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MODNI KLEPET
Teja Perjat je Cool mamacita. ECCO so kul čevlji.
Kaj se zgodi, ko se združijo v modni zgodbi?

JOKER
SUPERFETIŠ
»Visoke pete so užitek
z bolečino.« – Christian
Louboutin

V kina prihaja Joker
Joaquina Phoenixa. Kdo
so preostali klovnovski
princi kriminala, ob
katerih zaledeni kri?
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Renault CLIO
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Navdihnjen z življenjem.

Poraba pri mešanem ciklu 4,1–6,3 l/100 km. Emisije CO2 109–142 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0175–
0,0275 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00023–0,00088 g/km. Število delcev (x1011): 0,05–0,72. 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. Več informacij o ponudbi,
nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
renault.si

Renault priporoča
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GRAJSKA MUZIKA

CHRISTIAN LOUBOUTIN

COOL MAMACITA & ECCO

Čakajo vas trije koncerti priznanih
pevk, glasbenic in zasedb.

O najbolj seksi čevljih na svetu in
o njihovi razstavi v Parizu.

Kaj se zgodi, ko si Cool mamacita
obuje kul čevlje ECCO?

S. 18 / DOM
COINCASA
Se boste sprehodili po naravi
ali poleteli med zvezde?

S . 31 / F I LM
JOKER

S . 2 3 / K U LI N A R I K A
JAPONSKA BURJA

Kdo so klovnovski princi kriminala
in kateri vas je najbolj prepričal?

V pršute bo zarezala
japonska Burja!

Uredniški nagovor
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V teh dneh misli posvečam tisku. V to me
bolj ali manj sili situacija, v kateri se tovrstni
mediji nahajajo, pa tudi novica ali odkritje,
da eden meni ljubših tiskanih medijev, britanski Shortlist, ne izhaja več. Ponavadi si
ga dobil v roke pri izhodu iz podzemne v
Londonu … če si imel srečo. Da se je v zadnjih letih v tisku marsikaj spremenilo, da so
revije nehali tiskati ali pa so te zmanjšale
naklado oziroma pogostost izhajanja, ni
nobena skrivnost. Ampak tisk še vedno ni
izginil, le njegova vloga se spreminja. Časopisi, na primer, niso več temelj trženja. Za
vraga, pa saj niti televizija ni! Ljudje imamo
namreč več možnosti za dostop do novic in
zabave kot kdajkoli prej in nešteto načinov,
kako jih zaužiti. Smešno je (ali pa ironično),
da tisk, t. i. »staromodni« izdelek trženja,
dejansko postaja edinstven, hkrati pa je
odličen in prefinjen način, kako razbiti kaos
digitalnega oglaševanja.

V tisku je namreč nekaj človeškega in
konkretnega. Spletne strani ne moremo
postaviti na mizico v dnevni sobi ali jo nekomu dati v roke. Če želimo pokazati vrhunski
dizajn, je tisk naš medij. Je absoluten. Je,
kar je. Ni ga več mogoče spreminjati, deliti na koščke ali ga neskončno popravljati.
Z njim se lažje povežemo z bralci in tako
ustvarimo tiskano publikacijo, ki resnično
ustreza njihovim potrebam.

Kar je staro, je znova novo. In v tem primeru
lahko novo in staro sodelujeta na inovativne in močne načine!_

LUCIJA MARKO
Lucija Marko,
urednica
@lucymarko
lucija.marko@citymagazine.si
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GRAMATIK
Sobota, 14. 9.

Foto: Arhiv izvajalca

SEPTEMBER

Dan za

Svetovno znani slovenski producent Gramatik, eden naših najvidnejših glasbenih izvozov, bo začetek šolskega leta začinil s svojimi
prefinjeno oblikovanimi beati. Poleg dodelanega glasbenega
izraza in epskih nastopov po celem svetu je zaslovel z neobičajnim
pristopom deljenja glasbe brezplačno in inovativno izrabo sodobnih
tehnologij, kot je blockchain. Ob ponovnem obisku ljubljanskih
Križank se tako lahko veselimo tudi novega materiala in seveda še
enega nepozabnega žura v režiji zvezde svetovnega kova._

14. septembra ob 19.00 / Ljubljana / Križanke

/ K U L I N A R I K A

PIVO & BURGER FEST

do 15. septembra / Ljubljana / Pogačarjev trg

Foto: Arhiv organizatorja

Drugo soboto v septembru se bodo na Pogačarjevem
trgu ponovno zbrali največji poznavalci s področja kraft
piva in vrhunskih burgerjev. Ponudbo bodo dopolnili še
kuharski mojstri drugačnih specialitet, ki vam bodo spet
dokazali, da se pivo lahko spaja z najrazličnejšimi jedmi –
od klasične ulične hrane do modernih in drznih krožnikov.
Rezervirajte si torej ta vikend, ko se bo dobro jedlo in pilo,
debatiralo o najljubših kombinacijah ter migalo ob živahni
glasbi._

Foto: Arhiv organizatorja

Sobota, 14. 9.
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SEPTEMBER

FESTIVAL SLOVENSKEGA FILMA

17

Torek, 17. 9.

Foto: Arhiv organizatorja

Na 22. izdaji priljubljenega filmskega festivala se bodo ponovno
srečevali filmski ustvarjalci, strokovna javnost, poslovni partnerji
in ljubitelji filma. Tekmovalnemu in preglednemu programu se
vsako leto pridruži še sklop Posvečeno, v katerem predstavijo
dela aktualnega Badjurovega nagrajenca za filmsko ustvarjanje, sklop novih otroških animiranih filmov in tujo retrospektivo
Fokus, kjer bo letos predstavljena Italija. Če boste nagrajene filme v Portorožu zamudili, si jih bo mogoče po končanem festivalu
ogledati tudi v ljubljanskem Kinu Komuna._

do 22. septembra / Portorož / Portoroški Avditorij in
dvorana Monfort
/ D O G O D E K

/ F E S T I VA L

KŠ X: ŠIŠKA OPEN

ČILIADA

Sobota, 21. 9.

Sobota, 21. 9.
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Foto: Arhiv zalagasper

SEPTEMBER

21. septembra ob
10.00 / Ljubljana /
Trg pred Kinom Šiška

Že peto leto zapored
se bo na izolskem
Manziolijevem trgu
pošteno ogrelo.
Festival čilija in
čokolade bo v Izolo
prinesel pester nabor
ponudnikov pekočih
omak, namazov, olj
in številnih drugih
kakovostnih izdelkov iz čilija. In ker se je lanskoletno druženje s ponudniki
čokoladnih dobrot izkazalo za pravo uspešnico, se boste lahko s čokolado
na Čiliadi sladkali tudi letos. V pripravi pekočih dobrot se bodo popoldne
znova pomerili amaterski kuharji._
Foto: Arhiv organizatorja

Že tretje leto zapored bo dvorišče Kina Šiška oživelo s pestrim
celodnevnim dogajanjem! Čez dan se boste lahko preizkusili v
različnih športnih, ustvarjalnih in kulturnih dejavnostih, zvečer
pa bodo v čast njihove 10. obletnice nastopili domači izvajalci,
ki so v preteklem desetletju pomembno zaznamovali tako
Šiško kot tudi slovensko
glasbeno sceno: Laibach,
Matter, Koala Voice,
zalagasper, MRFY, YGT
in Klemen Klemen. Vstop
na vse dogodke je seveda
tudi letos brezplačen._

21. septembra ob 11.00 / Izola / Manziolijev trg
OGL ASNA VSEBINA

september/oktober

GRILL & BBQ FEST

Foto: Arhiv organizatorja

Sobota, 28. 9.
Popularnost novega trenda priprave
mesa na način počasnega pečenja in
dimljenja zadnje čase osvaja naš prostor
in predstavlja mnogo več kot le pleskavice, čevapčiče in zrezke. Na kulinaričnem
dogodku Grill & BBQ Fest se bodo tako
predstavili mojstri žara, pravi mojstri
BBQ-ja, slovenski pivovarji, vinarji in
ponudniki čili izdelkov. Vabljeni vsi na razvajanje brbončic in okušanje piva in vina.
Se vidimo zadnji vikend v septembru!_

do 29. septembra / Ljubljana /
Pogačarjev trg

/ F E S T I VA L

MESTO ŽENSK

03
do 13. oktobra / Ljubljana in Maribor

GRAJSKA MUZIKA
Četrtek, 3. 10.
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Spored Grajske muzike, ki ga letos pripravljajo že petič, prinaša tri koncerte priznanih pevk, glasbenic in
zasedb, ki jim je skupno povezovanje klasične in popularne glasbe. Glasbenica Raiven (3. oktober) se po
navdih rada odpravi tudi na področje klasične glasbe, sicer pa svojo ustvarjalnost izraža v slogu sodobnega električnega popa. Nepogrešljivi del njenih koncertov ostaja harfa, elektronski zasedbi pa so se v
novem projektu pridružila še godala. Tri akademske operne pevke, Zala Hodnik, Urška Kastelic in Eva Pavli, bodo v družbi klasičnih glasbenikov in didžeja JAMirka izvedle enkratni projekt Tosca Beat (4. oktober),
v katerem se operno petje in klasika zlije z urbanimi ritmi in popularno klubsko ter elektronsko glasbo. Na
sklepnem koncertu pa bo nastopila Anja Bukovec (5. oktober), mednarodno priznana klasična violinistka
in vrhunska glasbenica, ki je vešča edinstvenega prepletanja klasične, pop, etno in filmske glasbe._

do 5. oktobra / Ljubljana /
Ljubljanski grad, Hribarjeva dvorana
OGL ASNA VSEBINA

Foto: Arhiv organizatorja

OKTOBER

OKTOBER
/G L A S B A

01
OKTOBER

Foto: Arhiv organizatorja
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25. mednarodni festival sodobnih umetnosti – Mesto žensk bo letos v
središče postavil žensko zgodbo. Ob jubileju namreč ugotavljajo, da promocija žensk v kulturi, izpostavljanje ženskega zornega kota in zagovor
ženske enakosti po 25 letih ni nič manj nujna, kot je bila nekoč. Prav zato
na letošnjem festivalu izpostavljajo #HerStory ali žensko zgodovino. V 13
dneh bo 162 sodelujočih na 36 različnih dogodkih z drzno umetnostjo napolnilo 18 prizorišč: Atrij ZRC, Filozofska fakulteta, Galerija Alkatraz, Galerija Kapelica, Galerija Škuc, Kinodvor, Kino Šiška, Slovenska kinoteka,
Moderna galerija, Pritličje, Projektna soba SCCA, Slovensko mladinsko
gledališče, Muzej sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM), Španski borci,
Švicarija, Stara mestna elektrarna in na MFRU/več lokacijah v Mariboru.
Bodite del nepozabne zgodbe. #HerStory._

Grafična podoba: Vesna Bukovec

Torek, 1. 10.

SEPTEMBER

/ K U L I N A R I K A
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/ F E S T I VA L

EUROPEAN OUTDOOR FILM
Četrtek, 12. 10.
Festival European Outdoor Film bo tudi tokrat vsem pustolovcem in
prijateljem svežega zraka ponudil snov za sanje – neponovljive zgodbe,
zanimive udeležence in najbolj divje kotičke našega planeta. Poleg klasičnih disciplin, kot so gorsko kolesarjenje, terensko smučanje ali alpske ture,
bo ta filmska turneja poskrbela za trenutke presenečenja tudi z novimi
vrstami športa na prostem in novimi cilji, daleč stran od uhojenih poti.
Letošnji program obsega mnogo napetih kontrastov in kar nekaj svetovnih
premier, med drugim bodo tako na sporedu filmi Le Minimaliste – An
Himalayan Adventure, The Movement, Africa Riding: Karim, The Longest
Hole in Zeppelin Skiing._

do 1. decembra / Komuna Ljubljana, Maribox, Cineplexx Kranj

Urbani utrip

URBANE NOVOSTI, KI JIH NE GRE SPREGLEDATI

NAKUP MESECA

ADIDAS OZ WEEG O
Ikonični copati, ki so navduševali že v 90. letih prejšnjega
stoletja, se vračajo v osveženi
podobi. Adidas Originals je
pristaše pristnega izraza tokrat
osupnil z modelom OZWEEGO,
ki v sodobni različici učinkovito
združuje ekstravaganten profil
z neverjetnim udobjem.

