
CITY
L I F E

citylife.si

w
urban

brezplačni izvod

življenje 37
september 2019





citylife.si

vsebina 03

10
34

Izdajatelj: 
Tehnis Media Group 

Odgovorna urednica: 
Helena Peterlin
E: helena.peterlin@citylife.si

Uredništvo:
E: info@citylife.si

Lektoriranje: 
Nina Modrijan

Sodelavci: 
Lana Bauman, Matej Jurgele, Manja 
Kovačič, Katja Kozlevčar, Anja Mrevlje, 
Eva Natlačen, Denis Pucelj, Klavdija 
Rupar, Gabrijela Vrbnjak, Pika Zrim
Marketing in oglasno trženje:
Klavdija Zrim
E: klavdija.zrim@citylife.si
M: +386 (0)41 635 575
Alenka Sočič
M: +386 (0)41 598 314
E: alenka.socic@tehnis.si

Spletno uredništvo: 
E: info@citylife.si

Oblikovanje in grafična priprava: 
Studio Tehnis, Sebastijan Frumen

Tisk:
Salomon d.o.o., Ljubljana

Naklada: 
50.000 izvodov

Distribucija:
Pošta Slovenije d.o.o.

Naslov uredništva: 
Tehnis d.o.o.
Linhartova 3
1000 Ljubljana, Slovenija
Direktor: Janko Zrim
T: +386 (0)1 430 60 60
E: tehnis@tehnis.si

Slika na naslovnici: 
Renault Clio

ISSN 2463-8919

Urbano življenje - CITYLIFE je mesečni 
brezplačnik namenjen promociji in 
oglaševanju. Vse pravice pridržane. 
Kopiranje in ponatis vsebine sta dovoljena 
le s pisnim soglasjem izdajatelja in 
naročnika oglasne vsebine. 

36© Arhiv Michael Bublé

© Chloe

© Unsplash

06 urednikov izbor

08 napovednik
 Zmajev festival

10 modni trendi
 Jesenska modna pripoved

14 modna ikona
 s.Oliver z novo kapsulno kolekcijo 
 Madras

16 lepota

17 interier
 Vesoljski pristanek na Luni

18 šport
 Jesen v gibanju

20 tehnologija

21 mobilnost
 TEST: Mercedes-benz CLA 220 coupé

22 trendi
 Nova sezona – nov ulični stil

24 urbane zgodbe
 Pop kultura kultnih devetdesetih

28 otroški svet
 V novo šolsko leto

30 kulinarika
 Mamma mia, kakšna pica!

34 potovanje
 New York – mesto, ki nikoli ne spi

36 glasbena scena 
 Roisin Murphy na Kurzschlussu

38 teater
 Saloma

40 kino
 Kultne serije 90. let

42 promo







7

SAMSUNG letos praznuje 50 let inovacij. 
Pred kratkim so predstavili najzmogljivejši Galaxy 
Note10, ki je na voljo v dveh velikostih in izboljšuje 
produktivnost ter ustvarjalnost z izboljšanim S Pen 
pisalom in nadgrajeno kamero. Še več novosti iz 
sveta tehnologije bomo našli na samsung.si in 
STrANI 20.

S.OLIVEr je ob 50. obletnici oblikoval posebno 
kapsulno kolekcijo Madras – karo, ki še kako 
sovpada z dolgo zgodovino znamke. Več modnih 
trendov pa na s.oliver.si in STrANEH 10 in 14.

Devetdeseta se vračajo tudi v interpretaciji 
SUPErG, ki spominjajo na tiste iz naše mladosti. 
Poiščimo nov ulični stil 90. let na taf.si in STrANI 22.

Nogometni stadion v Celovcu se je začasno 
spremenil v umetniško instalacijo na prostem 
z naslovom Za gozd/For Forest. Avtor in idejni 
vodja projekta je švicarski umetnik in kurator 
Klaus Littmann, ki je navdih našel pri slavni risbi 
mešanega gozda Maxa Peintnerja »Neskončna 
privlačnost narave« (1970/71). Instalacija bo na 
ogled od 8. septembra do 27. oktobra 2019, več 
pa na CITYLIFE.SI.

Na naravi prijazen način iz lokalnih sestavin 
nastajajo bioživila NATUrA. Med izdelki poiščimo 
kaše, žita, moke, kosmiče in semena. Obiščimo 
NATUrA.ZITO.SI in odkrijmo, kako lahko izdelke 
Natura vključimo v svojo kuhinjo. 

Od 12. do 22. septembra nas v COINCASA, v 
4. nadstropju ljubljanske Name, pričakujejo z do 
20-odstotnim popustom na novo jesensko kolekcijo 
FLY ME TO THE MOON. Več o pristanku na Luni 
bomo našli na COINCASA.SI in STrANI 17.

Najstarejša slovenska blagovna znamka obutve 
PETEr KOZINA v popolnoma prenovljeni 
podobi stopa po poti svetovnih modnih trendov in 
inovativnosti in se spogleduje z globalno modno 
sceno. Obutev je na voljo v prodajalnah Alpina, 
Galeriji Emporium, Emporium BTC in na peko.si.

Te dni se je poslovil modni fotograf PETEr 
LINDBErGH, ki je v črno-beli tehniki ovekovečil 
številne zvezdnike in s supermodeli iz videospota 
Freedom Georgea Michaela ustvaril ikonično 
naslovnico, ki je leta 1990 krasila januarsko 
številko britanskega Vogua in spisala novo 
zgodovino mode. Več pa na citylife.si.

