so na primer
klobase, lahko popečete ali pokuhate.
Tako bodo ostale sočne. Ko bodo pri
pravljene, jih na žaru pustite le toliko,
da se zlato zapečejo. Seveda pa lahko
naredite tudi obratno. Najprej jih položite na žar, nato pa v pekač in pečico,
kjer jih dopečete._

MARINADA, MARINADA,
MARINADA!
Nasvet, da je treba jedi marinirati vsaj
nekaj ur pred pripravo, najbrž poznate.
A marinirati bi morali tudi vsakih 10 minut med peko. Tako bodo jedi ohranile
sočnost, hkrati pa zadržale okus._

MESO NAJ PO PEKI NA ŽARU
POČIVA.
Ko boste meso umaknili z žara, pustite,
da nekaj minut počiva. Tako bo ostalo
bolj sočno. Vanj zarežite tik preden ga
začnete jesti. Pomembno je tudi, da pri
peki za obračanje mesa ne uporabljate
vilic, temveč prijemalke ali lopatice. Tudi
tako bo meso zadržalo več sočnosti._

ZA LAŽJE ČIŠČENJE
UPORABITE ALUMINIJASTO
FOLIJO.
Zdaj, ko ste slastne dobrote »pokončali«, vas čaka še neprijetno opravilo – čiščenje žara. Nekateri priporočajo, da na
dno žara položite nekaj lističev aluminijaste folije, nanjo pa oglje. Tako boste
oglje in pepel z žara hitreje očistili._

MEDITERANSKA
SOLATA
S E S TA V I N E
4 paradižniki
1 rdeča čebula
2 manjši bučki
50 g rozin
1 čajna žlička gorčice
1 žlica medu
1 žlica belega kisa
2 čajni žlički olivnega olja
2 čajni žlički bučnih semen
pest bazilike

Foto: Shutterstock












Foto: Unsplash

P R I P R AVA

22 //

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

Prve tri sestavine narežite in dajte
v večjo skledo. V manjši posodi
zmešajte gorčico, med, kis, olje in po
želji začinite. Preliv polijte po solati
in premešajte. Dodajte še baziliko in
bučna semena ter takoj postrezite.
Pa dober tek!_

Vas zanimajo brezčasni nasveti za žar
kuharskega mojstra Jamieja Oliverja? Potem
preverite jamieoliver.com, kjer vas čaka
prava zakladnica nepogrešljivih priporočil za
popoln piknik._

Odkrijte bogato ponudbo
svežih izdelkov za žar in
tudi vi postanite žar legenda!
Več na

lidl.si/zar-legende

Lidl Slovenija d.o.o. k.d.
www.lidl.si

TEHNOLOGIJE
BESEDILO & IZBOR: JAN MACAROL & MIHA KODRIČ

NOV ODMEREK
TEHNOLOGIJE
ZA VAŠ
PAMETNI
DOM

»A P P « KO T I Č E K

S KAKŠNIMI INOVACIJAMI NAS JE
TOKRAT RAZVESELIL SVET TEHNOLOGIJE? V OSPREDJU SO NAPRAVE, KI BODO VAŠ DOM SPREMENILE
V PRAVI TEHNOLOŠKI RAJ.

UNFOLD
Unfold je odlična aplikacija
za urejanje, ki vključuje 25
brezplačnih in 75 plačljivih
predlog. Ustvarjene storije
je mogoče v visoki kakovosti
izvoziti na različna družbena omrežja, kot so Instagram,
Snapchat in Facebook. Na voljo za iOS in Android._

INSHOT
ACER CONCEP TD
ZA NAJZAHTEVNEJŠE
Acer je svoje privržence navdušil z novo linijo izdelkov
ConceptD. Ta je v prvi vrsti namenjena kreativcem, v
ospredje pa postavlja štiri ključne elemente: izvedbo,
tiho delovanje, dizajn in natančnost. Sestavljajo jo trije
prenosniki in po dva računalnika, zaslona ter naglavna
seta. Kolekcija prenosnikov vključuje modele ConceptD
5, 7 in 9. Najbolj zmogljiv je slednji, saj je opremljen z najnovejšim procesorjem devete generacije Intel Core i9 in
grafično kartico NVIDIA GeForce RTX 2080. Kupci bodo
lahko izbirali med dvema namiznima računalnikoma
ConceptD 900 in 500, za superiornejšega pa velja prvi.

Zanaša se
na dvojni procesor Intel Xeon Gold
6148 z neverjetnimi 40 jedri,
ponuja pa kar do 60 TB prostora za shranjevanje. Pozabiti ne smemo niti na zaslona ConceptD CP7271K P in
ConceptD CM7321K ter naglavna seta za virtualno oziroma mešano resničnost (StarVT in ConcpetD OJO)._
acer.com

NUBIA RED MAGIC 3
PRVI IGRIČARSKI TELEFON
Z VGRAJENIM
VENTILATORJEM

Samsung je predstavil novo televizijo Sero TV, ki vas
bo prepričala z vrtljivim zaslonom. Postavite jo lahko
v navpičen položaj in jo tako spremenite v napravo za
upravljanje družbenih omrežij, kot sta Instagram in
Snapchat. Povezava s telefonom je mogoča po zaslugi
tehnologije NFC. Tovrstna rešitev je odlična, če želite
uživati ob gledanju videoposnetkov in doseči boljšo
izkušnjo pri igranju mobilnih iger. Brskanje po fotografijah na družbenih omrežjih in obisk spletnih mest za
nakupovanje sta na še nekoliko višji ravni. Sero TV v
vodoravni legi deluje kot običajni 43-palčni televizijski
zaslon. Ima tudi 4,1-kanalni, 60-vatni zvočnik, vgrajen
mikrofon in dostop do pametnega pomočnika Samsung Bixby. Informacij o tem, ali bo izdelek dosegljiv globalno, zaenkrat še ni. Njegova cena naj bi se sicer gibala okoli 1.600 evrov._

Nubia Red Magic 3 je
prvi igričarski telefon
na svetu, ki se lahko
pohvali z vgrajenim
ventilatorjem. Slednji naj bi se vrtel
pri frekvenci do
14 tisoč obratov
na minuto, pri
Nubii pa zagotavljajo, da
bo
navdušil
tudi s tihim delovanjem. Telefon vključuje
6,65-palčni FHD+ AMOLED
zaslon z osvežilno hitrostjo 90
Hz, ki podpira širok razpon barv za
prikazovanje HDR-vsebine. Obenem ponuja zvočnike s sistemom prostorskega zvoka DTS:X
in 3,5-milimetrski priključek za slušalke. Poganjata ga
procesor Snapdragon 855 in grafična kartica Adreno
640. Pozabiti ne smemo niti dejstva, da je sposoben
ustvarjati videoposnetke 8K-ločljivosti. Za izboljšanje
delovanja sistema in optimiranje igranja bo poskrbela programska oprema Red Magic Game Space 2.0. Ta
uporabnikom omogoča, da na preprost način dostopajo do videoiger in nastavitve ventilatorja ter druge
funkcije prilagajajo svojim željam._

samsung.com

redmagic.gg

SAMSUNG SERO T V
GREMO NA INSTAGRAM!
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Ali se vam je že kdaj zgodilo,
da ste na storiju nameravali deliti video, a ta ni bil
prave velikosti? V tem primeru vam bo na pomoč priskočil InShot. Če želite posnetek prilagoditi za objavo na
Instagramu, izberite možnost
»Canvas«. Na voljo za iOS in
Android._