HOUSE OF MARLEY –
STIR IT UP
Rohan, sin Boba Marleyja, že nekaj let
skrbi za izdelovanje avdio pripomoč
kov, ki so kakovostni in cenovno ugodni. Gramofon z bambusovo ploščo
proizvaja topel in dinamičen zvok, za
kar skrbi vgrajen kakovosten pred
ojačevalnik. V veliki večini je sestavljen
iz recikliranih materialov, pokrijemo
pa ga kar s pregrinjalom iz konoplje,
organskega bombaža in reciklirane
plastike. Za par desetakov več lahko
dobimo različico, ki podpira Bluetooth.
Palec gor! Več odličnih gramofonov
najdete na citymagazine.si/
gramofoni2019._

thehouseofmarley.com

MODA

Da so športno-modni copati
OZWEEGO ljubljenci ulične
mode in prva izbira adidasovih
navdušencev, potrjujejo tudi
slovenski zvezdniki. Avantgardne copate smo na Festivalu
urbane kulture lahko občudovali med nastopom slovenskega hiphop guruja Zlatka, ki se
mu je na odru pridružila pevka
Gaja Prestor v spremstvu
akrobatov Flipping art.
Modeli OZWEEGO so pri nas
na voljo v trgovinah BUZZ in
The Athlete's Foot._

adidas.com

ZA LJUBITELJE
DRZNIH MODNIH POTEZ

BELKIN: MOČ TEHNOLOGIJE
Belkin že 35 let ustvarja izdelke, ki poenostavljajo življenja in vam omogočajo, da v celoti
izkoristite tehnologijo. Izdelke odlikujejo najvišja kakovost, odlični garancijski pogoji,
najnovejša certificirana tehnologija in strateška partnerstva (Apple, Samsung, Google,
Amazon …). Ključni izdelki, ki jih lahko najdete v maloprodaji in v spletnih trgovinah, so:
•

•
•
•
•

polnilci za mobilne naprave (za dom in avtomobil), ki se osredotočajo na standard
hitrega polnjenja QC 3.0 in QC 4.0, ter polnilniki PowerDelivery (18 W, 27 W in 45
W);
mikro-USB, LTG in USB-c kabli najvišje kakovosti, nov standard HDMI 2.1 za 4K / 8K
HDR, specifični kabli in priključki (LTG – 2LTG ali USB-C – USB-C + 3,5 mm jack);
zaščitna stekla za telefone in tablice z inovativnim načinom natančnega nameščanja;
prenosne polnilne baterije s konektorji USB-C in/ali LTG, tudi brezžične;
prenapetostne zaščite.

Vse naprave, priključene
na napajalnike ali prenapetostne zaščite Belkin, so
zavarovane s programom
Connected Equipment
Warranty v zneskih do
14.000 evrov. Nakup
lahko opravite v trgovinah
Harvey Norman, Big Bang,
Mercator, Links ali v spletni
trgovini Mimovrste._

belkin.com

RECIKLIRAJTE SKEJT Z
MASSIVEMASSIVEMASSIVE!
Imate obrabljen skejt, pa ne veste, kaj bi z
njim? Podjetje Massivemassivemassive vam
lahko pri tem pomaga. Izrabljene skejte, ki
so izgubili svoje prvotne lastnosti (les postane preveč upogljiv, se na vogalih odlomi …),
reciklirajo v kruzerje. V zameno za popust
pri naslednjem nakupu prinesete skejt v
trgovino oziroma v delavnico (zaenkrat še
osebno, cilj pa je, da jih pošljete po pošti ali
pa na primer oddate v škatlo v lokalni skejt
trgovini). Rabljene skejte nato reciklirajo
(preoblikujejo in ponovno potiskajo) v
kruzerje, torej deske, namenjene predvsem
kruzanju oz. vožnji. Podjetje poskuša s tem
ustvariti zaprt krog porabe materiala ter si
prizadeva, da bi čim manjši del materiala
pristal na odpadu._

massivemassivemassive.co
OGL ASNA VSEBINA

KAJ IMAJO
SKUPNEGA MLADA
PEVKA, NAJBOLJŠI
ROKOMETNI STRELEC IN
AKROBATSKI DUO?
Vse tri združuje najbolj fer »street food« tega poletja.
Brez okusnih finih grižljajev bi bilo življenje precej bolj
prazno, se strinjajo pevka Gaja Prestor, rokometaš Luka
Žvižej ter akrobata Filip Kržišnik in Blaž Slanič. V okviru
projekta FerFud so ustvarili top jedi, ki jih boste lahko v
septembru poskusili na izbranih dogodkih po Sloveniji.

KAJ JE TOP DOG?
Ko hot dogu dodaš kanček domišljije, ta postane Top
Dog. Tako so nastali izvirni recepti, ki sveže štručke in
slastne hrenovke dopolnjujejo s čebulnimi obročki, bolonjsko omako, sladkim krompirjem in drugimi sestavinami
iz široke HOFER ponudbe. Za vsakega se najde Top Dog,
pozabili pa niso niti na vegane.

BODI TOP TUDI TI!
Če delite našo strast do finih grižljajev, si oglejte napovednik dogodkov na ferfud.si, poskusite Top Dog kreacije
po fer ceni in s fer prispevkom pomagajte otrokom v stiski
pod okriljem programa Botrstvo v Sloveniji._

ferfud.si

Grajska gospoda je vselej pila dobro, izbrano, izborno.
Le zakaj bi bili gostje Ljubljanskega gradu izjema? Najbolj
obiskana turistična točka v državi bo poslej številnim tujim
in domačim obiskovalcem ponudila najboljše, kar premore
– izključno slovenska vina v prepletu s slovensko kulinariko, in sicer v Grajski vinoteki Strelec. V njej se nahaja
prodajalna vin z več kot dvesto slovenskimi vini iz vseh treh
vinorodnih dežel Slovenije, nekatera izmed njih bo mogoče
tudi degustirati. Pod vinoteko sta restavracija, kjer se
bodo slovenska vina prepletala s slovensko kulinariko,
pod katero se podpisuje šef Igor Jagodic, in vinska klet
za zaključene družbe. Vinoteka ima tudi teraso na Bastiji
ter razgled na glavno mesto, kakršnega doslej še nismo
poznali. Ljubljanski grad z Grajsko vinoteko Strelec zaokrožuje vinsko zgodbo o potomki najstarejše trte na svetu in
grajskem vinogradu, Ljubljana si utrjuje naziv mesta trte in
vina, Slovenijo in slovenske vinarje pa s ponosom postavlja
tja, kamor sodijo naša vina – v svetovni vrh._

kavalgroup.si
ljubljanskigrad.si
OGL ASNA VSEBINA

POT MED KROŠNJAMI POHORJE:
NOVA ATRAKCIJA NA ROGLI
Pot med krošnjami Pohorje se nahaja v osrčju mogočnih
pohorskih gozdov. Sprehodili se boste lahko po 1.000
metrov dolgi poti 20 metrov nad tlemi, med krošnjami
mogočnih pohorskih dreves, in užili pogled na neskončen
gozd s 37 metrov visokega stolpa.

Foto: Miha Mally

GRAJSKA VINOTEKA STRELEC:
SLOVENSKA VINA V PREPLETU S
SLOVENSKO KULINARIKO

Foto: Arhiv Pot med krošnjami Pohorje
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Izvedeli boste, zakaj je narava Pohorja tako zelo edinstvena, spoznavali pa boste tudi značilnosti bogate in
edinstvene pohorske flore in favne. Ob poti se bo zvrstilo
kar nekaj adrenalinskih postaj, na katerih se bodo tako
odrasli kot tudi otroci lahko preizkusili pri ohranjanju ravnotežja nad navideznim prepadom, ki pa ni zato nič manj
strašljiv. Pot med krošnjami Pohorje bo za obiskovalce
odprta 364 dni na leto, z izjemo božičnega večera.
Otvoritev atrakcije bo 20. septembra._

Rogla 1 / Zreče
potmedkrosnjamipohorje.si

Urbani utrip
NANA: NAVDIH NARAVE
Slovenska ekipa strokovnjakov je razvila
odlične izdelke za nego doma in perila –
NANA. Izpeljanka imena izvira iz besede
NAvdih NArave, kar pomeni, da je bilo
njihovo vodilo ustvariti visoko učinkovite
izdelke po strogih ekoloških standardih.
Tako izdelki NANA nosijo evropski certifikat za okolje. Razvoj uporabe ekoloških
izdelkov v gospodinjstvu za nego doma
in perila poteka že več kot 50 let, a kljub
temu je še vedno zelo visoka prisotnost
čistil in izdelkov za nego perila, ki škodujejo naravi in našemu zdravju tako s svojo
vsebino kot embalažo. In to velja tudi
za Slovenijo! ČAS JE ZA SPREMEMBO.
NANA je rojena za vpliv na spremembe,
za učinkovitost in čistočo, tako domov kot
narave. Zavzema se za visoko kakovost
in skrb do okolja. Poleg čistega okolja je
vodilo NANA izdelkov tudi družbena odgovornost, zato so se povezali s projektom
Botrstvo. Od vsakega prodanega NANA
izdelka bodo namreč namenili 5 centov
za otroke iz družin v stiski iz vse Slovenije.
NANA misija je do leta 2025 doseči, da
se v Sloveniji uporabljajo samo ekološka
čistila in pralna sredstva in s tem postati
tudi vzgled svetu._

nanazivljenje.si
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Čudovito obnovljena primestna vila
Ruska dača v Zgornjih Gameljnah 18
sodi med arhitekturno najbolj edinstvene kulturne spomenike pri nas.
Njena notranjost in oprema sta verjetno najbolj pristen simbol slovenskega meščanskega življenja z začetka
20. stoletja. Z obnovo je vila pridobila
tako funkcionalno vrednost kot tudi
bogastvo zgodb, ki so se pletle in dogajale njenim lastnikom pred prvo
svetovno vojno in jih je moč doživeti
skozi vodene oglede vile.

Blagovna znamka Ruska dača –
raznolikost doživetij
Gradnja blagovne znamke Ruska dača
že v svoji zasnovi vključuje edinstvene,

butične storitve. Najem limuzine Rolls
Royce ali potovanja v manjših skupinah v kraje, ki navdihujejo ljubitelje
posebnih doživetij in tudi najem vile
za nočitve je namenjen le enemu najemniku za največ šest oseb.

kaviar ruskega jesetra, ki velja za najbolj tradicionalnega med vrhunskimi
kaviarji in med poznavalci za enega
najbolj cenjenih. Za Rusko dačo ga
pripravlja priznani italijanski proizvajalec Caviar Giaveri.

Kaviar in šampanjec Ruska dača

Pravi šampanjec je samo tisti, ki prihaja iz francoske pokrajine Šampanje
in je narejen na tradicionalen način.
Šampanjec Ruska dača Grand Cellier prihaja iz odličnih vinogradov hiše
Vilmart & Cie, s pobočij vasi Rilly la
Montagne. Opisujejo ga kot drzno eleganco, saj navduši s polnim telesom in
izjemno barvo.

Najnovejša pridobitev znamke Ruske
dače sta vrhunska kulinarična izdelka, sploh prva tovrstna pri nas, ki nosita ime slovenske blagovne znamke.
Skupaj ustvarita edinstveno harmonijo okusa.
Pravi kaviar, ki se tudi uradno sme
tako imenovati, pridobivajo iz rib družine jesetrov. V Ruski dači so izbrali

www.ruska-daca.si

Ruska dača – vila z dušo in zgodbami

FETIŠ

»VISOKE PETE SO
UŽITEK Z BOLEČINO.«
–CHRISTIAN LOUBOUTIN

Christian Louboutin je eden najslavnejših oblikovalcev čevljev na svetu in uradno najprestižnejši,
vsaj glede na oceno neodvisnega podjetja
Luxury Institute, ki je trikrat zapored znamko Louboutin razglasilo za najbolj zaželeno blagovno
znamko na svetu. Louboutin je tudi človek, ki je
zaslužen (ali kriv), da so se v modo vrnile visoke
pete. Modni svet je vrsto let poganjala prodaja
parfumov, nato kavbojk, danes so to čevlji in
torbice. In ni naključje, da je Louboutin stopil na
sceno ravno v 90. letih prejšnjega stoletja, ko
se je začela sprememba. Christian Louboutin,
Manolo Blahnik in Jimmy Choo so postali sveta
trojica luksuzne obutve in čevlje spremenili v
fetiš. In kjer Manolo Blahnik prodaja preprosto
ali nenavadno, Jimmy Choo izrazit eurotrash,
Louboutin prodaja seks. »Louboutinke« so danes
ultimativni statusni simbol, kultni čevlji, zaznamovani z rdečim podplatom, ki se razkazuje vsakič, ko dama odhaja. To so čevlji, ki ne odražajo
le debele denarnice, ampak tudi stanje duha!
ZGODBA O RDEČIH PODPLATIH
Sloviti rdeči podplati so prej naključje kot pa
premišljen del dizajna. Leta 1993 je Louboutin
pripravil prototip čevljev, za katere je navdih
poiskal v Warholovi mojstrovini Flowers. A čevlji
z rožnato peto in pisano rožnato oblekico po
mnenju francoskega oblikovalca niso izražali
prave moči. In takrat se je, hvala bogu, tam
znašla asistentka, ki si je z rdečim lakom lakirala
nohte. Christian je vzel lak in z njim pobarval
podplat čevljev. Kdo bi si mislil, da bo takšno
preprosto naključje rodilo takšno obsesijo!_
CH R ISTIAN LOU BOUTI N.CO M

R A Z S TAVA
CHRISTI A N
L OU B OU T I N
PA R I S

Drzna, navdihnjena in odprte glave – to so pridevniki, ki odlično opišejo dovršeno kariero Christiana
Louboutina. Francoski oblikovalec je skice za svoje čevlje ustvarjal že pri svojih dvanajstih letih, prvo
skico pa je navdihnila arhitekturna lepota muzeja Palais de la Porte Dorée v Parizu. In ravno na tem
mestu bo 25. februarja 2020 odprtje razstave, ki bo počastila kariero oblikovalca in njegovo domišljijo.
Na njej bo moč videti njegove najbolj cenjene modele čevljev, nekatere modele iz njegove osebne kolekcije, in pogled na ekskluzivna sodelovanja, med katerimi nekatera še nikoli niso bila predstavljena
svetu. Razstava bo na ogled do 26. julija 2020.

palais-portedoree.fr
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Blejzer
189,95€
Bluza
89,95€

Hlače
119,95€

Jones Stores Slovenija

ˇ • Maribor Europark • Celje Citycenter • Outlet Maribor Gosposka 1
Ljubljana Kristalna palaca
www. jones-fashion.com

FETIŠ

PUNK JE ŽIV!
Vaša garderoba bo to jesen
in zimo dobila nekaj uporniškega duha v obliki zakovic,
usnja, luknjastih puloverjev,
karirastih vzorcev … Četudi
se tisti najbolj ekstremni
videzi tega trenda ne bodo
prenesli v masovno modo,
lahko pričakujete, da boste
videle vsaj karo._

BAD ROMANCE*

OBROČI IN Z APONKE
Z A L ASE
Obroč za lase bo to jesen
nujen modni dodatek. Večji in
razkošnejši kot bo, bolje bo.
V polnem sijaju pa se vračajo
tudi zaponke za lase. Z njimi
si boste lahko igrivo spele
lase, ustvarile figo, dekorativno zaključile kito ..._

© Asos

© Giamb

attista Va

lli

Obleka s cvetličnim vzorcem je
osnovni kos vsake garderobe,
ne glede na sezono. To jesen
in zimo so to temne obleke, ki
spominjajo na 40. leta prejšnjega stoletja in so hommage
swingu._

K AT E R I H Š E S T I H
M O DN I H T R E N D OV Z A
ŠI K J E SEN I N ZI MO
L E T O S DE K L E TA
N E BI SM ELA
S PR E G L E DAT I?