Oktobra se bomo s PIKOVO DAMO odklopili 
in v najboljši ženski družbi odkrivali NEW YOrK. 
Celoten program potovanja z vodenjem modne 
blogerke Pike Zrim si lahko ogledamo na spletni 
strani ruska-daca.si/new-york-s-pikovo-damo, 
več o mestu, ki nikoli ne spi, pa NA STrANI 34.

septembrska 
devetdeseta
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S staranjem smo vajeni, da se oziramo nazaj v prejšnja 
desetletja, v čas, ko smo se sami spopadali z mladostjo, 
novostmi, trendi, neumnostmi, ki so jih prinašale 
posamezna dekade. In če ste mlajši od milenijcev, 
potem veste, kako so izgledala ta nora devetdeseta. 
MTV-generacija prav dobro pozna to desetletje, ki je 
prineslo internet, DVD-je, Seinfelda, Tupaca in Britney 
Spears, Prijatelje in O. J. Simpsonov primer ter še nekaj 
drugih čudnih stvari, ki so nam bile pravzaprav všeč. Se 
spomnite škripajočega, prasketajočega zvoka, ki je trajal 
večno, da smo priklicali internet? Današnjim najstnikom 
bi se zdelo, da smo iz dobe »Kremenčkovih«. Rock 
zvezde so bile v flanelastih srajcah videti kot drvarji. Da 
so te tople kariraste srajce postale trendovske, lahko 
krivimo Nirvano, katere člani so hodili naokoli v oblačilih, 
ki so ustrezala vremenskim razmeram v Seattlu, in kmalu 
potem, ko je grunge scena prišla v ospredje, so jih 
nenadoma nosili vsi, vključno s Claire Danes v najstniški 
nanizanki To trapasto življenje. Če že govorimo o serijah, 
so devetdeseta na male zaslone prinesla nekaj izvrstnih 
nanizank, ki jih na televiziji ponavljajo še danes. Le 
kdo se ne spomni Seinfelda, »komedije o ničemer«. 
Da imamo doma igro Twister, gre predvsem zasluga 
seriji Prijatelji … Ne pozabimo na prisrčnost likov iz 
Severnih obzorij pa resnično raztresene Ally, skodrane 
Felicity in prilagajanja kulturnemu šoku, ki ga doživita 
dvojčka Brandon in Brenda Walsh v kultni najstniški 
seriji Beverly Hills 90210. To desetletje nam je prineslo 
tudi precej glasbenih uspešnic, vključno z Ice Ice Baby. 
Hip hop komad ameriškega raperja Vanille Icea, ki je 
nastal po vzorcih basov uspešnice Queenov in Davida 
Bowieja iz leta 1981, Under Pressure, je sprožil kar 
nekaj polemik o avtorskih pravicah in plagiatorstvu. Ob 
koncu devetdesetih smo vsi nestrpno ugibali, kaj se bo 
zgodilo na 1. januarja 2000, ko naj bi planet splaval v 
kaos, ure bi se vrtele nazaj, banke bi izgubljale denar, 
letala bi padala z neba, zmanjkalo bi elektrike in ne bi 
se več mogli povezati na splet. No, prišlo je leto 2000 
in nekateri so se zbudili razočarani, ker se ni zgodilo 
skoraj nič – vse skupaj je bilo približno enako, nekateri 
smo še vedno čakali ob piskajočem zvoku na internetno 
povezavo, še vedno smo igrali igrico Super Mario, 
»vlekli« piratske filme in mp3-je, generacijo X je nasledila 
generacija Y, Facebooka še ni bilo, toda, ja, vsaj nora 
devetdeseta so se končala. Več pa na CITYLIFe.SI.

Helena Peterlin, odgovorna urednica
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Prav to so imeli v mislih, ko je nastajala Gostilnica 
Barba, in tudi danes, po nekaj več kot petih letih, 
še vedno stremijo k tej zgodbi, se trudijo, da 
njihovi gostje uživajo ob prijetnem ambientu in 
razvajajo svoje brbončice ob sveže pripravljenih 
hišnih dobrotah, ki jih popeljejo na enkratno 
gurmansko doživetje pristnih okusov, začinjenih s 
tradicijo in sodobnostjo.

Izbrana kulinarika
Njihova kulinarika temelji na pristni domači hrani 
s pridihom sedanjosti in je sezonsko obarvana. 
Ponosni so na naravni pristop h kuhanju, saj 
uporabljajo sveže in domače sestavine. Velika večina 
jedi je pripravljena v domači kuhinji, po recepturi 
naših mam. Štruklji, testenine pa pite in čokoladne 
pregrehe so le del te tradicije, ki jo vztrajno bogatijo, 
izboljšujejo in preizkušajo. Svoj navdih iščejo tudi 
v stoletni tradiciji domače dolenjske kulinarike, ki ji 
dodajo modernejši pridih. Svoje goste popeljejo na 
kulinarično popotovanje z govejim tatarjem iz starane 
govedine in domačim kruhkom ali s pašteto dimljene 
postrvi s kančkom hrenove omake, da prebudi od 
napornih dni zaspane čute. Goveji rib eye steak, tuna 
steak ali file Fondinega brancina gosta ne bo pustil 
malodušnega, še zlasti ne ob premišljeno izbranem 
kozarcu vina iz pestre ponudbe domačih in sosednjih 
vinarjev. Sproščujoč in nevsiljiv ambient v sozvočju s 
prijetno glasbo, osebje, ki prisluhne željam, in vizija po 
dobrem in izvirnem bodo na cenjene goste gostilnice 
naredili močan vtis.

GOstILNICa BaRBa – 
domačnost s pridihom sodobnega

Zgodba o Barbi je zgodba o nekem času in prostoru, ki je drugačen, pa vendar tako 
blizu, tako domač. Je zgodba o času, ko je naravno imelo prednost pred umetnim, 

ko ni bilo vseeno, kako je pogrnjena miza in kako je pripravljen pogrinjek.

Gostilnica Barba, Topliška cesta 2a, Novo mesto
Tel. 07 292 6000

gostilnicabarba.si

Povabilo na kulinarično doživetje
Skrb za ponudbo hrane in vin najboljše kakovosti 
v kombinaciji s prijetno strežbo je zagotovo eden 
glavnih razlogov za počasi rastočo prepoznavnost 
Gostilnice Barba. Kulinarika že tisočletja za isto mizo 
združuje ljudi, ki nenehno iščejo pristne užitke, in v 
Gostilnici Barba nam z osebnim pristopom in prijetnim 
ambientom ponujajo prav to – kulinarično doživetje s 
pridihom nostalgije in domačnosti. Dobrodošli.
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Med 6. in 8. septembrom 
Ljubljanski grad

Prebudimo zmaja v sebi in se potopimo v svet, v 
katerem domišljija postane resničnost in resničnost 

postane fantastično kraljestvo zmaja. Za nepozabno 
dogajanje bodo poskrbeli izvrstni glasbeniki in 

glasbene zasedbe, kot so Hladno pivo, Elvis 
Jackson, Prismojeni profesorji bluesa, Avven, Los 