LATER
Po zaslugi aplikacije Later,
ki se osredotoča na vnaprejšnje
načrtovanje
objav,
boste prihranili nekaj dragocenega
časa.
Objava
bo
pripravljena vnaprej, vi pa
se morate v želenem terminu
prijaviti v račun in stisniti
gumb »objavi«. Na voljo za iOS
in Android._

A DOBE SPARK POST
Adobe je poznan kot orodje za
profesionalno urejanje videa
in filmov, njegova različica
Spark Post pa je namenjena
tudi tistim, ki na tem področju nimajo izkušenj. Izbirate
lahko med različnimi filtri,
pisavami in brezplačnimi fotografijami. Na voljo za iOS
in Android._

LIFE LAPSE
Aplikacija Life Lapse je priljubljena
predvsem
zaradi
tega, ker omogoča hitro in
preprosto ustvarjanje kakovostnih posnetkov v tehniki
»stop-motion«. Obenem ponuja
še široko paleto orodij za
urejanje video vsebine. Na
voljo za iOS in Android._

TEHNOLOGIJE
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SAMSUNG QLED 8K
TELEVIZOR SPREMINJA
TRADICIJO S
ŠTEVILNIMI IZJEMNIMI
INOVACIJAMI. MOČNA
INTELIGENCA,
KAKOVOST SLIKE,
KI USTVARJA
NOV STANDARD,
IN IZJEMNA
UPORABNOST BODO
ZA VEDNO SPREMENILI
VAŠA ŽIVLJENJA.

Q L E D

8 K

T E L E V I Z O R

IZJEMNE
INOVACIJE,
ZARADI
KATERIH JE
SAMSUNG QLED
8K TELEVIZOR
DRUGAČEN

S P R E M I N J A

T R A D I C I J O

RESNIČNA IZKUŠNJA
Potopite se v QLED 8K zaslon in
odpotujte v drugi svet. S 33 milijoni slikovnih pik Samsung QLED 8K televizor
predstavlja novo vizualno doživetje, ki
vam od blizu nudi občutek resničnosti.
Televizor uporablja tudi ekskluzivno
Samsung tehnologijo kvantnih pik, s
katero pridejo pri stoodstotnem barvnem volumnu do izraza resnične barve. Opremljen je tudi s Quantum HDR-tehnologijo, ki optimizira vsak prizor
z različnimi HDR-izrazi. Od najglobljih
črnih do najsvetlejših belih odtenkov –
opazili boste vse podrobnosti, ki jih je
režiser ustvaril v HDR-vsebini._

PREFINJEN NADZOR SVETLOBE
Samsung QLED 8K televizor odlikuje
tudi t. i. Direct Full Array, ki analizira
vsak del posameznega prizora in z
nadzorom svetlobe v ozadju v vsakem
območju dodaja globino ter podrobnosti. Rezultat so globlje črnine,
manj bleščanja in zato bolj natančne
podrobnosti. Samsung QLED 8K
televizor se ponaša tudi s širšimi koti
gledanja – dve ločeni plasti televizorja
zmanjšata razpršitev svetlobe oziroma
omogočata, da se osvetlitev ozadja
preklopi skozi svetlobo na zaslon. Tako
lahko uživate v čudovitih barvah iz
kateregakoli kota._

IZJEMNA INTELIGENCA
Samsung inteligentni Quantum procesor napaja vaš zaslon za resnično
prilagodljivo izkušnjo. Svetlost zaslona
se prilagaja vsem pogojem gledanja
in vsebini vsakega prizora v realnem
času. Inteligentno strojno učenje
analizira in nadgrajuje vsak prizor,
ne glede na vrsto vsebine. Podatki iz
vsebin se uporabljajo za razvrščanje
podrobnosti, kot so teksture in robovi,
ter za optimalno nadgradnjo vsakega
posameznega prizora. Samsung QLED
8K televizor analizira tudi vsak prizor
za določanje in predvajanje vrste zvoka za še boljšo izkušnjo._

AMBIENTALNI NAČIN
Samsung QLED 8K televizor z ambientalnim načinom preoblikuje vaš prostor
tudi takrat, ko je izklopljen – zlije se z
vašo dnevno sobo. Poustvarja dekorativne vzorce, tudi kadar je izklopljen,
hkrati pa nudi uporabne informacije, ki
ustrezajo vašemu življenjskemu slogu.
Pri uvajanju novega ambientalnega
načina so sodelovali številni nadarjeni
umetniki, vključno s Tali Lennox, umetnico, ki je znana po abstraktnih slikah,
ter Scholten & Baijings, ki sta ustvarila
zbirko različnih umetniških del s porcelanastimi izdelki. Samsung QLED 8K
televizor bo s temi umetninami naredil
vaš dom še prijetnejši in toplejši._
samsung.si
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PARROT ANAFI
THERMAL
TERMALNA KAMERA ZA
PROFESIONALCE

Podjetje Bowers & Wilkins je razkrilo novo linijo Formation Suite. Ta je
sestavljena iz petih zvočnih naprav, ki združujejo neprecenljivo udobje
in izjemno kakovost zvoka. Sistem brezžičnih zvočnikov Duo se tako kot
izdelki serije 800 ponaša s srednjetonsko enoto Continuum Cone, ki pripomore k boljši transparentnosti in natančnosti. Zahvaljujoč zvočniku
Wedge boste svoj dom napolnili s stereofonskim zvokom in 24-bitnim
zapisom pri vzorčenju s frekvenco 96 kHz. Pri enaki ločljivosti lahko
glasbo po zaslugi povezovalnika Audio prenesete na pasivne zvočnike in
tako ustvarite večsobni zvočni sistem. SoundBar zvočnik Bar, sestavljen
iz devetih gonilnih enot in osrednjega kanala, zagotavlja »potopitveni«
učinek prostorskega zvoka. Linijo zaključuje nizkotonec Bass, ki skupaj z
drugimi napravami tvori zaokroženo celoto. K hitri in enostavni uporabi
sistema prispeva izboljšan uporabniški vmesnik, ki je združljiv z različnimi vrstami programske opreme (Spotify, Roon, Airplay in Bluetooth)._

Razvoj družbenih medijev je mnoge
ljudi spodbudil k produkciji videovsebin. To je prepoznal tudi Panasonic, ki
potrošnikom ponuja brezzrcalno kamero Lumix G90 (za severnoameriški
trg G95), ki je kot nalašč za snemanje vlogov. Ta se ponaša z Live MOS
senzorjem z ločljivostjo 20,3 MP. Za
obdelavo slike bo poskrbel procesor
Venus Engine. Uporabniki bodo lahko ustvarjali videoposnetke z ločljivostjo UHD 4K pri frekvenci 30 sličic
na sekundo. Pozabiti ne smemo niti
na DFD-sistem samodejnega ostrenja z 49 točkami in 3-palčni gibljivi
zaslon, ki bosta razveselila predvsem
vlogerje. Kamera hkrati vključuje priključka za stereofonski mikrofon in
slušalke ter režo, na katero je mogoče priključiti zunanji mikrofon in tako
doseči boljšo kakovost zvoka. Na
prodajne police prihaja maja, zanjo
pa bo treba odšteti 1.199 dolarjev, kar
je približno 1.050 evrov._