© A.W.A.K.E

TRENDOVSKA
ROMANCA
© Mango

© Schutz

KROTILK A
KROKODILOV

»Viktorijansko« zavezovanje
naredi vsak čevelj, pa naj bo
ta še tako divji, bolj prefinjen.
Letos jih kombinirajte s krilom
nad koleni, z obleko, s hlačami do gležnjev ..._

MASLENO RUMENA
© Miu Miu

VIK TORIJANK A

Krokodilja in kačja koža sta si
precej podobni, kljub temu pa
krokodilja oddaja surovejše,
divje vibracije. In nič na svetu ni
bolj modnega in stilsko dovršenega kot lepa torbica v videzu
krokodilje kože, za katero ni bilo
treba pokončati ene najstrašnejših živali na svetu. Je to
zmagovalka letošnje jeseni?_

Ta odtenek je idealna alternativa za vse ljubitelje minimalizma, alternativa klasični črni
in odtenkom bež barve. Vsak
stajling dvigne na novo raven,
hkrati pa ta ni prebarvit._

© H&M

FETIŠ

PL AŠČ Z Z ATIČNIMI
GUMBI

Plašč, ki sta ga zadnjih nekaj
sezon zaznamovala pridevnika
»kičast« in »iz mode«, se to
jesen in zimo vrača. Ponavadi
ga opredeljuje serija zatičnih
gumbov, volna in – najpomembnejše – kapuca. Letos
bodo tovrstni plašči dobili
nekaj pridiha luksuza in elegance._

LEOPARDJI VZOREC
Čeprav je morda videti
nekoliko drzen, je to eden
najbolj vsestranskih vzorcev.
Je namreč precej nevtralen in
se zato odlično poda k večini
drugih barv. Letošnjo jesen in
zimo bo predvsem na plaščih
in puloverjih. Poskusite ga
zmanjšati na minimum in ga
zadržite na zgornji polovici
telesa – hlače z leopardjim
vzorcem namreč nikoli ne
bodo v modi!_

NEONSKO PINK
© Band of Outsiders

Katera je glavna barva moške
mode to sezono? Neonsko
rožnata oziroma pink. Ta je
lahko v obliki elegantne obleke
ali pa poudarka, ki celotni
opravi doda nekaj športnega
pridiha._

PINK
MAFIJA
PR E D S TAV L JA M O
Š E S T M O DN I H
T R E N D OV Z A
U R BA N E G A
MOŠK EGA, K I N E
Z A M U DI N I Č E SA R
KU L!

© Ami

ŠALI V SLOGU
HARRYJA POT TERJA
Debeli in takšni, kot bi vam
jih spletla babica – dolgi in
masivni šali bodo to jesen in
zimo eden večjih trendov med
dodatki. Če še imate babico,
jo hitro prosite, da vam splete
kakšen lep šal (ali dva) v dramatični barvi. To bo namreč
vaš dodatek št. 1!_

© Prada
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© Stüssy

© adidas

MINIMALIZEM V
BELEM
Če niste pristaš kričečih
superg, potem letos ne boste
zgrešili z belimi supergami, ki
so lahko v obliki »grdinov« ali
pa se odločite za preproste
in izčiščene različice, kot so
superge Common Projects ali
pa adidas Stan Smith._

ČRNA »MAFIJSK A«
OBLEK A
Elegantno krojena obleka,
črna od glave do pet, se
vrača. Lahko je na enojno ali
dvojno zapenjanje, lahko je
smoking. Ste pripravljeni na
»mafijsko« dobro jesen?_

MODNI KLEPET

BODI DRZEN
IN USTVARJAJ
SVOJO POT!

C O O L M A M AC I TA & EC C O

Danska znamka čevljev in modnih dodatkov
ECCO že več kot 60 let slovi po udobnih,
kakovostnih in modernih čevljih. Ustanovitelj znamke ECCO, Karl Toosbuy, si je že
ob ustanovitvi podjetja zastavil vrednote,
katerim podjetje sledi še danes – strast,
želja po kakovosti in družbena odgovornost.
To so vrednote, katerim sledi tudi slovenska influencerka Teja Perjat, znana tudi kot
Cool mamacita.

OGL ASNA VSEBINA

Foto: Rene Knapič

V vseh segmentih življenja se vedno pogosteje omenja načelo trajnosti. In tudi v modi ni nič drugače.
Vedno več ljudi zagovarja trajnostno modo. Raje si
namreč kupijo manj in to bolj kakovostno, kot pa nekaj, kar je »hype« v določenem trenutku. Zdi se, da
se skupnost navdušencev, ki stavijo na kakovost in
slog, ponovno veča. »Zanimivo je, kako se z leti spreminjam. Ko sem bila mlajša, mi je bilo pomembno, da
sem imela čim več in čim ceneje. Četudi se je majica
po enkratnem pranju obrabila, mi je bilo vseeno. Danes pa gledam predvsem na funkcionalnost in udobje in kupujem zadeve, kjer prihranim čas. Čas je da-

Ko so uredništvo City Magazina povabili k sodelovanju z blagovno znamko Ecco, je ta obutev v nas
vzbudila zanimanje. Zdi se, da Ecco obutev poznajo
predvsem kupci srednje starostne skupine in starejši, zadnje čase pa opažamo, da z novimi modeli in
predvsem s kampanjami preko vplivnežev ciljajo tudi
na mlajšo populacijo. To je generacija, ki ima neskončno veliko interesov, ambicij, strasti, predvsem
pa išče »drugačnost«. Teja dodaja: »Biti drugačen
oziroma samosvoj je po mojem mnenju izredno pomembno. To, da ostaneš zvest sebi in pelješ svojo
pot, bi moral biti cilj vsakega posameznika. Biti drugačen in drzen, upati si, stopiti izven okvirjev, delati
stvari, ki te osrečujejo … Vse to zame predstavlja
smisel življenja. Sodeč po mojih izkušnjah, so stvari,
do katerih sem prišla po težji poti in z veliko vloženega truda, na koncu veliko slajše. Takrat se počutim
izpopolnjeno in to je bistvo življenja.«

nes tisti, ki bi si ga najraje kupila. A žal ni trajnosten.
Če potegnem črto, na koncu s trajnostnimi izdelki
celo prihranimo. Primer, če bi nosila Ecco čevlje,
ko sem bila mlajša, zelo verjetno danes ne bi imela
težav s hrbtenico in zato ne bi potrebovala masaž.
Posledično bi prihranila veliko denarja.«
Ecco po videzu ostaja zvest sebi in se ne prepušča
miselnosti »5 minut slave«. Vsi, ki poznamo Cool
mamacito, se lahko strinjamo, da pooseblja to isto
filozofijo. »Vedno sem bila zvesta sebi in vedno bom.
Imam svoja načela, svojo filozofijo, katere se držim.
Starši so mi privzgojili vrednote, katerim skušam v
večini slediti. Včasih se zalomi, a sem le človek, ki
dela napake in se iz njih uči. In to je tisto, kar je najpomembnejše. Življenje je šola, in učiti se v taki šoli,
je privilegij. Bistvo vsega je, da rastemo, se razvijamo in nikoli ne pozabimo, kdo smo in kje smo začeli.«
Ne le drugačnost, pač pa predvsem želja po izstopanju, je pri mlajši generaciji, milenijcih, izredno močna. A zdi se, da izstopanje iz pravih razlogov postaja
vedno težje, saj smo vsi razpeti med mnenji drugih
in lastno moralo. »Prav na družbenih omrežjih nas
je vedno več takih, ki poudarjamo, kako pomembno
je, da živimo po lastnih načelih in da ni treba ugajati drugim. Pomembno je, da se ljudje zavedamo,
da moramo na koncu ugajati samo samemu sebi. Mi
smo ogledalo. In če bomo mi zadovoljni s sabo, bodo
zadovoljni tudi vsi ostali,« dodaja Teja.

Za Tejo čevlji Ecco ne predstavljajo zgolj udobja, pač
pa tudi kakovost in estetiko. Kot sama temu pravi –
luksuz. »Ecco znamka je zame vedno predstavljala
nek luksuz, saj je kakovost in udobje, ki ju dobim za
to ceno, na najvišji ravni. In zadeva, ki mi olajša in
lepša življenje, je zame luksuzna zadeva.«_
ecco.si

ZGODBE, KI
JIH PRINAŠAJO
NAJNOVEJŠI
ULIČNI TRENDI!
The Athlete's Foot je za letošnjo
jesen že zbral najnovejše trende
ulične mode. Masivno obutev,
retro nostalgične stajlinge,
»oversize« slog, ponavljajoče
se logotipe, minimalizem,
udobje ...
Vse to najdete znotraj blagovnih znamk NIKE, ADIDAS,
PUMA, FILA, VANS ter še mnogih drugih. Preverite novosti in
izberite svoj jesenski ulični slog
v trgovinah The Athlete's Foot!
Več o novih kolekcijah na taf.si.

MODEL: ROSALIE REYA / FOTO: RUBY REYA

PUMA CHASE WOVEN PANTS //
Ko futurizem sreča funkcionalnost!
Futuristične hlače v neonski barvi, ki so
kot naročene za kombinacijo z neonsko
vetrovko. Lahka zasnova se združi s
prilagodljivimi funkcijami, tukaj pa sta
še subtilen videz in poseben kroj. Retro
hlače za drzne ljudi, ki želijo športni videz!
Oblikovane so v širokem kroju iz 90. let
prejšnjega stoletja. Odlične in udobne
hlače za sproščen in modni videz._
69,99 €

FILA DISRUPTOR LOW //

PUMA CHASE WOVEN JACKET //

Prodajna uspešnica iz 90. let prejšnjega stoletja!
FILA Disruptor Low so športni retro copati z dolgo zgodovino! Masivni z nostalgičnimi linijami in široko platformo
se sprehajajo po mestnih ulicah in vzbujajo pozornost.
Posebna tehnologija EVA poskrbi za celodnevno udobje!
So enobarvni, s posebnimi detajli in z logotipom FILA ob
strani. Naj postanejo vaši najljubši čevlji!_

Ko združiš retro in futurizem!
Rahlo ostra silhueta vetrovke z visokim
ovratnikom in »oversize« slogom je
funkcionalna in glomaznega videza.
Klasična vetrovka neonske barve je kot
naročena za vse drzne z okusom! Kakovostna tkanina s teksturiranim videzom
vas bo ščitila pred vremenskimi vplivi,
poleg tega pa boste v njej videti modni in
sveži. Vetrovka je narejena iz več vidnih
plasti, na sprednji strani pa se ponaša z
logotipom._

119,99 €

64,99 €

POIŠČITE SVOJ URBANI SVEŽI VIDEZ V ENI IZMED TRGOVIN
THE ATHLETE'S FOOT:
OGL ASNA VSEBINA

Čopova – Ljubljana / BTC, Hala A – Ljubljana / Supernova – Ljubljana
Rudnik / Mercator center Šiška – Ljubljana / Planet Koper – Koper
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Interier

Wunder
Nature

Kolekcijo Wunder Nature (Čudežna narava) je
navdihnila fantastična narava ter cvetlični in
gozdni elementi, za katere se zdi, da prihajajo
naravnost iz pravljice. Barvna paleta je
mešanica naravnega in nadnaravnega.
Zemeljski toni spominjajo na barve kamnov,
mahu, medtem ko imajo nežnejše, pastelne
barve mehkejši zaključek, okrašen z
oblikovnimi podrobnostmi. Motivi so bogati
in raznoliki ter mešajo različne sloge. Tkanine
so obogatene z vezeninami in šivi, ki ustvarjajo
bogate tridimenzionalne zaključke. Kristali in
minerali so še eden izmed ključnih elementov
te zgodbe o čudežni in očarljivi naravi, ki so
uporabljeni kot vzorci ali naravni elementi._
CO I N CASA .S I

Coincasa Nama
4. nadstropje, Tomšičeva ulica 2, Ljubljana

Fly me
to the
Moon

Kolekcija Fly me to the Moon (Odpelji me med
zvezde) se osredotoča na oddaljene svetove,
ozvezdja in na čarobno romantiko. Navdihnili
so jo vesolje ter resnična in namišljena
potovanja v neznano, predvsem pa 50.
obletnica prvega pristanka na Luni. Podobe
imajo čaroben pridih Mlečne poti, astrologije
in globine našega neba. Ozvezdja in Luna sta
ključni temi, ki dajeta kolekciji prefinjen videz.