Ventilos, Fake Orchestra in drugi. Na sporedu bodo 
še plesni in akrobatski nastopi, doživljajske delavnice 

in artistične uprizoritve – vse to ob pestri kulinarični 
ponudbi in ognjenih točkah. 

ljubljanskigrad.si

Zmajev festival

22. Festival 
slovenskega filma
Med 17. in 22. septembrom
Avditorij Portorož 

Za uradne festivalske nagrade vesna se bo 
letos potegovalo 57 filmov, bogat in raznolik 
pa bo tudi filmski pregledni program. 
fsf.si

Pivo & Burger Fest
14. in 15. septembra 
Pogačarjev trg, Ljubljana

Več kot dvajset pivovarn in pivotek bo v pokušino ponudilo 
več kot 230 piv, prvič pa bodo na dogodku v ponudbi tudi 
koktajli s pivom. Hmeljnim zvarkom bodo obiskovalke in 
obiskovalci lahko iskali idealne partnerje med burgerji in 
drugimi specialitetami ter debatirali o najljubših kombinacijah. 
pivoinburgerfest.si

Trieste International 
Street Food Festival
Med 19. in 22. septembrom 
različna prizorišča v Trstu

Ljubitelji pestre ulične hrane bodo svoje prve jesenske pobege 
namenili raziskovanju Trsta. Tam se bodo zvrstili najrazličnejši 

kulinarični mojstri, ki nas bodo s svojimi mojstrovinami in »kul« 
ulično hrano popeljali na potovanje okoli sveta. 

2. ART Expo 
Ljubljana
Med 12. in 16. 
septembrom 
Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

Druga edicija kulturnega spektakla 
ART Expo Ljubljana prinaša 
še več prodornih, talentiranih 
slovenskih in tujih umetnikov, 
galerij, podjetij, organizacij in 
veleposlaništev ter je tako največji 
tovrstni dogodek v Sloveniji, ki 
združuje različne stroke umetnosti 
– vse od priznanih ustvarjalcev do 
tistih, ki to še postajajo. 
artexpo-ljubljana.com14. 

Otroški bazar
KDAJ: 14. in 15. september

KJE: Gospodarsko razstavišče 
Ljubljana

KAJ: Otroškim delavnicam, plesnim in 
pevskim nastopom, pisanim maskotam, 

tematskim in športnim delavnicam se 
bo prudružila novost – Festival hišnih 

ljubljenčkov, namenjena vsem, ki 
že imamo ali razmišljamo o mini 

prijateljih.
otroskibazar.si

Vienna Design Week & 
viennacontemporary
Med 26. septembrom  
in 6. oktobrom 
Althan Quarter in Marx Halle, Dunaj, Avstrija

Oblikovalski navdušenci ne bodo spregledali kar dveh 
izjemno pomembnih festivalov, posvečenih kreativnim 
industrijam, ki se bosta odvijala le lučaj proč od 
Ljubljane. Spoznajmo najnovejše oblikovalske trende 
ali pa domače stene obogatimo z novimi umetninami 
umetnikov iz srednje in vzhodne Evrope. 
viennadesignweek.at
viennacontemporary.at

VEČ 
DOGODKOV 
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

© Katarina Šoškić
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34. mednarodni literarni 
festival Vilenica
Med 10. in 15. septembrom 
različna prizorišča po Sloveniji

Na Vilenico prihaja kar 22 književnikov iz 16 držav 
sveta. Letošnja Vilenica bo pod naslovom Ego in 
fabula osvetlila avtobiografsko pisanje, osrednje ime 
– prejemnik letošnje nagrade Vilenica pa je srbski 
pisatelj Dragan Velikić, katerega junaki so vselej na 
poti, in to z nikdar izpraznjenimi kovčki. 
vilenica.si

Nočni tek 
Ljubljanica
Sobota, 14. septembra 
Središče Ljubljane

Jubilejni deseti tekaški spektakel bo tudi letos 
ljubiteljem teka ponudil kar tri tekmovalne 
trase: na 5 in 10 kilometrov ter nočni mali 
maraton na 21 kilometrov. 
ljubljanica.net

Mesec oblikovanja
Med 8. oktobrom in 8. 
novembrom 2019
Mesto oblikovanja, Ljubljana

Odprtje festivala bo zabeležila podelitev nagrade 
za produktno oblikovanje (Big SEE Product Design 
Awards in modo (Big SEE Fashion Awards). Sledili 
bodo še drugi dogodki, in sicer: Big arhitektura, 
Lesena ikona in Kreativni turizem, posebej pa velja 
izpostaviti sejem Design Expo, na katerem se 
bodo predstavili oblikovalci iz vse Evrope. 
zavodbig.com

Festival fotografije 
Maribor
Med 17. in 30. septembrom 
različna kulturna prizorišča v Mariboru

Letošnja izvedba, posvečena krajini in okolju, 
bo v ospredje postavila razstave fotografij, ki 
bodo raznoliko obravnavale vprašanja v prepletu 
ekologije, politike, znanosti in domišljije. 
festivalfotografijemaribor.si

51. Barcolana
Med 3. in 13. oktobrom
Trst, Italija

Barcolana ali po naše Barkovljanka je ena najbolj 
množičnih regat na svetu po številu jadrnic, ki se 
vsako leto na začetku oktobra odvija v Tržaškem 
zalivu. Z več kot dva tisoč sodelujočimi predstavlja 
nepozabno doživetje tako za udeležence kot gledalce.
barcolana.it

I FEEL SLOVENIA 
IRONMAN 70.3 
Slovenian Istria 
Nedelja, 22. septembra 
Ukmarjev trg, Koper
Štiri obalna mesta – Koper, Izola, Piran in Ankaran 
– bodo gostila športnike in njihove navijače ter jim 
ponudila posebno sredozemsko izkušnjo, vsako s 
svojimi edinstvenimi znamenitostmi in čari. 
eu.ironman.com