Dron Parrot Anafi Thermal,
ki ga je mogoče upravljati
preko krmilnika in aplikacije,
po polnjenju baterije uporabniku zagotavlja 26 minut
letenja. Naprava s kompaktnim
ohišjem tehta le 315 gramov,
za uporabo pa bo pripravljena
po vsega 10 sekundah. Kamera
s Sonyjevim senzorjem z
ločljivostjo 21 MP in 3-kratno
povečavo je sposobna ustvarjati posnetke 4K HDR. Čeprav
je zelo kakovostna, pa bo več
pozornosti gotovo požela nova
termalna kamera, ki jo lahko
aktivirate s pritiskom gumba v
pripadajoči aplikaciji. Ta zazna
temperature med -10 in 400
stopinjami Celzija ter razlikuje
med telesnimi temperaturami
ljudi in živali, hkrati pa jo je mogoče uporabiti še za številna
druga opravila. Parrot Anafi
Thermal, ki je namenjen zlasti
profesionalcem, bo na voljo
od konca maja naprej. Zanj bo
treba odšteti 1.900 evrov._

bowerswilkins.com

panasonic.com

parrot.com

PANASONIC LUMIX G90
KOT NALAŠČ ZA VLOGERJE

BOWERS & WILKINS FORMATION SUITE
EKSKLUZIVNA LINIJA BREZŽIČNIH ZVOČNIKOV

GOOGLE PIXEL 3A IN 3A XL
ODLIČNA FOTOGRAFIJA … NIZKOCENOVNO
Če obstaja ena stvar, po kateri je znana Googlova serija telefonov Pixel 3, je to njena
zmogljivost kamere. Tako Pixel 3 kot tudi
Pixel 3 XL zajemata praktično najboljše
fotografije izmed vseh pametnih telefonov. Tudi po zaslugi zares naprednih Google algoritmov za optimizacijo fotografij.
Če to združite z najboljšim Androidom ter
zagotovljenimi aktualnimi posodobitvami programske opreme, dobite izjemno
soliden telefon. A je na žalost izhodiščna cena le-tega za večino uporabnikov
previsoka. Zato se je Google odločil, da
predstavi cenovno zanimiva telefona
Pixel 3a in 3a XL. Z njima namerava ponuditi enako uporabniško izkušnjo za nižjo ceno. Uporabniki bodo torej dobili enak
sistem za fotografiranje, a se na drugi
strani odpovedali določenim lastnostim
in materialom. Telefonov ni moč polniti
brezžično in nista vodotesna, steklo je
zamenjala plastika, tudi procesor je nekoliko slabši in na voljo je le 4 GB delovnega spomina. A Google zagotavlja, da
varčevanje ne bo izničilo dobre uporabniške izkušnje. Telefon lahko kaj kmalu naročite na nemškem Amazonu in pri naših
operaterjih. In cena? 400 evrov._
google.com
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YESTERDAY VISION
PRETEKLOST IN SEDANJOST
Retro televizija Yesterday Vision, katere ogrodje je izdelano iz mahagonijevega lesa, prikazuje
vsebino na 19-palčnem zaslonu z razmerjem
stranic 4 : 3. Ponaša se s kakovostnimi zvočniki
in vgrajenim računalnikom Raspberry Pi. Slednji
omogoča uporabo najrazličnejših igralnih konzol, kot so SNES, NES, Genesis, NeoGeo, MAME,
Atari 2600, N64 in PSX. Zaslon z ločljivostjo
1.280 x 1.024 slikovnih pik obenem ponuja HDMI-priključke, po zaslugi katerih je mogoče na
Yesterday Vision priključiti različne naprave in
igralsko izkušnjo še dodatno popestriti. Preko
povezave Bluetooth se sicer lahko nanj povežete z največ štirimi igralnimi ploščki. Cena televizije, v katero nista všteta DDV in poštnina, znaša 2.799 dolarjev, kar je približno 2.512 evrov._
lovehulten.com
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APOLLO:
RAČUNOVODSTVO
PRIHODNOSTI
KAKO PRIHRANITI ČAS PRI IZDAJANJU RAČUNOV IN RAZBITI ENOLIČNOST? TUKAJ VAM LAHKO NA POMOČ PRISKOČI APOLLO, S KATERIM
BOSTE PRIHRANILI DRAGOCENI ČAS IN GA PORABILI ZA POMEMBNEJŠE
STVARI. INTUITIVNA IN ENOSTAVNA APLIKACIJA APOLLO VAM BO NAM
REČ ZA TO, DA BOSTE NAREDILI RAČUN, VZELA SAMO 30 SEKUND, PRI
TEM PA BO POSKRBELA, DA PRI PODATKIH NE BO NAPAK.

K AJ JE APOLLO?
Apollo je spletna aplikacija, ki vam omogoča hitro
in preprosto ustvarjanje, pošiljanje ter spremljanje
računov, predračunov in drugih dokumentov. Brez
predhodnega znanja z nekaj kliki ustvarite profesionalne dokumente ter s tem poenostavite poslovanje.

KOMU JE NAMENJEN?
Apollo je namenjen malim in srednje velikim podjetjem,
ki prodajajo storitve ali izdelke, ne glede na obseg. Če
iščete učinkovit način za pošiljanje in vodenje računov,
sledenje plačilom ter želite enostaven pregled poslovanja vašega podjetja, potem je Apollo za vas.

UČINKOVIT
Apollo vam pomaga hitro ustvariti dokumente, saj
za vas predizpolni številke, datume, davke, naslove
in izračune. Vse, kar morate storiti vi, je, da vnesete
stranko in znesek.

Z ANESL JIV
Več kot 1.000 aktivnih uporabnikov zaupa Apollu za
svoje vsakodnevno poslovanje in pristnost izdanih
dokumentov, in sicer tako zakonsko kot tudi davčno. Podjetja so z njegovo pomočjo izdala že več kot
200.000 dokumentov.

INTUITIVEN
Apollo je s 5-letnimi izkušnjami na področju izdajanja računov moderno in intuitivno orodje, ki je bilo
ustvarjeno za preprosto in brezskrbno uporabo.

VRHUNSKO ORODJE
●● Pregled poslovanja vaših podjetij
●● Sledenje prejetim plačilom, delnim plačilom ter
zapadlim terjatvam
●● Enostavna in hitra izdelava računov, predračunov
in drugih dokumentov
●● Avtomatizirano izdajanje ponavljajočih računov
●● Enostavno ustvarjanje kopij dokumentov ter
pretvarjanje v druge oblike
●● Vodenje prodajnih storitev ter izdelkov
●● Baza strank s kontaktnimi podatki na enem mestu
●● Enostavno upravljanje pravic dostopov različnih
uporabnikov
●● Vodenje več organizacij z enim dostopom

MEDNARODNO POSLOVANJE
●● Izdelava in pošiljanje dokumentov v več jezikih
●● Izdajanje dokumentov v vseh globalnih valutah
●● Pretvorba valut na podlagi tečaja Evropske centralne banke
●● Možnost uporabe obratne obdavčitve

DOSTOPEN IN POVEZL JIV
●● Enostavno povezovanje s spletnimi trgovinami kot
so WookCommerce, OpenCart, Magento, Shopify
in Shopamine
●● Integracije plačilnih procesorjev kot so Stripe,
Braintree in PayPal
●● Dostopna in zanesljiva infrastruktura v oblaku z
dnevnimi varnostnimi kopijami
●● Prilagodljiv z barvami in grafikami vašega podjetja_
getapollo.io
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TOP 3 ZA
IGRIČARJE
UŽIVATE V NOVI IGRIČARSKI TEHNOLOGIJI? STE
RADI V TRENDU? POTEM SO TO 3 IZDELKI, KI JIH
MORATE IMETI, ČE STE PO DUŠI PRAVI »GAMER«.
A PL AGUE TALE: INNOCENCE
Prav dosti videoiger ni umeščenih v re
snično zgodovino, zato je tale naslov še toliko bolj zanimiv. Čas dogajanja je stoletna
vojna med Anglijo in Francijo, ki je potekala
v 14. stoletju ter je sprožila epidemijo črne
smrti, kuge. Igramo kot dekle Amicia, ki
skuša z mlajšim bratom Hugom preživeti
v tedanjem okrutnem, umazanem Parizu.
Tega ne doseže z neposrednim bojevanjem, temveč z izmikanjem, s skrivanjem in
preusmerjanjem. Močna zgodba in filmsko
odvijanje!_
aplaguetale.com