19

Nova kolekcija prinaša občutek duhovnosti in
mističnosti. Simbolične ikone, kot so sonce,
oko, in simboli, povezani z astrologijo, so
čudovito zaključeni. Oblikovni motivi so
mešanica med figurativnim in simboličnim,
med naravo in nadnaravnim. Celotna kolekcija
je izmenično zaporedje sija plemenitih kovin in
globine intenzivnih barv. Oblike so elegantne,
mehke in sferične, teksture materialov so
mehke in prijetne na pogled ter dotik.

Popusti se med seboj ne seštevajo.

10 %

OGL ASNA VSEBINA

POPUST NA
NOVO KOLEKCIJO
OD 13. 9. DO 22. 9.

CO I N CASA .S I

NANAZIVLJENJE.SI

UČINKOVITO IN
EKOLOŠKO IZ
SLOVENIJE
Na poti ustvarjanja odličnega izdelka za nego doma in perila s kakovostjo na najvišji ravni, je slovenska ekipa strokovnjakov iskala navdih v naravi, od koder se je rodilo tudi ime novih ekoloških in hkrati
učinkovitih čistil slovenskega porekla NANA - NAVDIH NARAVE.
Izdelki NANA so temeljiti v čiščenju in nežni do vsega naravnega. Privlačna embalaža je reciklirana. Bogastvo pa se skriva v njeni vsebini: biorazgradljivo, učinkovito in dišeče.
		
Družina izdelkov Nana je ena redkih, ki se ponaša z Evropskim certifikatom za
okolje - Ecolabel, kjer je pomembna učinkovitost in okolju prijazna vsebina.

V DRUŽINI NANA SO IZDELKI Z A NEGO DOMA IN PERIL A .

NEGA DOMA:

NEGA PERILA:

Univerzalno čistilo		
Čistilo za kuhinjo in razmaščevanje
Detergent za ročno pomivanje posode
Čistilo za steklene površine		
Čistilo za kopalnico in vodni kamen
Čistilo za wc školjko

Pralni prašek za pranje perila
Gel za pranje perila
Mehčalci za nego perila

Vsi NANA izdelki za nego
perila so dermatološko
testirani.

PREDNOSTI NANA IZDELKOV
Vse površinsko aktivne snovi v NANA izdelkih so na osnovi rastlinskih olj s kontroliranim poreklom, ki so zlahka biorazgradljive.
Barvila dodana Ecolabel izdelkom se ne smejo kopičiti v organizmih. V NANA izdelkih uporabljamo barvila, ki so odobrena za
uporabo v živilih.
Dodane dišave v NANA izdelkih so izdelane in obravnavane v skladu
s kodeksom ravnanja združenja za dišave (IFRA kodeks). V izdelkih z
Ecolabel certifikatom so lahko samo dišave z IFRA kodeksom.
Privlačna NANA embalaža je narejena iz embalaže. Uporabljamo
reciklirano embalažo, da zmanjšam ogljični odtis naših izdelkov in
spodbudimo recikliranje.
Potrjena učinkovitost NANA izdelkov je v skladu s predpisanimi
Ecolabel standardi. Ecolabel certifikat odlikuje le najučinkovitejše
izdelke.
NANA izdelki niso testirani na živalih in ne vsebujejo sestavin
živalskega izvora. Smo v postopku pridobivanja »Leaping Bunny«
certifikata.

OGL ASNA VSEBINA

NOVI
SUPERB

NOVI CILJI

SKODA.SI

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 7,1 – 4,3 l/100 km in 162 – 113 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov
(NOx): 0,0573 – 0,0294 g/km, trdi delci: 0,00061 – 0,00000 g/km, število delcev: 0,17 – 0,01 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. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Gurmanske postaje
K AVA R N A /

FORMA VIVA
V Hotelu Kempinski Portorož je svoja vrata
odprla elegantna kavarna Forma Viva, ki
očara s svojo sladko ponudbo, ponudbo
odličnih kav in z ambientom zgodovinskega parka. Mlada, motivirana ter kreativna
vodja slaščičarstva hotela Kempinski
Palace Portorož, Syu Poropat, je pripravila
izjemen meni, ki uspešno združuje lokalne
okuse Istre z inovativnimi mednarodnimi
tehnikami ter okusi v slaščičarstvu. Rezultat je edinstvena fuzija okusov, ki pričara
resnično nepozabno Kempinski doživetje.
Čokolada Ruby, izbor veganskih ter
brezglutenskih sladic, velikanski makroni in
italijanska kava Antica Tostatura Triestina
so le nekatere izmed specialitet, ki jih ne
gre zamuditi. Čeprav se kavarna nahaja v
pritličju 5-zvezdičnega hotela v Portorožu,
so cene usmerjene na lokalno prebivalstvo
ter so sorazmerne z ostalimi ponudniki na
destinaciji. Slaščičarna je odprta vsak dan
od osme ure zjutraj do osme ure zvečer._

OSEBNI PROJEKT

Obala 45 / Portorož
kempinski.com
B I S T R O/

ALEXANDER BISTRO
Alexander bistro je izjemno oseben projekt Ane in Klemna Flisarja, takšna pa je tudi njegova ponudba: karseda lokalna in
domača, kakovostna in z zgodbo. Vsako jutro hladno stiskajo
sveže 100-odstotno naravne sokove brez dodanega sladkorja. Nekaj jih imajo v redni ponudbi, nekaj je omejenih izdaj, ki
nastajajo glede na dostop do svežih sestavin. Prodajni hit je
na primer ginger shot (100-odstotno naravni hladno stiskani
ingver in 100-odstotno naravna hladno stiskana limona),
ki ga v tujini že desetletja poznajo kot zdravo in imunsko
poživitev.
Tudi njihova kava je pražena v dogovoru z lokalnim mikropražarjem. Pred kratkim so lansirali pink latte, rožnato kavo,
ki je izjemno dobro sprejeta. Vse pripravljajo v svoji kuhinji,
noben napitek ni pripravljen iz predpripravljenih praškov ali z
umetnimi sirupi, pa tudi vinska karta je lokalna.
Ponudba hrane je lahkotno bistrojska – za zajtrk ponujajo
pisane odprte toaste, za kosila in večerje pa zdrave sklede
in kultne burgerje, ki jih Mariborčani poznajo že iz Alexander
food trucka._

Glavni trg 11 / Maribor
FB: Alexander bistro

P E K A R N A

I N

K AVA R N A /

MÉNAGERIE
Ko se povzpnete po eni najbolj očarljivih kamnitih ulic starega mestnega jedra prestolnice na Gornji trg, vas pred
fotogenično cerkvijo sv. Florijana preplavi vonj po svežih
dobrotah, iz zvočnikov pa prihajajo zvoki francoskega
jazza. Le kaj bi to lahko bilo? Naj vam zaupamo, to je nova
boulangerija (fr. boulangerie, pekarna, kjer prodajajo
tudi slaščice) in kavarna Ménagerie.
V svoji pekarni pripravljajo dnevno svež kruh, rustikalne
bagete, ciabatte, grisine in nepogrešljivo dobre buhteljne. Vsi izdelki narejeni z drožmi – vzhajani z naravnim
kvasom ter z veliko ljubezni pridnih rok peka Andraža.
Poleg vedno svežega kruha razposajenih oblik, hrustljavo
zapečenega v francoski peči, strežejo še odlične slaščice:
d(r)oživete brownije by PolaBekeraj, špansko poslastico
flan, presne tortice, 1000 feuilles, sladoledni sendvič ...
Za popoln dopoldanski zajtrk ali brunch pa si lahko privoščite tudi skrbno pripravljene obložene kruhke s figami in
pršutom, z lososom, s sirom in kumaro, kruhek caprese ali
pa se odločite za focaccio z mortadelo.
V prihodnje bodo redno na obisku bralci pravljic in pravljičarji brez predloge. Širše prireditve bodo pospremili
še drugi interpreti in umetniki. Zaenkrat pa so večkrat
tedensko na program umestili glasbeno in umetniško
obarvane večere med cerkvijo sv. Florijana in novorojeno
kavarno Ménagerie. Vabljeni prav vsi, željni prave pariške
atmosfere, dobre glasbe in seveda jedače in pijače._

Gornji trg 25 / Ljubljana
FB: Ménagerie Ljubljana
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V PRŠUTE BO
ZAREZALA
JAPONSKA BURJA!
Ja, res je. Prišel je čas, ko je nekdo na svetu
združil vso našo sredozemsko strast do
ene same tako posebne specialitete suhih
mesnin, ki si zasluži posebno mesto – pršuta, z najbolj izpiljenim obrtniškim znanjem kovanja rezil
na Japonskem. Pregovorno
najboljši kovači nožev namreč
te prelestne jedi, ki je ponos
sredozemskih kleti, pravzaprav ne poznajo. Če bi jo, smo
prepričani, da bi že zdavnaj
obstajal japonski nož za pršut,
saj si takšne delikatese zaslužijo posebno rezalno pozornost.
Pri pršutu je ravno umetelnost
rezanja tisto, kar se ceni skoraj
enako kot izdelek sam.

OGL ASNA VSEBINA

V dolgoletne izkušnje z japonskimi
noži, ki jih OsterRob prinaša v prostor
evropske kulinarike, je z idejo noža
za pršut zarezal Luka Grmovšek, ki je
že pred leti v sodelovanju z Binetom
Volčičem predstavil prvi prilagojeni
japonski nož Bunka ZDP-189, tokrat
pa z Burjo predstavlja edinstveno
novost za vse rezalce pršuta, tako
domače navdušence kot tudi
profesionalce. Ta univerzalni nož za
pršut je kovan v japonskem kovaškem
mestu Seki iz japonskega jekla aichi
steel 1K6M VM, ki dolgo ohranja
ostro rezilo in je enostavno za
ponovno brušenje. Nož je do zadnje
podrobnosti optimiziran za rezanje
pršuta, zaradi tršega fleksibilnega
rezila pa bo primeren tudi za razrez
drugih večjih suhih mesnin in večjih
pečenih kosov mesa. Standardno
bo v prodaji z japonskim ročajem,
prilagojenim za rezanje pršuta, na
voljo pa bo tudi z avtorskimi navdihi
oblikovalcev, umetnikov in mizarjev._
osterrob.si

Burja (slo.), bura (hr.), bora (it.),
borea (lat.), north wind (ang.),
(jap. znaki za
veter oziroma burjo), je mrzel, suh,
sunkovit severovzhodni veter, brez
katerega ni pršuta, ne glede na to, kje
na svetu ga pridelujejo. Na nožu so
zato vkovani znaki za močan severnik,
v vsaki državi, kjer pridelujejo pršut,
pa bo nosil ime po lokalnem severnem
vetru, ki suši pršute.

S O N Y W F -1 0 0 0X M 3
GLASBA, NIČ DRUGEGA
Brezžične slušalke Sony
WF 1000XM3 so namenjene ljudem
z aktivnim življenjskim slogom – za
tesno in udobno prileganje ušesu
skrbita ergonomsko zasnovana
struktura s tremi opornimi točkami
in gumijasta površina z velikim
trenjem. Sony vnovič navdušuje z
izjemno zmogljivostjo odpravljanja
šumov, za katero stojita procesor HD
QN1 in tehnologija dveh senzorjev šuma
– po njuni zaslugi vas med poslušanjem
glasbe in opravljanjem klicev ne bo ustavil
niti najhujši hrup. Pozabiti ne smemo niti
na tehnologijo DSEE HX, ki zviša ločljivost
digitalne glasbe. Vzdržljiva baterija omogoča do 24 ur predvajanja glasbe, hkrati
pa omogoča hitro polnjenje. In cena? 255
evrov._

sony.si

SIGMA FP
KAMERA, KI JE KOT ŠVICARSKI NOŽ
Da Sigma pripravlja nekaj velikega, je bilo mogoče slutiti že
ob napovedi novega »bajonetnega« načina L-mount. Tako so
pred kratkim predstavili najmanjši in najlažji fotoaparat oziroma kamero na svetu s senzorjem polnega formata. A to ni
najpomembnejše. Bolj pomembno je, da pri Sigmi obljubljajo,
da bo ta kamera zadovoljila tako najzahtevnejše fotografe
kot tudi videografe in na trgu kamer postavila standard
»švicarskega noža«. Presenečenje tokrat prihaja v obliki
kamere, dimenzij 112,6 × 69,9 × 45,3 mm s 370 g teže (422 g
z vstavljeno baterijo in kartico SD), kar je v svetu fotografije
izjemno. Še bolj izjemna pa je njena modularnost, ki bo zadovoljila tako profesionalne videografe kot fotografe. Kamera
se lahko namreč s pomočjo dodatkov spremeni v karkoli. Tudi
v »pošast« zgoraj._