Mesto žensk
Med 1. in 13. oktobrom 
različna prizorišča v Ljubljani

Organizatorji na letošnjem festivalu izpostavljajo 
#herstory ali žensko zgodovino. Kot pravi 
Vesna Leskošek, nekdanja častna predsednica 
Mesta žensk, ta pojem ne pokriva posebne 
zgodovine, ki bi veljala zgolj za ženske, temveč 
»manjkajoči del splošne zgodovine«, kjer so se 
doslej vrednotili večinoma moški dogodki. 
cityofwomen.org

Evropski teden 
mobilnosti
Med 16. in 22. septembrom 
različne lokacije po Sloveniji

»Gremo peš!« je slogan letošnje izvedbe 
evropskega tedna mobilnosti, ki enkrat 
na leto na glas poziva k spremembi 
mobilnostnih navad. 
tedenmobilnosti.si/2019

© Pixabay

© Severni pol ponoči, foto DK
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Jesenska modna pripoved

modni trendi
Pripravila: Pika Zrim, The 50th Avenue

September je tisti mesec v letu, ko se spogledujemo s prihajajočimi svetovnimi tedni mode in 
novimi modnimi smernicami za novi jesen in zimo. In kaj nam letos prinašata? Močne barve 

in karo vzorec, divje usnje in živalske potiske pa seveda tople pletenine.

Divje 
usnje

Usnje ni več rezervirano le za 
motoriste, temveč se to sezono nosi 

od jutra do večera. V ospredju je opaziti 
barvano usnje s poudarkom na močnih 

barvah – od rumene, rdeče, turkizno modre 
do vseh odtenkov rjave. Še posebno 

bomo modni v usnjenem kombinezonu 
ali krilu s srajco … Vse v usnju, ki je 

lahko naravno ali umetno – težko 
ga bomo namreč razlikovali 

od pravega.

Fuzija 
barv

Jesen in zima letos ne bosta 
samo v jesenskih odtenkih, saj 

bodo deževne in sive zimske dni 
razsvetlile tudi barve, ki jih ne bo 
manjkalo predvsem pri plaščih in 

škornjih, ki so »must-have« te 
sezone. Škornji s krokodiljim 
vzorcem pa naj bodo pika 

na i k izbrani barvi.

BALENCIAGA

ATTICO

JACQUEMUS

CEDRIC CHARLIER GANNI

RED VALENTINO

H & M

CAROLINE DAUR

JONES

PARIS TEXAS
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jesen

Svetovni 
tedni mode

Od 5. septembra  
do 1. oktobra 2019

V začetku septembra se začnejo najpomembnejši 
tedni mode po vsem svetu, kjer se s svojimi 

kreacijami vsako leto predstavijo največji modni 
oblikovalci, obiščejo pa jih tako modne ikone kot 

tudi svetovno znani igralci in drugi slavni ljudje. Prvi 
od štirih največjih v New Yorku se je že zaključil, 

sledita mu modna dogodka v Londonu in 
Milanu, za konec pa nastopi še Pariz. 

fashionweekonline.com

Nabrani 
rokavi

Če so bili do zdaj le malo 
nabrani in napihnjeni, so letošnjo 

modno jesen še toliko bolj. Večji so, 
boljši so. Srajce, bluze in puloverji 

bodo izstopali iz celotnega 
stylinga, rokavi in ramena pa 

bodo poudarjeni vsak na 
svoj način.

Živalsko 
za drzne

Modni trend, ki vztraja 
iz leta v leto z dodajanjem 

novih barv in vzorcev in se lepo 
poda kot dodatek, ko želimo 

popestriti enobarvnost. 
Najdemo rumeno zebro, 

roza leoparda …

JACQUEMUS

WANDLER

SOLACE LONDON

COMMA

GUCCI

CONVERSE

SARA BATTAGLIA

SARA BATTAGLIA

ROTATE

ISABEL MARANT
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Vestiere
Eden največjih spletnih portalov je bil v Parizu 
ustanovljen že leta 2009. Med veliko izbiro 
priznanih modnih blagovnih znamk bomo  
našli marsikaj s svojega modnega seznama 
ali pa prodali tisto, kar nam ne ustreza več. 
Za portalom stoji skupina usposobljenih 
modnih strokovnjakov, ki nadzirajo kakovost in 
pristnost modnih kosov. Modni portal ima že 
7,5 milijona članov v 50 državah sveta.
vestiairecollective.com

Rebelle
Leta 2013 so jo zasnovali v Hamburgu in 
ponuja širok nabor visokokakovostnih kosov 
ženske mode, priljubljene vintage izdelke in 
izbrane kose iz ekskluzivnih kolekcij, ki imajo 
vsi eno skupno stvar: iščejo nov dom.
rebelle.com

Resee
Ustanoviteljici Sofia Bernardin in Sabrina 
Marshall sta po dolgoletnih izkušnjah dela pri 
Vogue in Self Service odkrili okus za izjemne 
modne kose in tako zdaj svoje neprecenljivo 
modno znanje odlično izrabljata pri iskanju 
redkih modnih kosov iz preteklih kolekcij.
resee.com

Vide dressing
Vse se je začelo leta 2008, ko se je znana 
francoska modna blogerka PunkyB odločila, da bo 
oblačila iz svoje prepolne garderobe prodajala prek 
spletne trgovine. Naslednje leto se je rodil spletni 
portal ter postal svetovna skupnost ljubiteljev 
mode za nakup in prodajo vintage kosov.
videdressing.com

2nd chance
Za slovensko trgovino »second hand« stoji 
modna navdušenka Neva Virant. Njen 
»showroom« bomo našli na Lepodvorski 16 v 
Ljubljani, enkrat mesečno pa lahko obiščemo 
tudi »pop-up« trgovino v hostlu Tresor na Čopovi 
38 v Ljubljani. Neva v svojo zbirko sprejema kose 
ženske in moške mode luksuznih oblikovalcev, 
včasih pa naredi tudi izjemo in vzame kakšen 
dobro ohranjen kos Zare ali H & M, ki je nastal 
v sodelovanju z znanimi modnimi oblikovalci. 
Kmalu obljublja tudi spletno prodajalno.
sl-si.facebook.com/2ndchanceslo

5Top
spletnih trgovin iz druge roke

modni trendi

Preplet 
pletenin

Od glave do pete, gladko 
pletene, rebraste, z živalskimi 
potiski, barvaste … Krila vseh 
dolžin, široko padajoče hlače 

… Vse pleteno in toplo za 
hladne zimske dni!