TEAM SONIC RACING
Mario Kart ni edina pisana in vznemirljiva dirkalna igra z malimi gokarti, v katerih
sedijo risankasti liki in se podijo po fantazijskih igrah ter krajinah. Močna konkurenca mu je Team Sonic Racing, neuradno
nadaljevanje priznanih iger Sonic & Sega
All-Stars Racing in Transformed. Glavno
in naslovno vlogo ima brzopeti modri jež
Sonic, ki mu družbo delajo številne druge znane maskote, od Tails do Knucklesa.
Od konkurence se TSR razlikuje predvsem
po tem, da poudarja ekipno delo – dirkač
je namreč del ekipe in mora pomagati tovarišem ter onemogočati nasprotnike. Od
tod izvirajo točke, ki odločajo o zmagovalcu. Odlična arkadna dirkalna igra, primerna
tako za posameznika kot tudi družbo!_

OGLAS

sonicthehedgehog.com

SNIPER ELITE V2
REMASTERED
Hollywoodski filmi o slavnih ostrostrelcih,
kot je Sovražnik pred vrati, so navdihnili
serijo iger Sniper Elite, v kateri počnemo
točno to, kar bi pričakovali. Skrivamo se in
odmerjamo natančne strele, ki sovražnikom v rentgenskem posnetku trejo kosti in
trgajo meso – a paziti je treba, da nas ne
opazijo, saj smo v neposrednem spopadu
šibki. Sniper Elite V2 Remastered je grafična in do neke mere vsebinska predelava
udarnega nadaljevanja iz leta 2012. Ta je
zavezniškega snajperja Karla Fairburnega poslala v Berlin, kjer so se Nemci proti
koncu druge svetovne vojne zabarikadirali, njihova tehnologija pa ne sme pasti v
roke napredujoči Rdeči armadi Sovjetske
zveze. Paket vsebuje vso naknadno izdano
vsebino, fotografski način, dodatne like in
večigralstvo._
sniperelitegames.com
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SALOMON OUTLINE
GTX: IDEALEN PAR
POHODNIŠKE OBUTVE

Je pohodništvo vaša najljubša oblika
rekreacije? Imamo idealno obutev za vas.
Novi pohodniški čevlji Salomon Outline
GTX bodo poskrbeli za številne varne
in zanesljive dogodivščine v naravi – z
družino ali s prijatelji. To so nizki pohodniški čevlji, na katere se lahko zanesete.
Njihova največja odlika je udobje, saj je
le-to podedoval od številnih copat omenjenega proizvajalca. Pena ENERGY CELL+
zagotavlja tako mehkobo kot tudi odzivnost obuvala, podplat CONTAGRIP pa se
ne ustraši nobene podlage. Podplat nudi
dober oprijem na različnih površinah, saj
zaradi svoje sestave omogoča optimalen
oprijem in prilagodljivost tako pri vzponih
kot tudi pri spustih. Novi pohodniški čevlji
Salomon Outline GTX poleg lahkotnosti in
prilagodljivosti, kakršno premorejo tekaški
copati, nudijo dovolj oprijema in zaščite
tudi ob nekoliko zahtevnejših pohodniških turah. 5 mm veliki čepki na podplatu,
gumijasta zaščitna kapica in membrana
GORE-TEX bodo poskrbeli za zaščito in
vodoodpornost, ki jo potrebujete med
aktivnostmi v naravi.
Čevlji Salomon Outline GTX so zasnovani
za enodnevne avanture v naravi ali mestu,
zato se lahko z njimi samozavestno lotite
odkrivanja novih krajev in lokacij._
salomon.com

BOD I
SVOJ.
IZBE RI
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P OT.
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w w w.salomon.com

MOBILNO
BESEDILO & IZBOR: JAN MACAROL

NOVA TOYOTA COROLLA
HIBRID JE NOVI »MAINSTREAM«

TOYOTA COROLLA JE AVTOMOBILSKA
LEGENDA, IKONA, IN NAJBOLJ ZAŽELENI AVTOMOBIL NA SVETU, SAJ JE V
PRETEKLOSTI NAŠEL PREKO 46 MILIJONOV KUPCEV. V SVOJI 12 GENERACIJI
VSE ADUTE STAVI NA SVETOVNO PREPOZNAVNO TOYOTINO HIBRIDNO TEHNOLOGIJO. SLEDNJA PRAV S TOYOTO
COROLLO POSTAJA »MAINSTREAM«.
Toyota Corolla že vrsto let sledi filozofiji, ki stremi h kakovosti, trajnosti in
zanesljivosti. K temu so tokrat vsekakor dodali še emocije, saj si ne želijo več
izdelovati »oblikovno nezanimivih«
avtomobilov, temveč avtomobile, ki
vzbujajo emocije! In nova Toyota Corolla je vsekakor avtomobil, ki privlači poglede. Razvita je bila na Japonskem in v
Evropi. Evropski oddelek je bil zadolžen

za razvoj kombilimuzine in karavanske
različice ter za oblikovanje futuristične
ter hkrati minimalistične notranjosti,
kjer so občutki zares dobri. V dvanajsti
generaciji Toyote Corolla namreč prvič
predstavljajo kar tri karoserijske oblike:
že omenjeni karavan oziroma Touring
Sports, kombilimuzino in limuzino. Pod
motornim pokrovom večinoma stavi
na najbolj preizkušeno hibridno teh-

nologijo, po kateri je Toyota še posebej
znana. V središču pozornosti kupcev
bosta dva hibridna motorja s po 180
km (132 kW) in 122 km (90 kW), v katerih
se skriva množica hibridnih inovacij. A
Toyota ne navdušuje le s hibridno tehnologijo, temveč tudi s poudarkom na
varnosti, kjer je serijsko opremljena s
kopico asistenčnih in varnostnih sistemov in s tem vodilna v svojem razredu.