sigmaphoto.com

SA M S U N G GA L A X Y N OTE 1 0
SUPERLATIVI
Samsung v primerjavi z nekaterimi drugimi proizvajalci
resnično vodi tempo razvoja in inovacij in tako za prave
poznavalce že leta predstavlja merilo, ko gre za drobovje, podrobnosti, način izdelave in celovitost pametnega telefona. S pametnim telefonom Samsung Galaxy
Note 10 ni nič drugače. Tokrat prvič prihaja v dveh
dimenzijah – manjši Samsung Galaxy Note 10 meri 6,3
palca, medtem ko njegov večji brat to dimenzijo poveča
na 6,8 palca. Na obeh kraljuje pregovorno »najboljši«
zaslon, tokrat s tehnologijo Dynamic AMOLED. V notranjosti se skriva nekoliko posodobljen procesor Exynos
9825 s tehnologijo 7 nm, ki mu dela družbo 12 GB
delovnega spomina. Računske operacije podpira velika
baterija, ki je sposobna hitrega polnjenja s kar 45 W.
Slednje je torej rekordno hitro. Pametni telefon je poleg
tega še vodotesen in dosega standard IP68. Dobrot
je sicer še mnogo več: pero S pen, ki prepoznava vašo
pisavo, sistem glavnih kamer s 3D-senzorjem TOF ter
DEX, ki pametni telefon poveže z vašim namizjem Windows. Samsung Galaxy Note 10 lahko dobite pri vseh
operaterjih._

samsung.com

B L AC K M AG I C P O C K ET
C I N E M A CA M E R A 6 K
6K ZA VSAKOGAR
Na podlagi uspeha modela 4K je Blackmagic Design predstavil kamero Pocket Cinema Camera 6K,
ki jo od predhodnice loči veliko več kot le boljša ločljivost. Senzor nove kamere je velikosti Super 35
(podobno kot APS-C) z ločljivostjo 6.144 x 3.456 in je absolutno večji od 4/3, ki ga najdemo v predhodnici. Če poenostavimo: prehod na Super 35 bo omogočil veliko boljše delovanje pri slabši svetlobi
in nadzor nad globinsko ostrino, s tem pa možnost ustvarjanja kinematografske slike in učinka boke.
Seveda ponuja izboljšano kakovost slike, 13 nastavitev dinamičnega razpona in ISO vse do 25.600. Na
»bajonet« EF lahko na veselje velike večine pritrdite standardne leče Canon, Zeiss, Sigma, kar je več
kot mega in bo mnoge premamilo, da svoj nekoliko zastareli Canon pospravijo v kot. Pocket Cinema
Camera 6K ima izjemno raznoliko povezljivost: mini XLR, HDMI v polni velikosti, USB-C, DC-napajanje,
vhod mikrofona in izhod za slušalke. Kamero večinoma upravlja isti 5-palčni zaslon na dotik kot predhodni model 4K. Snema lahko v različnih načinih, med katerimi naj izpostavimo 50 fps pri 6.144 x 3.456
16 : 9, 60 fps pri 6.144 x 2.560. Ohišje iz polikarbonata in ogljikovih vlaken zagotavlja izjemno rokovanje
s kamero ter hkrati odpornost. Kamera s 6K je že na razpolago in jo lahko naročite tudi pri slovenskem
uvozniku. Cena znaša 2.222 evrov._

blackmagicdesign.com

SA M S U N G GA L A X Y
WATC H ACTI V E 2
NAJBOLJŠA PAMETNA ŠPORTNA URA?
Galaxy Watch Active2 je najnovejši
dodatek portfelja pametnih ur Galaxy. V
primerjavi s predhodnico ima izboljšanih več funkcij. Ura zmore spremljati
in beležiti več funkcij vašega telesa
– s ciljem doseganja dobrega počutja. Tako beleži spanje, aktivnosti in obvladovanje stresa, hkrati pa
vas obvešča o tistih stvareh, ki so vam
najpomembnejše. Novo Watch Active2
lahko dobite v dveh različnih velikostih, in
sicer premera 44 mm in 40 mm, ki sta na
voljo v dveh značilnih slogih. Prav tako bo
mogoče kupiti model s povezavo LTE, ki
bo imel možnost opravljanja in sprejemanja klicev. Uro boste lahko polnili brezžično in z njo upravljali z vašim pametnim
telefonom Samsung Galaxy, sprožili
fotoaparat in pregledovali galerijo. Cene
se začnejo pri 279 evrih._

SA M S U N G GA L A X Y B O O K S
NOVO POGLAVJE POVEZLJIVOSTI
Samsung Galaxy Book S je navzven popolnoma
običajen prenosnik, ki ga poganja operacijski sistem
Windows 10. Kar ga dela izjemnega in s tem drugačnega,
je procesor Qualcomm Snapdragon 8cx s tehnologijo 7
nm. Slednji prinaša dobrote iz mobilnih tehnologij v svet
PC-jev. Procesor je namreč tako energijsko varčen, da boste na njem lahko pogledali več kot 10 celovečernih filmov
oziroma za 23 ur videoposnetkov, kar je rekordno veliko za
katerikoli prenosnik s sistemom Windows. Ker je namenjen
uporabnikom »on-the-go«, je seveda izjemno tanek – širok
le 11,8 mm, in lahek kot peresce – tehta namreč le 0,96
kg. Odlikuje ga tudi stalna povezanost s spletom preko
povezave LTE in vam tudi zaradi tega na poti ne bo treba
iskati povezave WiFi. Ali bo prenosnik dobavljiv v Sloveniji,
ta hip še ni znano._
samsung.com

samsung.com

S N A P S P E CTAC LE S 3
RAZŠIRJENA RESNIČNOST ZA
SNAPCHAT
Tretja različica Snapchat očal – SNAP
SPECTACLES 3 – je narejena posebej za
razširjeno resničnost in bo spremenila
način, kako vidite svet. Nova očala so
izjemno natančno izdelana iz enega samega kosa lahkega nerjavečega jekla, ki
je na vsaki strani opremljen s HD-kamero
za zajem slike v 3D-načinu, s čimer lahko
dodaja 3D-filter neposredno na naš
pogled. Torej dve kameri, tri dimenzije.
Seveda je funkcij še več, a bo vsekakor
3D-globina tista, ki bo vašim sledilcem
prenesla prav to, kar doživljate v tistem
trenutku. Trpežna, izjemno lahka ter hkrati udobna in modna očala so na voljo v
dveh barvah – črni ter mineralno peščeni.
Zraven je tudi torbica, ki deluje kot polnilna postaja in v sebi nosi energijo za kar
štiri polnitve očal. Snapchat že sprejema
prednaročila za očala v vrednosti 380
ameriških dolarjev._

spectacles.com

B ES ED I LO & IZBO R:
OGL ASNA VSEBINA

JA N M ACA RO L
PE TER SUS I Č

HUMAN HEADPHONES
POPOLNOMA BREZŽIČNE SLUŠALKE ZA ČEZ UHO
Žice, ki prihajajo iz naših tehnoloških naprav, postajajo vedno manj
zaželene. Zato razvoj bliskovito drvi v smeri popolne brezžičnosti. Največ
sprememb v tej smeri je mogoče videti na področju slušalk, a tistih
poponoma brezžičnih (»true wireless«) ni prav veliko oziroma so le tiste
majhne za v uho. Tu pride na vrsto podjetje Human, ki je uresničilo svoj
koncept in oznanilo prodajo popolnoma brezžičnih slušalk, ki gredo tokrat čez uho. Oblika spominja na školjko, ki si jo uporabnik povezne preko
ušesa. Poleg drugačnega zvoka, ki ga premorejo le večje slušalke (vanje
so umestili kar 2 zvočnika, premera 30 mm), Human Headphones ponujajo še zvrhan koš dodatne tehnologije. Če združimo obe slušalki skupaj,
postaneta glasen zvočnik. Headphones znajo prevajati tudi v 11 jezikov, v
načinu »zvočnik« pa lahko govorico prevajajo več ljudem hkrati. Seveda
se slušalke poslužujejo tudi odstranjevanja šumov iz okolice oziroma po
želji tudi njihovo prepuščanje (zaradi boljšega zavedanja okolice). Z enim
polnjenjem bodo zdržale 9 ur, trenutno pa jih ponujajo s popustom, kar
nanese 234 evrov brez poštnine._

humanheadphones.com

LOT U S E V I J A

SUPERAVTOMOBIL
S SKORAJ 2.000
ELEKTRIČNIH KONJEV

Podobno kot vsi Lotusovi avtomobili v celotni 71-letni zgodovini blagovne znamke je Evija izdelana,
da bi zagotovila izjemne vozne izkušnje tako na
odprti cesti kot na dirkalni stezi. A je v marsičem
velik tehnološki mejnik, saj postavlja popolnoma
nove standarde hiperavtomobilov. Pa poglejmo
nekatera dejstva. Evija zmore kar 1.972 konjskih
moči – oziroma 2.000 ps-jev. Od 0 do 100 km/h
bo pospešila v manj kot treh sekundah, pri tem
pa bo končna hitrost omejena na 320 km/h in jo
bo Evija dosegla v manj kot devetih sekundah.
Pri tem je osupljiv podatek o navoru, ki znaša kar
1.700 Nm. Med drugim je tudi izjemno lahka in
večinoma izdelana iz karbona. Njena teža znaša le
1.680 kilogramov. Pri tem pa je baterija, ki se skriva
v posebni zasnovi, zmožna kar 400 kilometrov
dosega. Slednja premore 70 kw/h / 2.000 kW in
naj bi jo bilo moč napolniti s hitrim polnjenjem v le
18 minutah. Evijo bo mogoče tudi popolnoma individualizirati, zato bo na voljo le 130 avtomobilov,
ki naj bi počastili model Type 130. Vse ima sevda
svojo ceno, ki se ne zdi pretirana – začne se pri 1,7
milijona funtov._
lotus.com

TUSHEK TS 900 APEX

SLOVENSKI
SUPERAVTOMOBIL JE
NAJLAŽJI NA SVETU

Tushek je nase opozoril v letu 2012, ko so
predstavili prvi slovenski superavtomobil.
Zdaj so se vrnili z mrcino, ki sliši na ime Tushek
TS 900 Apex. Hibridni TS 900 poganjata dva
električna motorja, ki sta nameščena spredaj,
in bencinski 4,2-litrski kompresorski V 8-valjni
motor, ki je nameščen zadaj. Skupna potisna
moč znaša kar 1.340 konjskih moči, pri tem pa
imamo na razpolago celih 1.600 Nm navora. Slovenski superavtomobil doseže hitrost
380 km/h, od 0 do 100 km/h pa se požene v
2,5 sekunde. Po navedbah Tushka je TS 900
Apex najlažji hiperavtomobil na svetu, saj
tehta le 1.410 kilogramov, ko vanj nalijemo vse
potrebne tekočine. Apex se vozi na športnih
pnevmatikah Pirelli Trofeo Series R, za varno
zaustavitev pa poskrbijo zavore Brembo._
tushek.eu

NE SPREGLEJ

B U G AT T I C E N TO D I E C I

LE 10 KOSOV POSEBNE EKSKLUZIVNOSTI

Bugatti praznuje in predstavlja Centodieci, ki bo počastil 110. obletnico blagovne znamke in je hkrati poklon
modelu EB110, ki je ikonično kraljeval cestam v 90. letih prejšnjega stoletja. Gre za ekskluzivnost posebne
vrste, saj bo narejenih le 10 kosov, vsakega od njih pa bo poganjal motor z močjo kar 1.600 konjev in oznako
8.0L – W16. Centodieci stavi na nove kompozitne materiale, zato je kar 44 kilogramov lažji od Chirona. Ta
podatek pa pomeni, da je zmožen številk, ki so onkraj verjetnega. Torej od 0 do 100 km/h potrebuje le 2,4
sekunde. A še bolj šokanten je podatek, da do 300 km/h z mesta potrebuje le 13,1 sekunde. Zabava je kakopak elektronsko omejena na 380 km/h. Na voljo bo izključno v beli barvi, ki je njegov decenten podpis. In
priznati je treba – vstopi zraka, tipični klinasti žarometi in silhueta, ki sicer spominja na EB110, a vseeno stoji
popolnoma samostojno. In cena? 8 milijonov evrov._
bugatti.com

ELEK TRIČNI SKIRO

E-SKIRO KIA

Avtomobilska skupina Kia, ki je 5. največja na svetu, namerava v prihodnje svojim kupcem z integracijo skiroja v svoja vozila omogočiti mobilnost »prvega in zadnjega kilometra« (angl. first and last mile; ta pomeni začetek in konec poti, ko se potnik odpravi ali pripelje do končnega
cilja). Če je skiro nameščen v vozilu, se samodejno polni z uporabo elektrike med vožnjo, kar zagotavlja nemoten zaključek potovanja. Litijska
baterija (10,5 Ah) omogoča doseganje največje hitrosti 20 kilometrov na uro, eno polnjenje zadostuje za 20 kilometrov prevožene razdalje, v
prihodnosti pa bo vgrajen tudi regenerativni zavorni sistem, ki doseg e-skiroja poveča za 7 %. E-skiro je gnan na zadnje kolo, kar je ključno
pri izboljšanju varnosti in stabilnosti, saj se teža premakne nazaj. Tako Kia že razmišlja korak naprej in razvija urbano mobilnost._
kia.si

OGL ASNA VSEBINA

SUPER

JESEN

Mobilno

Za nami so vroči poletni meseci, ki tradicionalno postrežejo z izjemno bero superšportnih avtomobilov. Zgodil se je Pebble Beach
Concours d'Elegance, kjer so bili predstavljeni
nekateri prototipi in študije. Pred nami pa je
največji avtosalon v Evropi – IAA v Frankfurtu,
ki bo letos popolnoma v znamenju elektrike.
Tokrat bomo pogledali malce v prihodnost
in malce v preteklost, naslednji mesec pa se
»vrnemo« z eskluzivno reportažo iz IAA.
Primite se za sedeže, jesen bo super!