Škotski 
karo 

Modni trend se nadaljuje 
in pojavlja v vseh barvnih 
kombinacijah. Lahko ga 

kombiniramo z različnimi vzorci, 
prav tako se lepo poda k 

rožam, ki bodo letos krasile 
predvsem obleke.

ZARA

SEE BY CHLOÉ

CHLOÉ

ALBERTA FERETTI

S'OLIVER

ZARA

GOLDEN GOOSE
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s.Oliver ob obletnici z novo kapsulno kolekcijo Madras
Priljubljena modna znamka s.Oliver letos praznuje 
zavidljivih 50 let. Ob tej priložnosti so oblikovali 
posebno modno kolekcijo, poimenovano Madras 
– karo, ki še kako sovpada z dolgo zgodovino 
znamke. Vse se je začelo leta 1969 z malo trgovino 
v Würzburgu, v Nemčiji. Ustanovitelj znamke 
s.Oliver, Bernd Freier, je takrat iz daljne Indije 
uvažal na tisoče pisanih majic s karo vzorcem in 
vsako prodal, eno za drugo. In tako se je začela 

zgodba o uspehu. Torej, le kakšen je boljši način 
za praznovanje pol stoletja modne dediščine kot 
lansiranje novih, trendovskih interpretacij njihovega 
ikoničnega vzorca. V kolekciji so različni slogi, zato 
lahko vsak modni kos izberemo posamično, saj 
lahko vse dele preprosto kombiniramo med seboj, 
eksperimentiramo s svojim osebnim slogom in se ob 
tem neizmerno zabavamo. … od torb do puloverjev 
z logotipom, od hlač s karo vzorcem do jaken – 

jesenska kolekcija ponuja vse, kar si srce poželi. 
Dolge obleke, jopiči iz džinsa, brezrokavniki in 
tople puhovke ... Trendovsko in s pozornostjo do 
podrobnosti. In barve? Avtentične barve s.Oliverja: 
svetlo rdeča, mornarska, kraljevsko modra, krepko 
karirasto rumena pa tudi bela in siva barva. Drzno 
in barvito, kajne?
Kolekcija bo k nam v trgovine s.Oliver prispela 
26. septembra. Več na s.oliver.si!

VEČ 
AKTUALNIH 

MODNIH 
TRENDOV 

SPREMLJAJTE NA
CITYLIFE.SI
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Popolno 
prebujanje

Max Factor nadaljuje z 
lansiranjem inovativnih produktov 

in tudi nova maskara Lash Revival ni 
izjema, saj ponuja formulo, ki z vsako 

uporabo in nanosom trepalnice 
neguje in jim daje dolgo obstojen 

učinek, ki traja skozi cel dan. 
maxfactor.com

Prekrivnost za vse
Urban Decay je z novimi 
korektorji Stay Naked rešil 
težavo, kako določiti pravi ton 
kože. Z razširjeno ponudbo, 
v kateri je 25 veganskih 
odtenkov, ponujajo pravo 
prekrivnost za vse tone.
urbandecay.com

Škotski vzorec 
Elegantni jesenski odtenki 
kolekcije lakov za nohte 
Scotland by O.P.I., vzeti 
neposredno z največjih 
svetovnih modnih pist, 
oživijo veličastne barve 
Škotske. Olivno zelena, 
glineno siva, umazano 
oranžna, temno vijolična, 
modra, klasično rdeča … 
Že imamo najljubšo barvo?
opi.com

10 let božanske kreme 
Immortelle

L'Occitanova ikonična krema 
za obraz že od samega začetka 

razveseljuje s svojo teksturo, 
prijetno dišavo in navdušujočo 

učinkovitostjo. Ob njeni 10. 
obletnici so ustvarili posebno 

izdajo. V njej je ujet poletni solsticij 
– 800 cvetov suhocvetnice, ki so 
bili nabrani in destilirani na Korziki 

na najdaljši dan v letu. 
Na voljo v trgovinah L’Occitane 

in spletni trgovini loccitane.si

Žametna polt
Ultra Le Teint Velvet je 
novo ime za Chanelovo 
zmagovalno formulo obstojne 
ultralahke podlage v šestih 
novih odtenkih. Po nanosu se 
koža počuti breztežno, polt pa 
je brezhibna. Hkrati podlaga 
naravno gladi in na obrazu 
ustvari žametni mat učinek. 
chanel.com

Prenovljena ikonična šminka
Znamka ličil Max Factor je za jesen predstavila rdečilo za 

ustnice Colour Elixir Moisture Kiss Lipstick v novi razkošni 
embalaži. V že obstoječih in dodanih novih odtenkih še vedno 

vsebuje priljubljeno formulo z izrednim negovalnim učinkom. 
maxfactor.com

VEČ 
NOVOSTI 

NAJDETE NA
CITYLIFE.SI
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interier

vesOLjskI pRIstaNek na Luni

Zvezdnati meni
Najboljši način, kako uresničiti sanje, je ta, da se zbudite 
in pripravite zajtrk. Na zvezdnati prah spominjajo emajl in 
prelivajoči se odtenki portugalske obrtne keramike 
– dialog med preteklostjo in prihodnostjo.

3, 2, 1 … 
Udobno se namestimo 

in pustimo domišljiji prosto pot. 
Nova čarobna kolekcija iz Coincase 

“Fly me to the Moon” je svoj navdih iskala 
v veličastnem pogledu na Mlečno cesto in 
zvezdnato nebo, se poklonila 50. obletnici 
pristanka na Luni in se spustila na Zemljo 
v prekrasnih jesenskih odtenkih in barvah 

prostranega vesolja. 

COINCASA, veleblagovnica Nama 
(4. nadstropje)

Tomšičeva ulica 2, Ljubljana
coincasa.si

Oblike vesolja
Asteroidi, planeti, ozvezdja … V svetlih 
odsevih kovine in geometričnih likih Lune 
bomo iskali ravnovesje vesolja.

Stekleni odsev
Izklesano, večplastno, 
slikovito. Starodavne 
tehnike obdelave 
vaz naravnih oblik z 
akvarelnimi odtenki 
modre krasijo naš 
dom, medtem ko se 
igrajo z odsevi steklenih 
površin.