S tem pa ima vse adute, da spremeni
naš pogled na avtomobile prihodnosti.
Novo Toyoto Corollo s hibridnim pogonom lahko kupite od 21.600 evrov,
pri trgovcih pa je možnost posebnih
subvencij za še ugodnejšo ceno._
toyota.si

TUDI KL ASIKI PODLEŽEJO

PRVAIZBIRA.SI: Z NEKAJ KLIKI DO
NOVEGA FORDA
Zaradi pomanjkanja časa vrhunsko vozilo pogosto ni več dovolj dober razlog
za obisk prodajnega salona, zato so v Fordu razvili spletno mesto PrvaIzbira.
si, na katerem preprosto in hitro poiščete pravega jeklenega konjička zase, ki
je na zalogi in na voljo praktično takoj. Ključna prednost spletnega mesta je
možnost hitre izbire novega Forda s pomočjo naprednega filtra glede na svoje
potrebe in želje. Ko se pobližje spoznate z njegovimi lastnostmi, lahko izbranemu trgovcu, pri katerem je vozilo na zalogi, preprosto in z enim klikom oddate
povpraševanje. Ta nato v najkrajšem času pripravi ponudbo in vas povabi na
testno vožnjo, da se dokončno prepričate o pravilnosti izbire in pogovorite glede financiranja. Po ureditvi papirjev lahko novega Forda takoj odpeljete._
PrvaIzbira.si
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ASTON MARTIN RAPID E
Prvi popolnoma električen Aston Martin že lahko naročite, količina pa je omejena. Na cesto bo pognal 602 elektrificirana konja, imel bo 800-voltni elektromotor in baterijo, moči 65 kWh, ki naj bi zadostovala za 250 km avtonomije
tega superšportnika. Aston Martin zagotavlja, da bo uporabniška izkušnja
njihovega prvega električnega avtomobila boljša od 12-valjčnega Aston Martina Rapide AMR, kar pomeni, da bo do hitrosti 100 km/h potreboval manj kot
4 sekunde. Hitrostna doživetja pa se bodo zaključila pri elektronsko omejenih
250 km/h. Ta grand touring sedan bo omogočal precej rekordno hitro polnjenje, saj naj bi bila baterija polna prej kot v pol ure – to omogoča hitro polnjenje.
Kot se spodobi, bo limuzina Rapide E prinesla tipično razkošje, značilno za
to blagovno znamko. Prve avtomobile bodo dobavili že prihodnje leto, a le
izbrancem, ki jih bodo previdno izbrali prav oni sami._
astonmartin.com
OGLASNA VSEBINA

PRENOVLJENI TWINGO
ZABAVNEJŠI IN BOLJ
PREFINJEN KOT KDAJKOLI

ULTRAPOVEZLJIV

Prenovljeni Renault Twingo je bolj prefinjen, enako zabaven in okreten ter moderniziran, predvsem pa ima spremenjeno podobo! Zunanjost in notranjost prinašata
nove možnosti za prilagoditve osebnemu okusu. Z novim navigacijskim in multimedijskim sistemom Renault EASY CONNECT je dobil Twingo tudi najnovejše možnosti
povezljivosti.
renault.si

Kot jedro ekosistema Renault EASY
CONNECT sta v prenovljeni Twingo
vgrajeni dve multimedijski napravi
R&Go in EASY LINK. Napravi v povezavi s pametnim telefonom Apple ali
Android omogočata uporabo najbolj
priljubljenih storitev, kot so Waze
ali Google Maps za navigacijo ter
Deezer, Spotify ali Apple Music za
poslušanje glasbe.

ULTRAZABAVEN
ULTRAVAREN
Prenovljeni Twingo svoje potnike
varuje s programirano zmečkljivimi
območji okrog varnostne kletke, s
štirimi varnostnimi blazinami in z
varnostnimi pasovi z zategovalniki.
Elektronska pomagala za vožnjo
vključujejo opozorilnik za prehajanje
oznak voznega pasu in pomoč pri
speljevanju navkreber.

ULTRAINDIVIDUALEN
S kombiniranjem karoserijskih
barv (vključno z novima barvama
mango rumena in kremenasto bela)
z barvnimi paketi za notranjost in
zunanjost, z nalepkami in s šestimi
vrstami platišč je možno ustvariti
več sto različic Twinga.

ULTRAPREPROST ZA
UPRAVLJANJE
Zahvaljujoč zasnovi z motorjem
v zadku ima prenovljeni Twingo
obračalni krog s polmerom samo
4,30 metra, kar je najmanj na trgu.
Zaradi kompaktnih mer (dolžina 3,61
m) je v mestnem vrvežu okreten,
za parkiranje pa mu zadostuje že
žepna površina.

Natančno in občutek varnosti
vzbujajoče podvozje prenovljenega
Twinga ponuja dinamično vožnjo.
Novi motor SCe 75 zagotavlja
najboljše razmerje med užitkom v
vožnji in porabo goriva. Motor TCe
95, ki je na voljo tudi s samodejnim menjalnikom z dvojno sklopko
EDC (kar je edinstvena ponudba v
tem segmentu), omogoča živahen
pobeg iz mestnega okolja.

OGLASNA VSEBINA

MOBILNO

NA SLOVENSKE CESTE TER MEST
NE ULICE JE ZAPELJAL NOVI
VOLKSWAGEN T-CROSS, NAJMANJŠI
VOLKSWAGNOV SUV, KI PRESENEČA
TAKO Z VELIKOSTJO KOT TUDI Z OBČUTKI MED VOŽNJO. NA OBEH PODROČJIH NAMREČ DELUJE KOT MNOGO
VEČJI AVTOMOBIL.

volkswagen.si

VOLKSWAGEN T-CROSS:
MAJHEN, A HKRATI
OGROMEN SUV

VOLKSWAGEN T-CROSS JE TIPIČEN
VOLKSWAGEN IN TO V VSEH
POGLEDIH. PRINAŠA NAMREČ
NEMŠKO ODLIČNOST V SEGMENT
MESTNIH TERENCEV, KJER JE TA
HIP TAKO PRI NAS KOT V EVROPI
NAJVEČJE POVPRAŠEVANJE.
A HKRATI POSTAVLJA POVSEM
NOVE STANDARDE NA PODROČJU
VARNOSTI, KJER JE PRVIČ
SERIJSKO NA RAZPOLAGO VEČINA
VOZNIKOVIH ASISTENČNIH SISTEMOV,
VKLJUČNO S FRONT ASSIST
(PREPREČEVANJE NALETOV), LANE
ASSIST (OHRANJANJE VOZNE SMERI),
BLIND SPOT ASSIST (ZAZNAVANJE
MRTVEGA KOTA) IN MNOGO DRUGIH.
HKRATI PA NA RELATIVNO SKROMNO
ODMERJENIH CENTIMETRIH PRINAŠA
MAKSIMALEN IZKORISTEK PROSTORA
IN JE TAKO PRESENETLJIVO
PROSTOREN. OBLIKOVALCI SO SE
PRI SNOVANJU ZGLEDOVALI PO
VEČJEM TOUAREGU IN PREPISALI
NJEGOVA MARKANTNA RAZMERJA IN
OBLIKOVNE LINIJE.

INDIVIDUALEN DIZAJN IN
IZJEMNA PROSTORNOST

POVEZLJIVOST Z NAPREDNIMI
TEHNOLOGIJAMI

PISANA PALETA PAKETOV IN
DODATNE OPREME

Njegovo zunanjost zaznamujejo prevladujoč pokrov
motornega prostora, široka mreža hladilnika z integriranima žarometoma in stranske vodoravne karakterne
linije. Zaradi dolge medosne razdalje – ta meri 2,55 m
– je notranjost izjemno prostorna. V T-Crossu se lahko
udobno namesti do pet oseb. Prostornina prtljažnika
znaša od 385 do 455 litrov. Slednja se poveča z domiselnim pomikom zadnje sedežne klopi. Pri tem zložljiva
zadnja sedežna klop omogoča, da T-Cross v trenutku
postane mali dostavnik s povsem ravnim prtljažnim
dnom in prostornino prtljažnika do 1.281 litrov. Praktično in izjemno prilagodljivo.