A U D I R S 6 AVA N T

JAN MACAROL

KARAVAN ZA »FOTRE«
Z DIRKAŠKO ŽILICO

Avtomobilistični navdušenec ter vloger, ki za vas
s sodelavci urednikuje
rubriko Mobilno!
janmacarol.com

se odpre v 9 sekundah – tudi med vožnjo pri hitrosti do 30
km/h, kar je več kot odlično. V skladu s tradicijo hrošča in Golf
Cabrioleta ima T-Roc Cabriolet klasično platneno streho.
Križanec z odprto streho bo uradno predstavljen na mednarodnem avtomobilskem salonu (IAA) v Frankfurtu. Na trg in tudi
k našim trgovcem bo prišel pomladi 2020._

Že en sam pogled na najnovejši Audi RS 6 Avant je
dovolj, da bo v vas vzbudil vtis zlobneža. Pri široki
drži, ostrih linijah in izraziti prednji maski bi si za
volanom zelo enostavno predstavljali Dartha Vaderja, ki je upodobil negativca v sagi Vojna zvezd.
»Zlobneža« poganja 4,0-litrski V8 blago hibridni
motor z dvojno turbino, ki premore kar 600 konjskih
moči in 800 Nm navora. Pospeševanje od 0 do 100
km/h je gotovo v zgolj 3,6 sekunde. Pri nadgradnji
z ustreznim paketom dodatne opreme bodo očetje
lahko pognali novi RS 6 vse do 305 km/h, pri tem
pa še vedno imeli na voljo med 565 in 1.680 litri
prtljažnega prostora. Audi RS 6 Avant je v primerjavi z običajnim Audijem A6 Avant razširjen za 40
mm, športno-karavanska razmerja pa dopolnjujejo
platišča v velikosti 22 palcev. Zaradi drzne oblike,
ogromne moči in kopice asistenčnih sistemov bo
RS 6 Avant še kako izstopal iz množice karavanov,
le-ti pa bodo imeli velike težave, če mu bodo hoteli
slediti._

volkswagen.si

audi.si

T- R O C C A B R I O L E T

VOLKSWAGEN SE
SPUŠČA V NEKAJ
NOVEGA
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Ko se že zazdi, da je svet avtomobilizma
malce dolgočasen, nas izdelek, kot je
T-Roc Cabriolet, opozori, da proizvajalci
še vedno znajo prijetno presenetiti. Ker
je trg kompaktnih križancev komercialno
izjemno zanimiv, se poteza o snovanju
cabrio modela in s tem zapolnjevanje
niše zdi popolnoma logičen korak.
Šarmantni in hkrati trendovski dizajn novega T-Roc Cabrioleta vzbuja pozitivna
čustva. Tipična platnena zložljiva streha

NOVA ŠKODA SUPERB

Razkošje ni nujno povezano z bleščicami in zlatom.
Gre za iskanje in ohranjanje tega, kar je resnično
pomembno. Nova ŠKODA SUPERB je avtomobil,
ki svojega razkošja ne izraža klišejsko. S prefinjenim oblikovanjem, udobnimi tehnologijami in
neskončno praktičnostjo je avtomobil, ki navdušuje
z vsem, kar je pomembno. SUPERB lahko zadovolji
najrazličnejše zahteve glede videza in opreme. Na
voljo je v standardnih in tudi edinstvenih različicah,
kot je ekskluzivni Laurin & Klement, elegantni SportLine in po novem tudi robustni Scout._
skoda.si

H A R L E Y- DAV I D S O N

ELEKTRIČNI POGANJALČEK ZA NAJMLAJŠE »MOTORISTE«
Harley-Davidson je ponudil dva modela e-poganjalčkov, primerna za otroke od 3. do 7. leta starosti, z maksimalno višino od 33 do 43 cm, ki je
seveda nastavljiva. Zaradi aluminijastega okvirja tehtata zgolj 7,7 oziroma 8,6 kilograma, kar našim najmlajšim ne bo povzročalo bistvenih
težav. Poganjalček uporablja 20-voltno izmenljivo baterijo, ki ima dovolj energije za 30–60 minut igre. Za navajanje na hitrost so na voljo 3
stopnje. Prva požene poganjalčka do 8 km/h, druga med 11 in 12 km/h, tretja pa ima razpon med 14,4 in 17,6 km/h. Ko postanejo malčki na
poganjalčku bolj suvereni, bodo lahko postavili stopala ob poganjalčka kot pravi motoristi. Stopalke hkrati služijo kot zaščita ob morebitnem padcu. Za poganjalčka Harley-Davidson bo treba odšteti od 580 evrov dalje._
harley-davidson.com

PRIHAJA NAJBOLJŠI CLIO VSEH ČASOV!

NOVI
RENAULT CLIO
Renault predstavlja novega Clia, peto generacijo ikoničnega avtomobila, ki je že dosegel 15 milijonov prodanih primerkov. Od
prve predstavitve leta 1990 je Clio postal
prodajna uspešnica Skupine Renault širom
sveta. Clio je bil večkrat najbolj priljubljeni
avtomobil v Franciji kot katerikoli drug
model, od leta 2013 je vodilni avtomobil segmenta B v Evropi, od leta 2012 do 2018 pa
niza uspeh za uspehom in izjemne prodajne dosežke v prodaji.

CLIO JEMLJE SAPO ŽE OB PRVEM
POGLEDU NANJ!

Zunanja oblika Clia 4 je naše kupce očarala in jih zapeljuje še
dandanes. Zaradi tega se je Renault odločil, da vse bistvene
gene Clia obdrži, novemu modelu pa dodajo nekaj več modernosti in elegance. Preobrazba je temeljita, z opazno višjo
ravnjo zaznavne kakovosti, večjo dovršenostjo in močno prisotno tehnologijo. Novi Clio ima najbolj celovit nabor vozniških
pomagal v svojem segmentu, katerih glavni namen je lažja vožnja, večja varnost in sproščeno potovanje._

OGL ASNA VSEBINA

VAV, POGLEJ TE
ŽAROMETE!

Novi žarometi v obliki črke C s
svetilnimi diodami opozorijo
tudi v popolni temi, da je na
cesti mični Clio. Novi Clio
nudi izključno svetilne diode
serijsko že v osnovni različici.
Zahvaljujoč temu ima novi Clio
bolj izrazen videz, ki ga motiv
romba na vrhu luči elegantno
poudarja. _

IZKLESANI LEPOTEC

Čeprav so ohranili eleganten profil,
je ta bolj izrazen. Avtomobil spada
med »tamale«, vendar spredaj
pokrov motorja z vzdolžnimi gubami
poudarja mogočen videz izklesane
postave. Novi Clio navdušuje tudi z
novimi barvami. Barvi celadon modra
in valencia oranžna prepričata še
tako zahteven okus. _

CLIU JE VARNOST ŠE
VEDNO NA PRVEM MESTU

IN ŠE PODATEK ZA
TEHNIČNE TIPE BRALCEV
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Novi Clio je na voljo s široko paleto
bencinskih motorjev – vsi motorji so za
ta model novost – in dizelskih motorjev
z razponom moči od 56 kW (75 km)
pa vse do 96 kW (130 km). Ti motorji
imajo najsodobnejšo tehnologijo,
s katero izpolnjujejo najnovejše
veljavne norme in se ponašajo s
porabo goriva in izpusti na ravni
najboljših modelov v tem segmentu.
Poleg tega bo novi Clio prvi model
Skupine Renault, ki bo imel hibriden
pogonski sklop, poimenovan E-TECH.
Le-ta bo na voljo v prihodnjem letu._

UFF, KAKO NAS
NAVDUŠUJE ŠELE
NOTRANJOST!

Ko se s prsti sprehodimo po notranjosti novega Clia, začutimo le plemenite materiale, mehko obloženo
armaturno ploščo in skrbno obdelano
notranjo opremo. Prefinjenost mu ni
tuja. In da je vozniku zagotovljeno popolno udobje, nas prijetno objemajo
izjemno udobni sedeži. Skrbno izbrani
materiali in ergonomska oblika sedežev, medtem ko enostavno upravljanje le-teh zagotavlja, da smo med
vožnjo vedno udobno nameščeni. Nič
manj udobno pa ni niti sopotnikom na
zadnjih sedežih. Zdaj lahko uživate že
na poti do cilja!_

9,3-PALČNI ZASLON?

Novi Clio ima zdaj kar največji zaslon
v tem segmentu (kar 9,3-palčni
zaslon)! Zaslon je blago zasukan proti
vozniku in povezan z novo povezljivo
napravo Renault EASY LINK, ki obsega
vse multimedijske, navigacijske in
informativno-zabavne funkcije, prav
tako tudi nastavitve sistema MULTISENSE. Med samo vožnjo pa je poleg
vsega še čisto enostaven za uporabo.
Funkcijo boste nastavili v trenutku!_

OGL ASNA VSEBINA

Novi Clio s petimi zvezdicami
Euro NCAP nadaljuje tradicijo
povsem varnega in svojemu času
prilagojenega avtomobila. Z zelo
dinamičnimi voznimi lastnostmi, lego
na cesti in visoko ravnjo kakovosti od
zasnove do serijske izdelave se lahko
novi Clio pohvali, da je to najboljši
Clio doslej._

PROSTORA KAR NE
ZMANJKA!

Da je lepotec še toliko bolj zapeljiv,
gre zahvala tudi zadku, ki ima
kromirane obrobe po vzoru stranic.
Oblika prtljažnika in predvsem
gladek prehod med prtljažnimi
vrati in zadnjim odbijačem
odražata visoko raven
zaznavne kakovosti. Zadnje
luči, ki se raztezajo na
vrata prtljažnika,
poudarjajo občutek
širine novega Clia.
V prtljažnik bomo
sedaj še z večjo
lahkoto spravili
še tako velike
nakupovalne
vrečke. In za
piko na i – tudi
prostora je
več!_

ZAKAJ JE CLIO RAVNO PRAVŠNJI ZA
VSAKOGAR?

Če se ozremo po slovenskih cestah, ugotovimo, da je Clio prava
zvezda v Sloveniji, saj je daleč najpogostejše vozilo na naših
cestah. Že od nekdaj velja, da ni poti, ki ji tale Renaultov zapeljivec
ne bi bil kos. Brez skrbi, novi Clio ostaja še vedno vsestranski, le
da bo tokrat v svoji novi dovršeni različici vozniku ponudil povsem
novo vozniško izkušnjo, ki ga bo navdihnila na vseh življenjskih
poteh._

R E N A U LT. S I

Gaming
/ I G R A

EFOOTBALL PES 2020
Odslej je znameniti Pro Evolution Soccer, večni nasprotnik
Fife, znan pod novim imenom eFootball, kar nakazuje
na njegovo usmeritev v elektronske športe. Letos so
ustvarjalci poskrbeli za še bolj realistično obnašanje žoge,
dinamično preigravanje in dodelano oddajo žoge takoj po
prejemu (»first touch«). Pri tem jim je svetoval Barcelonin
vezist Andres Iniesta. Načinov udejstvovanja je cela vrsta,
od prenovljene Master League in nalezljivega MyCluba,
do novega spletnega modusa Match Day. Igra bo vsak
teden izbrala pomembno tekmo, sobni nogometaši pa
bodo z vsako tekmo nabirali točke za svojo stran._

konami.com
/ I G R A

WRC8
Osmo nadaljevanje relijaške serije iger WRC z uradno
licenco tega prvenstva vsebuje obilo sprememb. Ena
osrednjih je dinamično vreme, ki se spreminja med dirko
in zahteva hitre spremembe taktike, na primer menjavo
pnevmatik. Avtorji so vdelali prenovljen vozni model, ki
vabi tako začetnike kot mojstre, in raznolik nabor prog, od
finskih vasic do visokogorskih prelazov. Po plinu!_

wrcthegame.com

/ I G R A

GOAT SIMULATOR – THE GOATY
Nepričakovana uspešnica Goat Simulator lepo kaže, da
številni ljudje iščejo igrice za golo sprostitev. Smisel je v
povzročanju kar se da velikega uničenja v vlogi – kozla!
Več predmetov, objektov in ljudi kot zbijete, raztreščite
ali poškodujete, več točk dobite in daljšo bradico imate.
Izdaja GOATY vsebuje še dva načina, in sicer Waste of
Space, ki kozlu omogoča izvajanje univerzalnih kozlarij, in
Payday, kjer se denar siplje z neba._

nintendo.com

/ I G R A

THE SURGE 2
Ko so se Nemci iz hiše Deck13 lotili izdelave znanstvenofantastičnega klona Dark Souls, imenovanega The Surge,
je redko kdo menil, da bodo dostavili solidno, finančno
uspešno in do neke mere samosvojo igro. Kritike so postavili na laž in naredili še dvojko, ki je precej bolj ambiciozna.
Odvija se v odprem futurističnem mestu, ki ga je treba
raziskati, preživeti številne boje in se nadgraditi._

thesurge-game.com
/ I G R A

TROPICO 6 EL PREZ EDITION
Tropico je niz graditeljskih iger; v njih kot diktator skrbite
za celotno toplomorsko nacijo, ki ima nenehno težave.
Nabor kapric je tako širok, da sta postavljanje zgradb
in skrb za srečo ljudstva le vrh ledene gore. Mogoče je
krasti čudesa in kipe sosednjim državam, skrbeti za mesta
na več otokih hkrati, postaviti infrastrukturno mrežo za
turiste, goljufati na volitvah in še in še._

kalypsomedia.com
OGL ASNA VSEBINA
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Foto: Warner Bros / Niko Tavernice

Film meseca

JOKER

K R I M I N A LN I T R I LER // Z DA , 2 0 19

Joker je nikoli povedana zgodba o
enem izmed najbolj znanih negativcev v stripovskem svetu. Je izmišljen
lik, ki se pojavlja v DC-stripih, ustvarili
pa so ga Jerry Robinson, Bill Finger
in Bob Kane. Prvič se je pojavil daljnega leta 1940 v stripu Batman #1.
Skozi svoja stripovska pojavljanja je
Joker prikazan kot visokointeligentni
kriminalec, njegova karakterizacija
pa se je skozi različna obdobja zelo
spreminjala.

dodelan živčni zlom, katerega zaigra
bolje kot vsi drugi trenutno delujoči
igralci na svetu«.

skrbel nominiranec za oskarja Todd
Phillips, kreator trilogije Prekrokana
noč (The Hangover).