Mesečina
Globina nočnega neba, prekritega z zvezdami. Zlato in safir z 

dotiki svetlih tonov. Čiste geometrijske oblike, intenzivni kovinski 
odsevi svetlobe, prelivne tkanine, ki jih ustvarjajo večbarvne niti 
in vzorci, ki spominjajo na Luno, ozvezdja, planete in galaksije, 

poustvarjajo čar nočnega neba v vsaki sobi.

Toskanski pridih
Obrtniška tradicija steklarskih mojstrov, 
ki se zgledujejo po arheoloških najdbah 
z morskega dna, prelivanje odtenkov in 
igra barv ter tkanina iz žakarda na novo 
interpretirajo dekor pogrnjene mize.

Modri žamet
Mehak, dragocen, privlačen, eleganten. Subtilna 
razkošnost modrega žameta prostor v trenutku spremeni 
v razpoloženje, ki nas vrne k skrivnostim sanjskega sveta.

FONT: HENRI DIDOT 
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EVROPSKI 
TEDEN 

ŠPORTA
KDAJ: od 23. do 29. 

septembra
KJE: različne lokacije po Sloveniji

KAJ: evropski teden športa bo 
letos organiziran že četrtič 
z namenom spodbuditi k 
redni telesni dejavnosti

olympic.si

Reebok x 
Victoria Beckham
Trendseterka in modna 
oblikovalka Victoria Beckham 
je že drugič uspešno 
sodelovala z znamko Reebok 
in predstavila kolekcijo, 
navdahnjeno po športni modi 
90. let. Kolekcija je mešanica 
oblačil za različne aktivnosti 
kot tudi ulične mode.
reebok.com

Za športne pripomočke
Vodoodporna športna vreča Under 

Armour je zelo priročna in zagotavlja 
dodaten prostor, ko ga potrebujemo.

underarmour.com

VEČ 
NOVOSTI 

NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

Novi copati SOLAR za popolno tekaško ravnovesje
Adidasovi tekaški copati SolarBoost in SolarDrive bodo to jesen popolna izbira 
vsakega tekaškega navdušenca, ki kilometre najraje nabira na urbanih trasah. 
Tehnično izpopolnjena modela odlikujejo štiri lastnosti prvovrstnega copata – 
udobje, blaženje, stabilnost in trajnost, ki skupaj omogočajo popolno ravnovesje 
na vsakem koraku. Modela, zasnovana po načelih »resničen, surov in hiter«, se 
prilagajata vsakemu posamezniku, pri čemer je SolarBoost namenjen 
zahtevnejšim tekačem, vsestranski SolarDrive pa vsem športnim zanesenjakom 
ne glede na njihovo tekaško pripravljenost. 
adidas.com

Novo pri Oysho
Španska modna znamka 

Oysho, ki je izredno 
priljubljena zaradi 

udobnega spodnjega 
perila in trendi športnih 

oblačil, je že predstavila 
jesenske kolekcije. Nad 
športno linijo sodobnih 

krojev in harmoničnih 
barvnih kombinacij bodo 

navdušene predvsem 
tekačice, kolesarke in 

ljubiteljice joge. 
oysho.com

Izboljšajmo svoje 
rezultate
Samsung je pred kratkim predstavil 
pametno uro Galaxy Watch 
Active 2. Ta vključuje najnovejše 
intuitivne in izpopolnjenje funkcije, ki 
sledijo več kot 39 aktivnostim. 
samsung.si

Zmigajmo 
se!

Zara morda res ni prva izbira, ko 
iščemo popolno športno jakno, toda 

njihova kolekcija Move II nas zna prepričati 
v nasprotno. Vsebuje namreč vse vrste 
tehničnih oblačil, med katerimi je tudi 

jakna iz papirja, ki je za odpornost 
prevlečena s smolo in bo odlična 
izbira za prve jesenske deževne 

dni.
zara.com
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tehNOLOška 
jesen

Kar nekaj tehnoloških velikanov si vsako 
leto začetek septembra izbere za predstavitev 

novih produktov, pred kratkim se je tudi v 
Berlinu zaključil eden največjih tehnoloških 
sejmov na svetu IFA in nam postregel s kar 

nekaj novostmi, ki bodo kmalu osvojile srca 
uporabnikov po vsem svetu.

Galaxy Note10 - nova 
generacija zmogljivosti

Samsung je z novo serijo Galaxy 
Note10 in Note10+ ustvaril novo 

mobilno izkušnjo, ki v eni sami 
napravi združuje računalnik, igralno 
konzolo, visokotehnološko filmsko 

kamero in inteligentno S Pen pisalo. 
S čudovito eleganco, neverjetno 

tanko obliko in naprednimi 
funkcijami je najzmogljivejša serija 
Galaxy Note s kinematografskim 
brezkončnim zaslonom prvič na 

voljo v dveh velikostih in edinstvenih 
barvnih odtenkih.  

samsung.si

Retro oživitev
Sony nas bo popeljal na spominsko popotovanje z izdajo 

ob 40. obletnici – s predvajalnikom Walkman NW-A100TPS 
s posebej zasnovanim mehkim ovitkom in natisnjenim 

logotipom kot poklonom Sonyjevemu prvemu prenosnemu 
predvajalniku TPS-L2 Walkman. Le-ta je bil revolucionarno 

predstavljen 1. julija 1979. 
sony.si

Za športne 
navdušence
Neverjeten zvok, trpežen dizajn ter preprosta nadzorni in akcijski gumb 
– Adidasove brezžične slušalke RPT-01 so popolnoma opremljene. 
Odlikujejo jih vodoodpornost in protiznojna zasnova ter preprost nadzor 
in brezkompromisen brezžični zvok. Brez težav se bomo nemoteno gibali 
med delom, na poti ali med rutinsko vadbo na prostem in v telovadnici.
adidasheadphones.com

Pametnejša tehnologija za vse
Podjetje Lenovo je pred 
kratkim predstavilo vrsto 
novih izdelkov – od naprav 
za pametni dom, novih 
prenosnikov do naprav 
AR in mobilnih naprav, 
ustvarjenih, da zagotavljajo 
pametnejšo tehnologijo za 
vse. Med njimi je tudi novi 
stilski in vitek 24-palčni 
monitor Q24i, katerega 
zaslon je skoraj brez roba 
in prikazuje izjemno čisto 
sliko. 
lenovo.com