T-Cross omogoča zahtevnim uporabnikom povezavo
z zunanjim svetom na najvišji ravni. Že upravljanje in
individualizacija funkcij v vozilu sta zasnovana intuitivno. Za optimalno povezanost in zadostno napolnjenost
baterije pametnih telefonov je poskrbljeno z do štirimi
USB-priključki in indukcijskim brezžičnim polnjenjem.
V razred malih križancev prinaša tudi digitalne merilnike, ki so nadomestili klasične. Informacijsko-zabavni
sistem je že poznan. Primerljivega lahko dobite tudi v
mnogo dražjih Volkswagnih. Seveda pa je na razpolago
prav vsa možna »informacijska« ter »vozniška« dodatna oprema, vključno z radarskim tempomatom in za
mnoge tudi nepogrešljivim avtomatskim menjalnikom.

Kupci lahko izbirajo med tremi linijami opreme: T-Cross,
Life in Style. Možnosti individualizacije je veliko, saj so
na voljo tudi nekateri akcijski paketi, s katerimi lahko
vašega bodočega T-Crossa na hitro opremite z dodatki,
ki vam največ pomenijo. In ker je kombinacij res veliko,
si boste lahko sestavili zares zanimivega. Zanimiva
je tudi barvna paleta. Na razpolago je kar 12 barv ter
možna individualizacija preko posebnih barvnih paketov: »Schwartz« ter »Energetic Orange«. Ob začetku
prodaje sta na razpolago dva motorja: s 70 kW (95 km)
in 85 kW (115 km), ki nosita oznako 1.0 TSI. Cena se za
res dober in sodoben paket začne pri 15.990 evrih!_

OGLASNA VSEBINA

volkswagen.si
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FILMSKA PLATNA

KOMEDIJA

PREVARANTKI
ZDA, 2019, THE HUSTLE

BIOGR AFSK A DR AMA

ROCKETMAN
ZDA, VB, 2019, ROCKETMAN

Biografska zgodba o angleškem glasbeniku Eltonu Johnu bo zajela glasbene korake od nadarjenega
začetnika na londonski Kraljevi glasbeni akademiji in prikazala karierno pot do svetovno znanega zvezdnika, ki je skupaj ustvarjal in sodeloval s priznanim tekstopiscem, pesnikom in pevcem Berniejem Taupinom. Poleg Taupina, ki je za Eltona napisal večino pesmi, se v drami predstavijo tudi menedžer in
Johnova mati. Skozi film boste spoznali, kaj je neolepšana rock 'n' roll glasbena fantazija._

V novi različici komedije Umazana prevaranta iz
leta 1988 Rebel Wilson in Anne Hathaway vsaka
na svoj način izvabljata denar od moških. Prva se
ukvarja z manjšimi prevarami, druga pa se zadeve loti na višjem nivoju, za seveda višje denarne
vsote. Potem ko se po naključju srečata, začneta
sodelovati, prva pa se uči trikov od bolj izkušene
in pretkane prevarantke. A kmalu bosta začeli tekmovati med seboj. Njuna tarča je naiven tehnološki milijarder in njegovo bogastvo._

Režija: Dexter Fletche. Igrajo: aron Egerton, Jamie Bell, Gemma Jones, Bryce Dallas Howard in drugi.

Režija: Chris Addison. Igrajo: Rebel Wilson, Anne
Hathaway, Alex Sharp, Ingrid Oliver, Tim Blake Nelson in drugi.

od 30. maja / Kolosej, Cineplexx

od 16. maja / Kolosej, Cineplexx

SRHLJIVK A

PRI MAMI
ZDA, 2019, MA

ANIMIR ANA PUSTOLOVŠČINA

AKCIJSKI TRILER

SKRIVNO ŽIVLJENJE
HIŠNIH LJUBLJENČKOV 2

JOHN WICK 3:
PARABELLUM

Oskarjevka Octavia Spencer bo nastopila v vlogi
Sue Ann, osamljene gospe, ki se drži bolj zase.
Nekega dne jo mladoletna najstnica Maggie prosi,
da bi zanjo in njene prijatelje kupila alkohol. Ann
jim ustreže in ponudi možnost, da žurajo pri njej
doma, vendar pod pogojem, da je eden od najstnikov trezen, da ne preklinjajo, da iz kleti ne vstopijo v stanovanje in da jo kličejo “mama”. Najstniki
sprejmejo njeno ponudbo, a ne vedo, da se bo njihov žur spremenil v nočno moro._

ZDA, 2019, THE SECRET LIFE OF PETS 2

ZDA, 2019, JOHN WICK: CHAPTER 3 – PARABELLUM

Ste se kdaj vprašali, o čem razmišljajo vaši mali
kosmatinci? Odgovor boste dobili v tem simpatičnem animiranem filmu. Potem ko smo v prvem
delu spoznali hišne ljubljenčke, ki so nepričakovano zapustili varen in topel dom in se preganjali po
ulicah New Yorka ter po kanalih pod mestom, se
bomo v drugem delu bolj poglobili v njihove osebnosti. Pred vami je zanimiva pustolovščina, ki vas
ne bo pustila ravnodušnih._

V tretjem delu se zdi, da bo poklicni morilec John
Wick končno zaživel mirno življenje, a svoje življenje
z obiskom kriminalnega podzemlja ponovno postavi
na kocko. Zaradi umora člana mednarodnega združenja atentatorjev mora bežati pred varuhi zakona.
Nagrada za njegovo življenje je 14 milijonov dolarjev
in tako postane tarča umora vseh moških in žensk
na svetu. Bo Johnu tokrat uspelo ubežati?_

Režija: Tate Taylor. Igrajo: Octavia Spencer, Allison
Janney, Luke Evans, Missi Pylein drugi.

Režija: Chris Renaud in Jonathan Del Val. Igrajo: Patton Oswalt, Eric Stonestreet in drugi.

Režija: Chad Stahelski. Igrajo: Keanu Reeves, Halle Berry, Jason Mantzoukas, Ian McShane, Jerome
Flynn in drugi.

od 30. maja / Kolosej, Cineplexx

od 6. junija / Kolosej, Cineplexx

od 16. maja / Kolosej, Cineplexx
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FILMSKA PLATNA

ANIMIR ANA DRUŽINSK A
PUSTOLOVŠČINA

GROZLJIVK A

AKCIJSK A PUSTOLOVŠČINA

BRIGHTBURN

MOŽJE X: TEMNI FENIKS

ZDA, 2019, BRIGHTBURN

ZDA, 2019, DARK PHOENIX

Česa tako zabavnega pa že dolgo niste videli! V
svetu, kjer ljudje zbirajo Pokemone, da jih uporabljajo za borbe, fant spozna inteligentnega in
zabavnega Pikachuja (glas mu je posodil Ryan
Reynolds), ki si želi postati detektiv. Skupaj se
odpravita na pustolovščino, ki pa bo morda porušila miroljubno sožitje med ljudmi in pokemoni._

Po težavni borbi z neplodnostjo se Torijine sanje o
materinstvu končno uresničijo. Brandon uteleša
vse, kar si Tori in njen mož Kyle od nekdaj želita; je
pameten, nadarjen, vedoželjen in rad odkriva svet.
Ampak ko se Brandon bliža puberteti, se zdi, da se
v njem prebuja temna stran, Tori pa začnejo preganjati strašne slutnje o sinu. Ko se Brandon prepusti
vplivom mračnih sil, se iz čudežnega otroka spremeni v zlobneža, ki začne pustošiti po Kansasu._

Možje X so nacionalni heroji, ki so del vedno bolj
tveganih odprav. Ko pride med reševalno misijo
v vesolju do neprijetnega pripetljala, začne Jean
Gray (Sophie Turner) razvijati neverjetne moči, ki
jo pokvarijo in spremenijo v Temnega Feniksa. Zlo
jih postavi pred hudo preizkušnjo, saj se morajo
Možje X odločiti, ali je življenje člana njihove ekipe
vredno več kot življenja ostalih ljudi na svetu. Za
koga se bodo heroji odločili?_

Režija: Rob Letterman. Igrajo: Ryan Reynolds, Suki
Waterhouse, Kathryn Newton, Justice Smith in
drugi.