Že pred izidom filma o najbolj znanem negativcu v stripovskem svetu se
je začelo šušljati, da bo »novi« Joker,

»Počutim se edinstveno. Težko je opisati svet, v katerem sem se znašel,« je
povedal Joaquin Phoenix. »Ustvarjamo nekaj najmočnejšega, kar ste kdaj
videli.«
Warner Bros je film opisal kot »raziskovanje človeka, katerega je družba

Tokrat se bomo vrnili na začetek. Arthur Flex je neuspešen stand-up komik,
ki ga stiska pripelje na rob norosti.
Sprva je videti, da je bolj patetičen
kot psihopatski lik, a se vse spremeni, ko Arthur postane utelešeno zlo in
Batmanov največji sovražnik – Joker.
Film je bil premierno prikazan na Beneškem filmskem festivalu, kjer je prejel 8-minutne stoječe ovacije, kritiki
pa so se osredotočili predvsem na izjemno igro Phoenixa. »To je Phoenixov
film,« so zapisali v časopisu The Hollywood Reporter. Pri The LA Times pa
so zapisali, da »Phoenix prinaša tako
natančen, do najmanjše podrobnosti

Joaquin Phoenix, nagrajen z oskarjem za vlogo, ki je zaznamovala že
legendarnega Jacka Nicholsona in
pokojnega Heatha Ledgerja. Poleg
Joaquina bomo v filmu videli tudi z
oskarjem nagrajenega Roberta De
Nira, za režijo in produkcijo pa je po

zavrgla. Film ni zgolj študija osebnosti, ampak tudi opomnik sodobnemu svetu«.

Kako si je Jokerja zamislil režiser in
kako ga je upodobil Joaquin Phoenix,

si boste lahko že prav kmalu ogledali tudi sami._
Režija: Todd Phillips.
Igrajo: Joaquin Phoenix, Robert De Niro,
Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Shea
Whigham in drugi.
od 3. oktobra / Cineplexx, Kolosej

Platna

KDO SO
KLOVNOVSKI
PRINCI
KRIMINALA?
VITEZ TEME
(THE DARK KNIGHT, 2008)

HEATH
LEDGER

Joker je znan po svoji teatralnosti – je potomec
kaosa, maestro zlonamernosti in sprijen jin
Batmanovemu strogo moralnemu jangu. Je
stripovska ikona, ki se je rodila iz presunljive
vizije najzgodnejših kinematografov, saj je bil
Bill Finger pri ustvarjanju delno navdihnjen
s strašljivo preobrazbo Conrada Veidta v ekspresionistični klasiki The Man Who Laughs iz
leta 1928. In morda je ravno zato vsaka Jokerjeva vrnitev na velike zaslone enako pričakovana kot obuditev kateregakoli superjunaka.
Kdo so torej klovnovski princi kriminala, ki so
se groteskno smejali še dolgo potem, ko so luči
v kinodvoranah že ugasnile?

CITYMENI ...
FILMSKE
PREMIERE
SEPTEMBER

Ledgerjeva upodobitev Jokerja je presegla
svoj žanr in bo večno nesmrtna. Čeprav je
Ledger nekoč dejal, da filmov o superjunakih ne mara preveč, je vlogo, ki mu jo je
za drugi del trilogije ponudil Christopher
Nolan, z veseljem sprejel. Njegov Joker je
navdih poiskal v stripih. Po priporočilu Nolana je prebral The Killing Joke in Arkham
Asylum: A Serious House on Serious Earth,
priznal pa je tudi, da je navdih našel v Kubrickovem filmu Peklenska pomaranča in v
punk rockerju – nato morilcu – Sidu Viciousu. Za en mesec se je celo zaprl v hotelsko
sobo, kjer je lik do potankosti naštudiral. V
tem obdobju je pisal dnevnik, ki je vključeval anekdote, kot so stvari, zaradi katerih
bi se njegov Joker smejal (na primer AIDS
in slepi dojenčki). Ta zlobec je presegel
druge stripovske superzlobce: bil je demon, ki se je iznenada pojavil, da bi preizkusil moralo dvoumne ameriške družbe, ki
se pretvarja, da ima vse absolutne vrline.
Na žalost Ledger ni dočakal premiere filma. 22. januarja 2018 je umrl zaradi prevelikega odmerka zdravil. 28-letni očka tako
v roke nikoli ni dobil oskarja, ki si ga je prislužil z vlogo Jokerja._

AD ASTR A:
P OT D O Z V EZ D

D OW NTO N
AB B E Y

ZDA, 2019, AD ASTRA

VB, 2019, DOWNTON ABBEY

Inženir vojaške enote raziskuje galaksije, da bi našel
svojega očeta, ki je pred
leti izginil na misiji iskanja
življenja izven Zemlje._

Zgodba premožne družine
Crawley se nadaljuje. Tokrat
jih bo pretresel prihod zelo
pomembnih gostov._

od 12. septembra /
Cineplexx, Kolosej

od 19. septembra /
Cineplexx, Kolosej

BATMAN
(BATMAN, 1989)

JACK
NICHOLSON

BATMAN
(BATMAN: THE MOVIE, 1966)

CESAR
ROMERO

ODRED ODPISANIH
(SUICIDE SQUAD, 2018)

JARED
LETO

Batman Tima Burtona je ob izidu veljal za
ambiciozen »blockbusterski« spektakel, ki
ima še danes svojo edinstveno individualno identiteto s podpisom režiserja, zaradi česar še vedno odstopa od svojega
takratnega žanra. Za vlogo Jokerja se je
potegovalo več znanih imen – Brad Dourif,
Tim Curry, David Bowie, Willem Dafoe in
celo Robin Williams. Slednji je trdil, da so
ga pri Warner Brosu uporabili kot pogajalski žeton, da bi Nicholsonu znižali ceno.
Tako je leta 1989 Nicholson gledalce osupnil in poskrbel za kar nekaj nočnih mor.
Njegov Joker je padel v narcizem 80. let
prejšnjega stoletja: obseden z denarjem,
s slavo in z modo je ubijal brezsramne
člane družbe z njihovimi lepotnimi izdelki
(bodoča glavna sestavina Burtonovega
cinizma). Nicholson je svoje delo opravil z
odliko. Zlobec je sadist, sociopat, morilec,
pa tudi brezsrčnež, obseden s komedijo in
naklonjen potegavščinam._

»The Latin from Manhattan« (Latino z Manhattna) je s svojo kariero začel
v začetku 30. let prejšnjega stoletja, največkrat pa je dobival eksotične
stranske vloge. Kot Joker je obdržal svoje latino brke in vztrajal, da ga
njegov zaščitni znak ne bo oviral pri smejanju. A njegova upodobitev ni
bila najbolj posrečena – pri gledalcih je vzbujal bolj občutke otroške nagajivosti kot pa resnično grožnjo privlečenca s klovnovskim fetišem._

BATMAN
(BATMAN: THE ANIMATED SERIES, 1992–1995)

MARK HAMILL

Mark Hamill je svoj glas posojal Jokerju skoraj tako dolgo, kot je svojo podobo posojal še drugemu ikoničnemu liku, fantu s planeta Tatooine. A le enkrat mu je uspelo nalezljivo strašljiv smeh prenesti na
velike ekrane, in sicer leta 1993 s filmom Batman: Mask of Phantasm.
Ta za nekatere Batmanove puriste ostaja merilo kinematografskih dogodivščin Temnega viteza, nenazadnje prav zaradi »vijoličnega«.
Kot Joker v animirani seriji Batman je Hamill v trenutku postal priznan glasovni talent, razvil je značilno intonacijo in režanje. Medtem ko je bil Joker
v prvih epizodah kvečjemu neprijeten (serija je bila namenjena otrokom),
je Hamill igrivost junaka prepojil z oprijemljivo zlobnostjo in tako namigoval na temnejše stvari, kot jih je scenarij morda dovolil. Njegov Joker ni
nikoli nikogar ubil (v izvirni seriji), a njegove zlobne namere so prodirale
skozi vse osebnostne značilnosti._

KOŠAR K AR
NAJ BO 2
SLOVENIJA, 2019
Vračajo se Ranta in njegovi
prijatelji, novi košarkarski
izzivi in prve ljubezenske težave. Jim bo uspelo zmagati
na vseh področjih?_
od 26. septembra /
Cineplexx, Kolosej

PAVAROT TI
ZDA, VB, 2019, PAVAROTTI
Film bo z redkimi intervjuji
in nikoli poprej videnimi
posnetki razgalil življenje,
kariero in večno zapuščino
glasbenega idola._
od 26. septembra / Kolosej

Režiser David Ayer in Jared Leto sta ustvarila živahnega Jokerja, ki je pretirano
fantastičen in obseden s sprejemanjem
stereotipov v slogu »thug life«. Njegov
malodušni Joker je v sladke barve obarvani nihilist, zamaskiran v formulo vseh
superjunakov. A v resnici je Joker v tem
filmu le stranski igralec, saj film zaznamuje Harley Quinn (Margot Robbie). Se
je pa tudi Leto za vlogo Jokerja poslužil
sistema Stanislavskega, celo v večji meri
kot Ledger. Medtem ko je Ledger med odmori vlogo Jokerja pustil ob strani, je Leto
ostajal Joker noč in dan. Tako naj bi Violi
Davis prvi dan na prizorišču snemanja
na mizo vrgel mrtvega prašiča, Margot
Robbie pa poslal živo črno podgano.
Preostalemu delu ekipe naj bi pošiljal
uporabljene kondome in analne kroglice.
Če se Jaredu kadarkoli ponudi druga priložnost, upajmo, da odstrani tetovaže in
dobi več časa na filmskem traku, saj ima
določeno živalsko energijo, ki kot morski
pes plava okoli soigralcev in se odloča,
koga bo ugriznila._

R AM BO:
D O Z AD NJ E
K AP L J E KRV I
ZDA, 2019, RAMBO: LAST
BLOOD
Rambo se mora soočiti s
svojo preteklostjo .
od 26. septembra /
Cineplexx, Kolosej

Glasba

ROMANTIČNO
MUZICIRANJE

Je še kaj lepšega od romantičnega začetka jeseni? V zasanjanost
vas bo s svojim svilenim glasom
popeljal nežni Bublé, v Ljubljano
pa se po več kot štirih letih vrača
večna diva Josipa Lisac, ki vas bo
popeljala skozi veličasten 50-letni
drevored uspešne poti z imenitnim
izborom najlepših pesmi._

KONCERT / LJUBLJANA

Foto: Arhiv izvajalca

KONCERT / Z AGREB

MICHAEL BUBLÉ
Ponosni lastnik desetih studijskih albumov, številnih hitov, štirih grammyjev in
več kot 60 milijonov prodanih albumov se bo v hrvaški prestolnici ustavil 16.
septembra. Koncert je del svetovne turneje, na kateri Bublé promovira svoj
najnovejši studijski album Love, ki je izšel 16. novembra lani. »Vračam se, da
delam tisto, za kar sem ustvarjen. Vračam se v svet, ki mu danes bolj kot kadarkoli prej primanjkuje romantike in smeha. To je najboljši album, ki sem ga
do zdaj posnel,« je dejal Michael Bublé, ki se je zaradi neljubih okoliščin za
nekaj časa umaknil z glasbene scene (njegov sin Noah je namreč zbolel za
rakom na jetrih).