Zvok na prostem
Sonos ima končno svoj prvi prenosni zvočnik, 
ki ga lahko vzamemo iz hiše. Novi Sonos Move 
je večji od svojega predhodnika Sonos One, 
ima sijajen zvok, notranja baterija pa omogoča 
do 10-urno predvajanje. Je odporen proti 
vremenskim vplivom in padcem, za razliko od 
vseh drugih Sonosovih zvočnikov doslej pa ima 
vgrajena tudi Wi-Fi in Bluetooth, kar pomeni, 
da ga lahko uporabljamo kot tradicionalni 
pametni zvočnik ali kot prenosni zvočnik.
sonos.com

Pumina prva pametna ura
Puma je v sodelovanju s podjetjem Fossil Group ustvarila svojo prvo 

pametno uro s celotnim zaslonom na dotik. Puma Smartwatch je 
brezhibna integracija sloga s športno funkcionalnostjo. Namenjena je 

športnikom in rekreativcem za spremljanje svojih dosežkov in napredka 
ob doseganju zastavljenih ciljev. Opremljena je s platformo Qualcomm 

Snapdragon Wear 3100, ki jo poganja Googlov operacijski sistem Wear 
OS, in je združljiva s telefoni iPhone in Android. 

eu.puma.com

VEČ 
NOVOSTI 

NAJDETE NA
CITYLIFE.SI
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Besedilo: Matej Jurgele
mobilnost

TEST: Mercedes-benz CLA 220 coupé
Mercedes-Benzov CLA je pisan na kožo vsem tistim, ki 
ne želimo prevelikega avtomobila, hkrati pa se ne moremo 
odpovedati eleganci in športnemu izgledu. Dodatne izbokline 
na motornem pokrovu, simpatična stranska linija in še bolj 
privlačen zadek CLA zaključijo v popolno celoto, sorazmerno 
prostorna notranjost in prtljažni prostor pa sta le še dodatna 
pozitivna argumenta. Odlično se mu podata 10,25-palčni, 
na dotik občutljiv osrednji zaslon in prav tako velik digitalni 
kombinirani instrument z enako diagonalo. Oba sta 
popolnoma individualno prilagodljiva, dodaten plus pa je tudi 
asistent za notranjost MBUX, ki omogoča intuitivno upravljanje 
z gestiko in brez dotikov. Kamera v enoti za upravljanje na 
stropu zazna premike rok voznika in sovoznika v okolici 
zaslona na dotik ali »touchpada« in prilagodi prikaz medijskega 
prikazovalnika glede na konfiguracijo. Tudi zunanjost vozila 
je postala odločnejša, izgled agresivnejši. Pod motornim 
pokrovom lahko izbiramo med dizelskimi in bencinskimi 
motorji. Mi smo preizkusili bencinsko različico s 140-kilovatnim 
motorjem (190 KM) in 7-stopenjskim samodejnim 
menjalnikom, ki se vozilu odlično poda. Za bolj divje po duši je 
na voljo tudi različica AMG, ki ponuja vse do 421 KM. 
mercedes-benz.si

Volkswagen T-roc – svež veter
Volkswagen z novim kabrioletom T-roc prinaša svež veter v 
segment vozil SUV. Križanec z odprto streho v kompaktnem 
razredu združuje videz in odlike klasičnega SUV-ja z 
doživetjem vožnje v kabrioletu. Platnena zložljiva streha se 
odpre v devetih sekundah, združuje pa vse znane odlike 
Volkswagnovih športnih terencev.
volkswagen.si

Clio nove generacije
V novomeškem Revozu izdelani renault clio je zapeljal tudi na naše ceste. S simpatičnim 
izgledom in novo svetlobno podobo z žarometi Full LED predstavlja sodobno in dinamično 
podobo, ki jo bomo na naših cestah videli pogosto. Legendarno mestno vozilo z možnostmi 
prilagoditve, novimi platišči in različico najvišjega razreda Initiale Paris in športno različico  
R.S. Line ponuja pestro izbiro za vse okuse.
renault.si

Točilno 
mesto 

prihodnosti
Novi Petrolovi interaktivni zasloni – 

HipTerminali – nam omogočajo, da že 
med točenjem goriva na bencinskem 

servisu nakupimo svoje najljubše izdelke. 
To omogoča prihranek časa, hkrati pa 

terminali predstavljajo obetavno 
priložnost za oglaševalce. 

petrol.si

CELOTEN 
TEST 

AVTOMOBILA 
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI
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SUPERGE SO »IN«
Športni copati Nike Air Max 200 so navdihnjeni z 
vzorci energije, ki žarijo iz Zemlje kot je tok lave in 
ritmičnih oceanskih valov. Z izjemnim oblazinjenjem 
in modernimi detajli izžarevajo »kul« stil, hkrati pa 
zagotavljajo celodnevno udobje in mehkobo.
Cena: 124,99 evra.

BARVA JESENI
V puloverju s kapuco Jordan DNA za športne 
ali prostočasne aktivnosti nam bo vedno udobno. 
Leta 1991 je Michael Jordan zmagal na svojem 
prvem profesionalnem prvenstvu. Barve ekip, 
ki jih je premagal, so na puloverju poudarjene.
Cena: 79,99 evra.

IKONA MESTNIH ULIC
Vans Old Skool so legendarni skejterski copati 
s konca šestdesetih let. To so pravzaprav prvi 
copati Vans, ki so bili opremljeni z legendarno 
vijugasto črto, ki je postala globalno prepoznaven 
zaščitni znak znamke. Izdelani so iz trpežnega 
platna, kakovostna guma na podplatu pa 
zagotavlja odličen oprijem na urbanih podlagah 
in ne nazadnje tudi na zgornji površini rolke.
Cena: 75,99 evra.

DEVETDESETA
Adidas Cropped Hoodie je 
priljubljen pulover s »kul« 
grafiko in linijami, ki iščejo 

navdih v devetdesetih letih. 
Sveža in sodobna zasnova 

in kroj naredita pulover 
totalno »in«.

Cena: 64,99 evra.