Režija: David Yarovesky. Igrajo: Elizabeth Banks, David Denman, Matt Jones, Meredith Hagner, Jennifer
Holland in drugi.

Režija: Simon Kinberg. Igrajo: Jennifer Lawrence,
James McAvoy, Jessica Chastain, Sophie Turner,
Nicholas Hoult in drugi.

od 16. maja / Kolosej, Cineplexx

od 23. maja / Kolosej, Cineplexx

od 6. junija / Kolosej, Cineplexx

POKEMON DETEKTIV
PIKACHU
ZDA, JAPONSKA, 2019, POKÉMON DETECTIVE PIKACHU

POD ZLATO PALMO: PRIČEL SE JE 72. FILMSKI FESTIVAL V CANNESU

Foto: La Pointe courte / 1994 Agnès Varda in otroci - Montaža in dizajn : Flore Maquin

MEDNARODNI FILMSKI FESTIVAL V CANNESU,
KI VELJA ZA ENEGA NAJPRESTIŽNEJŠIH IN
NAJPOMEMBNEJŠIH FILMSKIH FESTIVALOV NA
SVETU, LETOS POTEKA MED 14. IN 25. MAJEM.

OGLASNA VSEBINA

Že 72. festivalu po vrsti predseduje filmski
ustvarjalec Alejandro Gonzalez Iñárritu, ki
je tako postal prvi latinskoameriški predsednik žirije v zgodovini festivala. Pridružile
so se mu še štiri ženske in štirje moški s
štirih celin ter sedmih različnih narodnosti:
igralka Elle Fanning, igralka in režiserka
Maimouna N’Diaye, režiserki in scenaristki
Kelly Reichardt ter Alice Rohrwacher, pisec
stripov in režiser Enki Bilal in režiserji ter
scenaristi Robin Campillo, Yorgos Lanthimos in Paweł Pawlikowski. Festival je letos
odprla zombijevska komedija The Dead
Don’t Die režiserja Jima Jarmuscha z zvezdniško zasedbo (Bill Murray, Tilda Swinton,
Chloë Sevigny, Adam Driver). Ta pripoveduje
zgodbo majhnega mesteca Centerville, ki se
mora boriti proti hordi zombijev.
Kdo se poteguje za zlato palmo?
V kategoriji najboljšega celovečerca se poleg
zgoraj omenjenega filma Jarmuscha za
prestižno palmo letos bori 20 filmov, med
njimi tudi celovečerci svetovno priznanih režiserjev, kot so Dolor y gloria Pedra Almodóvarja, Bilo je nekoč v Hollywoodu Quentina
Tarantina in A Hidden Life Terrenca Malicka.
Na festivalu ne bo filmov velikana Netflix,
saj umetniški direktor festivala Thierry

Frémaux z njimi ni uspel doseči kompromisa
o primernosti. Častna zlata palma bo na 72.
festivalu šla v roke francoskemu filmskemu
in gledališkemu igralcu Alainu Delonu.
Na festivalu tudi slovenski filmi
Slovenski filmski center bo na letošnji
ediciji festivala v Cannesu na filmski tržnici
(Market Screenings 2019) predstavil štiri
slovenske celovečerne filme: Ne pozabi
dihati režiserja Martina Turka, Polsestra
režiserja Damjana Kozoleta, Vsi proti vsem
režiserja Andreja Košaka in Jaz sem Frenk
režiserja Metoda Pevca. Na letošnjem odprtju programa Cannes Directors’ Fortnight 2019 prestižnega festivala bo prisotna
tudi slovenska avtorica in režiserka Urška
Djukić s kratkim igranim filmom The Right
One. Letošnji producent »na potezi« (Producer On The Move 2019) je Rok Biček na
čelu produkcijske hiše Cvinger Film. Bičkov
celovečerni režijski prvenec Razredni
sovražnik je prejel nagrado fedeora na Beneškem tednu kritike leta 2013, dokumentarni film Družina pa je leta 2017 zmagal
in prejel glavno nagrado na tednu kritike v
Locarnu._
festival-cannes.com

GLASBA

MESEC
GLASBENIH
LEGEND

Foto: Jeff Forney

DA JE PRED NAMI MESEC GLASBENIH LEGEND, NI DVOMA.
S SVOJO TURNEJO MY SONGS SE BO V LJUBLJANI USTAVIL LEGENDARNI STING, NA DUNAJ PA PRIHAJATA ANGLEŠKI
POPZVEZDNIK PHIL COLLINS IN EDEN NAJVPLIVNEJŠIH BLUES
KITARISTOV ERIC CLAPTON.

KONCERT / GRADEC

Foto: Arhiv Benjamin Clementine

MUSE

Angleška progresivna zasedba Muse velja za enega najboljših bendov v živo,
o njihovem uspehu pa pričajo tudi številne glasbene nagrade, med drugim
dva grammyja. Izjemno talentirana skupina je svetovno slavo dosegla s tretjim studijskim albumom Absolution (2003), na katerem je tudi hit Time Is
Running Out. Temu je sledil Black Holes and Revalations (2006), ki je zasedel
prvo mesto na lestvicah v Združenem kraljestvu, v večini Evrope in v Avstraliji. Prav tako je bil uspešen v ZDA, kjer je dosegel deveto mesto na lestvici Billboardovih 200 najboljših albumov. Sledili so albumi The Resistance
(2009), The 2nd Law (2012) in Drones (2015). Na turneji slednjega albuma je
skupina, ki je znana po energičnih in ekstravagantnih nastopih v živo, v svoj
šov vključila tudi drone. Na krilih zadnjega studijskega albuma Simulation
Theory, ki so ga izdali novembra lani, prihajajo k našim severnim sosedom,
kjer lahko ponovno pričakujemo šov brez primere._
29. maja ob 20.00 / Avstrija / Stadthalle Graz

KONCERT / LJUBLJANA
Foto: Martin Kierszenbaum

BENJAMIN CLEMENTINE

Benjamin Clementine je 30-letni Londončan, ki ga imajo za enega največjih
poetov in najizvirnejših glasbenikov svoje generacije. Njegov glas je mešanica Edith Piaf in Nine Simone, za klavirjem pa deluje kot novodobni Ray Charles. Njegov glasbeni slog je edinstven, glasbeno razburljiv in nepričakovano
navdušujoč. V pesmih obravnava življenjske tegobe, hkrati pa ostaja poetičen, meša ljubezen in melanholijo ter s prefinjeno liriko podira tradicionalno
strukturo pesmi in odkriva lastno inovativno glasbeno ozemlje.
An Evening With Benjamin Clementine & His Parisian String Quintet bo na
odru podprlo pet francoskih glasbenikov, vključno z Barbaro Le Liepvre na
violončelu. Clementine bo v družbi godalcev izvajal pesmi z njegovih dveh
kritično priznanih albumov, leta 2015 izdanega prvenca At Least For Now, za
katerega je prejel nagrado mercury, ter druge plošče I Tell A Fly iz leta 2017, s
katero je nadaljeval uspeh prvenca._
17. maja ob 20.00 / Ljubljana / Kino Šiška