Legendarna pevka je svoj prepoznavni slog začela graditi v 60. letih prejšnjega stoletja z rock skupinama O’Hara in kasneje Zlatni akordi, pozornost pa
je pritegnila s svojim edinstvenim vokalom, ki je močno presegal vse okvirje in
najavljal novo zvezdo na tedanji glasbeni sceni. Njen glasbeni album Dnevnik
jedne ljubavi je postal kulten in še danes velja za enega najboljših albumov
na prostoru bivše Jugoslavije.
Hrvaška pevka bo obarvala ljubljansko jesen in popeljala občinstvo skozi veličasten 50-letni drevored uspešne poti z imenitnim izborom najlepših pesmi._

29. septembra ob 19.00 / Ljubljana / Cankarjev dom

Foto: Arhiv izvajalca

16. septembra ob 20.00 / Zagreb / Arena Zagreb

KONCERTI V NAŠI BLIŽINI

Little Mix

19. septembra 2019 / Stadthalle, Dunaj, Avstrija

Cher

7. oktobra 2019, Stadthalle,
Dunaj, Avstrija

Khalid

9. oktobra 2019, Zenith, München, Nemčija
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Najnovejši album Love (2018) je dokaz, kakšna je zdravilna moč glasbe – v tem
primeru ne samo za poslušalce, temveč tudi za Bubléja. Album predstavlja
prerez romantičnih klasik v novih aranžmajih, med njimi Funny Valentine v Michaelovi vrhunski interpretaciji, La Vie En Rose, ki jo je odpel v duetu s Cécile
McLorin Salvant, z Loren Allred je novo življenje vdahnil Kristoffersonovi Help
Me Make It Through The Night, srce albuma pa je njegova kantavtorska skladba Forever Now._

NE SPREGLEJ

Foto: Arhiv izvajalca

JOSIPA LISAC

Josipa Lisac se vrača v Ljubljano po več kot štirih letih, obdana s petimi novimi nominacijami za glasbeno nagrado porin in po izidu albuma Josipa Lisac
from Croatia Records studio … tu u mojoj duši stanuješ …

KONCERT / Z AGREB

THE CHEMICAL BROTHERS
The Chemical Brothers že več kot 20 let vedno znova na novo definirata elektronsko glasbo. Nastopi v živo
so se iz skromnih londonskih klubov preselili na največje svetovne odre, osnovna ideja pa je ostala ista: njuni
koncerti ustvarjajo transcendentalni avdiovizualni prostor, v katerem se občinstvo preprosto prepusti in izgubi. Vsi, ki so že imeli priložnost, da se njunih koncertov udeležijo, pravijo, da je to izkušnja, ki je ni mogoče
niti opisati niti ponoviti, ampak jo je treba izkusiti znova in znova. Tako njun koncert nikoli ni le DJ-set, ampak
celosten vizualno-glasbeni dogodek, ki ga spremlja spektakularna lastna produkcija.
Dvojec The Chemical Brothers sta zasnovala Tom Rowlands in Ed Simons, duo iz Manchesterja pa skupaj s
skupinama The Prodigy in Fat Boy Slim sodi med pionirje big beata, žanra elektronske glasbe. Zadnji, deveti
studijski album No Geography, sta izdala pred nekaj meseci. Ta je prejel pohvale kritikov in publike, kar pomeni, da The Chemical Brothers prihajata v Zagreb na vrhuncu svoje ustvarjalnosti._

12. oktobra ob 20.00 / Zagreb / Dom Sportova

Le popolno
je dovolj
OGLAS dobro.
1/1
Luka Šulić, glasbenik

Živeti najbolje!

www.lumar.si

Kultura
Foto: Peter Uhan / SNG Drama Ljubljana

/ R A Z S TAVA

ALMODÓVAR: PODOBA IN BARVA
Sreda, 4. 9.
Filmi Pedra Almodóvarja so po vizualni plati od naslovnega napisa do odjavne špice dodelani do zadnje
podrobnosti. Filmske podobe so iz kadra v kader polne
premišljenih, močnih, nasičenih barv. Scenografija je tako
značilna, da bi Almodóvarjev film gotovo prepoznali tudi
brez enega samega igralca ali ene same – do zadnjega
šiva premišljeno oblečene – igralke. Celovitost vizualne
podobe Almodóvarjevih filmov pa ni omejena le na film,
nadaljuje se tudi pri njegovi promociji, zlasti plakatu. Na
razstavi, ki so jo pripravili v Kinodvoru, gre za primere
plakatov ob distribuciji Almodóvarjevih filmov v Sloveniji

/ R A Z S TAVA

ZBIRKA DRAVSKE BANOVINE
(1929–1941)
Četrtek 5. 9.
Dravska banovina je bila ustanovljena oktobra 1929, nekaj
mesecev po tem, ko je kralj Aleksander I. Karađorđević
razglasil novo ustavo in uvedel osebno diktaturo. Kot del
Kraljevine Jugoslavije je obsegala približno dve tretjini
slovenskega narodnostnega ozemlja. Kot oblast pred prvo
svetovno vojno in po njej je zbirala umetnine za okrasitev
reprezentančnih prostorov. Banovinsko zbirko, večjo in

(v zbirko je zašel tudi plakat za tedanji jugoslovanski trg).
Večinoma gre za jezikovne različice originalnih plakatov, z
bolj ali manj uspešno grafično »pretvorbo« črk in napisov.
Razstavljeni plakati in fotografije so iz zbirke Slovenske
kinoteke._

do 30. oktobra / Ljubljana / Kinodvor

/ T R A G E D I J A

SALOMA
Sobota, 21. 9.
Saloma s svojo simboličnostjo govori o zatonu civilizacij
in cesarstev, o trenutku, ko je človeštvo na križišču med
duhovnostjo in čutnostjo. V tem svetu vojakov in cesarjev, sužnjev in vladarjev živi prelepa Saloma, mistična
princesa, katere poetično lepoto primerjajo z bledo Luno.
Salomin svet je čuten, mesen, svet materializma, hedonizma, mračnih poželenj, strasti ... Svet preroka Johanana
je duhoven – časti Boga, ki očem ni viden, in glasno
napoveduje prihod mesije. Saloma v Johananu zagleda
nekaj novega, nekaj spiritualnega, asketskega, zagleda
fanatizem posvečene duhovnosti. In ne more razumeti, da
je to nekaj nesnovnega, da je metafizika, nekaj, kar njej ni
dano, dosegljivo. Želi namreč poljubiti prerokove ustnice,
toda Johanan jo zavrne. Salomina nepotešena strast ne
pozna zavrnitve, zato se odloči, da bo svojo željo izpolnila
za vsako ceno – ukaže, da Johanana obglavijo._
Režija: Eduard Miler.

21. septembra ob 20.00 / SNG Drama Ljubljana
/ F E S T I VA L

54. FESTIVAL BORŠTNIKOVO
SREČANJE
Ponedeljek, 14. 10.
bolj smelo od predhodnic, so oblikovale umetniške in
strokovne osebnosti okoli upravnikov province, predvsem
bana dr. Marka Natlačena (1886−1942).
Razstava obsega 71 slik, del na papirju in kipov. V prvih
dveh poglavjih se posveča umetnosti realistov, vesnanov
in impresionistov, posebej družbenokritičnim podobam
Hinka Smrekarja (1883−1942) ter vživetim krajinam Riharda
Jakopiča (1869−1943) in Matije Jame (1872−1947)._

do 5. januarja 2020 / Ljubljana /
Narodna galerija

Maribor bo v drugi polovici oktobra ponovno epicenter
(ob)gledaliških srečanj in izmenjav, pa tudi kritičnega
premišljevanja o aktualnem stanju gledališča in družbe.
Mednarodno zasnovano in vključujoče Borštnikovo
srečanje po desetletjih, v katerih je doživljalo tudi nemirna
obdobja, ostaja osrednji slovenski gledališki festival
tekmovalnega značaja ter platforma, ki se vse bolj razvija
v smeri mednarodnega uveljavljanja slovenskega gledališča, usposabljanja, razvoja občinstva in povezovanja.
Tekmovalni program bo letos ponudil dvanajst predstav
po izboru selektorja – dramatika, režiserja in gledališkega pedagoga Matjaža Zupančiča – in obsežen izbor
predstav slovenskih in tujih producentov v spremljevalnem programu. Predstavam v tekmovalnem sporedu in
obeh sklopih za mlade gledalce bodo sledili pogovori
z ustvarjalci. Skladno s svojim poslanstvom festival v
letošnji izvedbi poudarja kompleksnost in širino gledališke
ustvarjalnosti, ponuja širok razpon estetike in različnih
pristopov, s tem pa želi spodbujati raznolikost in povezanost našega gledališkega prostora in izraza._

od 14. do 27. oktobra / Maribor / SNG Maribor,
Lutkovno gledališče Maribor in drugod po mestu
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www.sportstore.si - Celovška cesta 280, Ljubljana

-60%

60% popust
kolekcija
BERG
PLANINSKE HLAČE, MAJICE,
ŠPORTNI ČEVLJI,
TRAIL RUNNING, JAKNE ...

-50%

50% popust
Thule
nahrbtniki

www.sportstore.si - Celovška cesta 280, Ljubljana

Pssst ...

EUROPARK
UPIHNIL 19 SVEČK

Europark Maribor je upihnil
že 19. svečko. Pripravili
so praznovanje za vse
generacije, ki je trajalo več
dni oziroma tednov – kot se
za pravo »čago« spodobi.
Najmlajše je obiskal Ribič
Pepe, sledilo je energično praznovanje s Tanjo
Žagar, torto velikanko in
rojstnodnevnimi popusti.
Za piko na i so na začetku
septembra pripravili še
veliki koncert z Janom
Plestenjakom in Modrijani._

INDIJANSKO POLETJE V TOBAČNI

3. FUKSi je postregel z vsem, kar se od zaključka
festivalske sezone tudi pričakuje: na privlačnem
prizorišču in ob atraktivni produkciji je zbral množico
ljubiteljev nočnih druženj na plesišču, postregel s
šopkom kakovostnih mednarodnih in domačih izvajalcev ter ponudil še eno zadnjih priložnosti za dvojni
nočni pobeg od domačega ognjišča s prijatelji in
znanci._
fuksi.si

europark.si

ČAROBNI DAN
UPIHNIL 10.
SVEČKO

DOBRODOŠLI
V TRGOVINI
TIKE!

Po treh uspešnih letih
poslovanja v Beogradu in prav tako uspešnem letu v Bukarešti
je Tike Premium Sneaker Concept svoje
poslovanje razširil v
»mesto zmajev«, Ljubljano, ki ima močno
»ulično« kulturo, kar
se je potrdilo tudi na
otvoritvi trgovine, 22.
avgusta._
tike.si

Sončna nedelja je začinila
čarobno dogajanje ob
praznovanju 10. obletnice Čarobnega dne, ki je
privabil številne otroke in
družine v Arboretum Volčji
Potok. Prireditev, namenjena najmlajšim in njihovim
staršem, je tokrat gostila
več kot 20 tisoč obiskovalcev._
carobnidan.si
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“Dedek vozi i10, mama i20,
jaz pa Tucsona.“
Luka Vavtar, Murska Sobota

Hyundai SUV. Št. 1 po mnenju Slovencev!
B rez ih
t
skri škov!
o
r
st

Brezesti!
obr

Kona

150 eur/mesec

B rez ih
t
skri škov!
o
st r

i30

120 eur/mesec

Tucson

170 eur/mesec

Povprečna poraba goriva: 3,8 - 8,5 l/100 km, emisije CO 2: 99 - 179 g/km.
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. Slike so simbolne. Akcija velja do razprodaje zalog. Več informacij vezanih na akcijsko ponudbo je na voljo pri pooblaščenih
prodajalcih vozil Hyundai. Pogoji garancije in podatki o specifični porabi goriva in emisijah CO2 so na voljo na www.hyundai.si., * Kupci ste v raziskavi QUDAL (QUality meDAL)
terenskim vozilom Hyundai podelili priznanje NAJVIŠJA RAVEN KAKOVOSTI NA SLOVENSKEM TRGU. Vir: http://www.qudal.com/SLOVENIA-461PD93.
HYUNDAI i30 1,4 Trend Reprezentativni primer izračuna za Hyundai i30 1.4 Trend: • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 14.580 • lastna udeležba (polog): € 4.500,00 •
znesek financiranja: € 10.080,00 • število obrokov: 84 • mesečni obrok: € 120,00 • stroški odobritve: € 145,80 • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 10.225,80 • letna obrestna mera: 0,00%, - fiks-na • efektivna
obrestna mera: 0,413 % na dan 26.08.2019. Pogoj za koriščenje ugodnosti po tej akciji je veljavno sklenjena leasing pogodba s Summit Leasing Slovenija d.o.o.. / HYUNDAI TUCSON 1,6 GDi Trend Reprezentativni primer
izračuna za Hyundai Tucson 1.6 GDi Trend: • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 20.210 • lastna udeležba (polog): € 5.930,00 • znesek financiranja: € 14.280,00 • število
obrokov: 84 • mesečni obrok: € 170,00 • stroški odobritve: € 202,10 • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 14.482,10 • letna obrestna mera: 0,00%, - fiks-na • efektivna obrestna mera: 0,404 % na dan 26.08.2019.
Pogoj za koriščenje ugodnosti po tej akciji je veljavno sklenjena leasing pogodba s Summit Leasing Slovenija d.o.o.. / HYUNDAI Kona 1,0 T-GDi Trend Reprezentativni primer izračuna za Hyundai Kona 1.0 T-GDi Trend:
• vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 15.450 • lastna udeležba (polog):€ 4.512,94 • znesek financiranja: € 10.937,06 • število obrokov: 84 • mesečni obrok: € 150,00 • stroški
odobritve: € 154,50 • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 12.754,50 • letna obrestna mera: 4,1 %, izračun temelji na osnovi trenutnega indeksa obresti: 3 mesečni Euribor • efektivna obrestna mera: 4,616 % na
dan 26.08.2019. Pogoj za koriščenje ugodnosti po tej akciji je veljavno sklenjena leasing pogodba s Summit Leasing Slovenija d.o.o..