KONCERTI
V NAŠI BLIŽINI

IMAGINE DRAGONS
2. junija 2019, Visarno Arena,
Firence, Italija

PHIL COLLINS
2. junija 2019, Ernst Happel
Stadion, Dunaj, Avstrija

GEORGE EZRA

TOOL

20. maja 2019, Stadthalle,
Dunaj, Avstrija

5. junija 2019, Stadthalle, Dunaj,
Avstrija

KISS

ERIC CL APTON

29. maja 2019, Stadthalle,
Dunaj, Avstrija

6. junija 2019, Stadthalle, Dunaj,
Avstrija

KONCERT / LJUBLJANA

STING

Skladatelj, pevec, avtor in aktivist Sting je bil rojen v Newcastlu v Veliki Britaniji.
Nato se je leta 1977 preselil v London in ustanovil zasedbo The Police s Stewartom Copelandom in Andyjem Summersom. Izdali so pet studijskih albumov, si
prislužili šest grammyjev in dva brita, leta 2003 pa so jih sprejeli v Rockersko
alejo slavnih (The Rock and Roll Hall of Fame). Kot eden najbolj raznolikih samostojnih izvajalcev na svetu je Sting osvojil še deset grammyjev, dva brita,
zlati globus, emmyja, prejel štiri nominacije za oskarja, nominacijo za tonyja,
nagrado stoletja revije Billboard, MusiCares pa ga je leta 2004 izbral za osebo leta. Je tudi član dvorane slavnih piscev pesmi (Songwriters Hall of Fame),
prejel je priznanje Kennedyjevega centra, American Music Award in glasbeno
nagrado polar. Stingu so podelile častne doktorate Univerza v Northumbriji
(1992), Berklee College of Music (1994), Univerza Newcastle upon Tyne (2006)
in Univerza Brown ob njeni 250-letnici (2018).
Sting: My Songs bo dinamičen šov z najljubšimi skladbami Stinga, ki jih je ustvaril
tekom kariere, in sicer tako z zasedbo The Police kot tudi na samostojni poti.
Oboževalci lahko pričakujete pesmi, kot so Englishman In New York, Fields Of
Gold, Shape Of My Heart, Every Breath You Take, Roxanne, Message In A Bottle
in še veliko več. Sting jih bo predstavil s svojo elektrificirano rock zasedbo._
4. junija ob 20.00 / Ljubljana / Dvorana Stožice
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ODRI

POD ODRSKIMI
ŽAROMETI
V MESECU MAJU VAS PRIČAKUJE
ŽE 6. DRAMA FESTIVAL, KJER BODO
LETOS PRVIČ PODELILI TUDI NAGRADO
OBČINSTVA, V NOVI GORICI SO VAM
PRIPRAVILI
PRAVO
AVTISTIČNO
DETEKTIVKO, V MARIBORU PA OPERO
FAUST. NAJ SE KULTURNI MAJ PRIČNE!

OPER A

FAUST
Goethejeva filozofska tragedija Faust je zaradi svoje kompleksnosti, širokega tematskega razpona in celo nadnaravnih prizorov vrsto let vsaj
v izvirnem dramskem mediju obveljala za »neuprizorljivo«, čeprav ostaja
njena simbolna dediščina enako močna in danes domala še bolj navzoča kot v času svojega nastanka. Ko poznorenesančni učenjak in alkimist,
doktor Faust, v jeseni svojega življenja ugotovi, da ga vse znanje, ki ga
je nabiral skozi življenje, ni osrečilo, še posebej zato, ker ni izkusil prave
ljubezni, sklene storiti samomor. Zgodba o zapravljenem življenju in posledično o Faustovem podpisu pogodbe s hudičem Mefistom pa je našla svojo pot tudi v svet opere. Francoski skladatelj Charles Gounod, ki ni
skrival svoje fasciniranosti nad srednjeveško cerkveno mistiko, je s svojo
glasbeno upodobitvijo Fausta dosegel velik mednarodni uspeh in umetniški vrhunec, ki ga boste lahko v vsej bleščeči spektakularnosti doživeli v
novi mariborski postavitvi._

Foto: Mara Bratoš

Režija: Pier Francesco Maestrini.
17. maja ob 19.30 / SNG Maribor

AV TISTIČNA DETEK TIVK A

SKRIVNOSTNI PRIMER ALI KDO JE
UMORIL PSA
Petnajstletni Christopher najde umorjenega Wellingtona, sosedovega psa.
Umor ga močno vznemiri, zato se odloči, da bo izsledil storilca in napisal
detektivko o skrivnostnem primeru. Pri raziskovanju naleti na odpor sosedov, najbolj pa mu nasprotuje njegov oče Ed. Christopher ne odneha in
postopoma se mu začne razkrivati zgodba zamolčanih družinskih skrivnosti. Iz njegovega pristopa k problemu, nenavadnega vedenja in načina
razmišljanja je jasno, da je Christopher izjemno inteligenten, tako rekoč
matematični genij, vendar z avtistično motnjo, imenovano Aspergerjev
sindrom, ki ga ovira predvsem pri komunikaciji in nadziranju impulzivnih
reakcij. Toda prav ta njegova posebnost nam omogoča, da skozi njegovo
opazovanje ter razumevanje situacij in odnosov ugledamo življenje drugače, kot smo ga sicer vajeni doživljati.

6. DRAMA FESTIVAL

Režija: Renata Vidič.

Letošnji, že šesti festival bodo zaznamovale vrhunske poetike nekaterih
najboljših evropskih in slovenskih režiserjev, ki delujejo v širšem evropskem prostoru in s tem pomagajo razširjati kontekst lokalnega oziroma
nacionalnega v posamezni gledališki kulturi. Kot na vseh dosedanjih Drama Festivalih si boste tudi na letošnjem lahko ogledali najboljše uprizoritve gledališč, s katerimi Drama uspešno sodeluje. Posebnost letošnjega
festivala pa je poudarek na hrvaškem gledališču, ki je v letošnji sezoni
postreglo s številnimi vrhunskimi uprizoritvami. Poleg sedmih uprizoritev
na velikem odru bodo predpremierno prikazali tudi uprizoritev avtorskega
projekta po delih Rudija Šeliga z naslovom Izobčenke, ki ga pod režijskim
vodstvom Mirjane Medojević pripravljajo kot prvo malodramsko premiero
v prihodnji sezoni. Predstave bodo pospremili s pogovori o izbranih temah letošnjega Drama Festivala, s pogovori z ustvarjalci po predstavah
ter s tradicionalnim uvodnim in zaključnim koncertom. Na letošnjem festivalu bodo prvič podelili tudi nagrado občinstva za najboljšo festivalsko
predstavo in pri tem še posebej računajo na vaše sodelovanje. Predstave
bodo opremljene s slovenskimi in angleškimi nadnapisi. Celoten program
festivala najdete na drama.si._

15. maja ob 20.00 / SNG Nova Gorica

od 25. do 31. maja / SNG Drama Ljubljana

Roman Marka Haddona Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa (2003), ki
je napisan kot Christopherjeva prvoosebna pripoved, je bil hkrati natisnjen
kot knjiga za mladino in odrasle. V letu izida je prejel več prestižnih nagrad, nagrado whitbread za najboljšo knjigo in najboljši roman (v kategoriji
romanov za odrasle), nagrado commonwealth za najboljši prvenec in na
grado guardian za otroško književnost. Tudi pri nas se je zelo priljubil tako
mladim kot odraslim bralcem._
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OKUS, KI SE MU
NE MOREŠ UPRETI,
SEDAJ TUDI BREZ
SLADKORJA
NOVA KOMBINACIJA
MARAKUJA + ZELENI ČAJ