ZA TRENDSETTERKE
XTG Hoodie je eden najbolj vročih, barvitih in 

udarnih modnih kosov znamke Puma. Pulover je 
edinstven, ovit v čudovite mehke barve, nosimo 

ga lahko čez cel dan. Z njim bomo vedno 
v središču pozornosti. Je klasičnega dizajna 

z modernim krojem in veliko kapuco.
Cena: 64,99 evra.

ŠPORTNO IN MODNO
XTG Women's Leggings so čudovite pajkice, ki se odlično 

podajo na telo. Trakovi ob straneh in logo grafika še poudarijo 
našo postavo. Pajkice nas tesno in prijetno objamejo, da lahko z 

njimi uživamo v različnih športnih aktivnostih ali prostem času.
Cena: 54,99 evra.

ULIČNI GRAFITI
Nahrbtnik za prosti čas Sprayground je zanimiv 

nahrbtnik z močnim vpadljivim elementom na sprednji 
strani. Je izredno prostoren in trpežen, narejen je iz 

vodoodporne tkanine in poliestra in ima ergonomsko 
oporo za hrbet.Ta ulični sopotnik bo večno z nami.

Cena: 79,99 evra.

NOva sezONa - nov ulični stil





24 urbane zgodbe
Besedilo: Eva Natlačen

Vzpon fantovskih in dekliških glasbenih skupin 
pa pop kraljic, princev in princes je zaznamoval 
odraščanje prav vsakega mladoletnika v 
devetdesetih. Oboževani glasbeniki so narekovali 
slog oblačenja in izbiro obutve nove generacije, ki 
je v tistem času popolnoma vzljubila kratke majice, 
široke kavbojke, neonske barve in seveda superge.

MTV – poleg glasbe čas neonskih 
barv, puloverjev in superg
Ravno superge so se v devetdesetih letih pogosto 
pojavljale v glasbenih videospotih, katerih izbor 
najboljših smo lahko prek celega dne spremljali na 
glasbeni televiziji MTV. Ameriški kanal, ki je bil 
namenjen novi, mladi generaciji, je oddajati začel 
sicer 1. avgusta leta 1981, a šele v devetdesetih 
doživel največji razcvet. Mladina ga je seveda 
popolnoma vzljubila in ga sprejela kot glavno okno 
v svet svojih glasbenih idolov. Z razvojem MTV-ja 
so se strmo vzpele tudi kariere glasbenih ikon, 
ki odmevajo še danes. Z MTV-jem smo spoznali 
Britney Spears, Justina Timberlaka, Jennifer 
Lopez in še bi lahko naštevali.

pOp kuLtuRa kultnih 
devetdesetih

Bolj se od njih oddaljujemo, bolj jih pogrešamo. Devetdeseta leta so bila res kultno obdobje, 
njihovi elementi izrazite pop kulture pa še danes odmevajo v trendih mode, interierja, 

kulinarike in glasbe. Slednja je bila seveda glavna sopotnica generacije milenijcev in nikakor 
ne pretiravamo, če se izrazimo, da je bila z njimi na vsakem koraku.

Top5 
videospotov 
devetdesetih
Spice Girls – Wannabe

No Doubt – Don't Speak
Nirvana – Smells Like Teen Spirit

Mariah Carey – Fantasy
Blackstreet ft. Dr. Dre, 

Queen Pen – No 
Diggity

Glasba je zaznamovala novi način življenja, vplivala 
pa je tudi na razvoj naprav, ki so omogočale njeno 
nenehno poslušanje. Luč sveta je ugledal prvi 
walkman – naprava, ki je preko slušalk omogočala 
poslušanje kaset, kjer koli smo si zaželeli. Walkman 

Moda devetdesetih se vrača tudi to jesen. © Pull & Bear

© Pull & Bear
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devetdeseta

3Top
trendi, ki so 

zaznamovali devetdeseta

Superge 
v vsakem stylingu
Športni copati so ob koncu prejšnjega 
tisočletja doživeli popoln preporod. S 
športnih igrišč so pogumno zakorakali v 
modni svet in postali 
temelj uličnega sloga 
devetdesetih. Mesto 
stilske ikone jim je 
uspelo obdržati vse 
do danes, ko jih 
nadenemo ne le k 
trenirkam, temveč 
tudi k elegantnim 
oblekam in krilom.

Glasba in MTV
Popolnoma nov pomen je v devetdesetih 
letih dobila tudi glasba. S prihodom 
glasbenih televizij smo lahko poleg zvoka 
spremljali tudi vizualno 
podobo pop zvezd in 
zvezdnikov, prav tako 
smo glasbo začeli 
poslušati na vsakem 
koraku. Tako je postala 
bolj dosegljiva in hkrati 
še bolj prepletena z 
vsakdanjim načinom 
življenja.

TV-serije
Generacija milenijcev je popolnoma 
navdušena nad platformami, kot sta 
Netflix in HBO. Kako tudi ne bi bila – 
odrasla je namreč ob gledanju serij, ki 
so v devetdesetih postale naši najboljši 
prijatelji. Samo 
spomnimo 
se kultnih 
Prijateljev, ki 
letos praznujejo 
25 let, pa 
Beverly Hillsa 
in serije Oh, ta 
sedemdeseta 
in še mnogih 
drugih.

Modni namig devetdesetih – 
superge Adidas Ozweego
Superge, ki so že v 90. letih navduševale ljubitelje modnega 
eksperimentiranja, se vračajo v osveženi podobi. Po več kot dveh 
desetletjih je Adidas Originals ponovno obudil enega najbolj priljubljenih 
modelov iz devetdesetih let. Nekdanji tekaški copat Adidas OZWEEGO 3 
so pri Adidasu reinterpretirali za današnje generacije in hiperfuturistično 
oblikovanje pripeljali do roba drznosti. S kombinacijo avantgardnega 
dizajna in značilne tehnologije adiPRENE OZWEEGO predstavlja popolno 
zedinjenje tradicije z urbanimi trendi prihodnosti. Modeli OZWEEGO so 
pri nas na voljo v trgovinah BUZZ in The Athlete's Foot.
ozweego.si

letos praznuje okroglih 40 let, kasneje pa ga je nasledil 
discman – različica, ki je omogočala predvajanje CD-
jev. Nenehna povezanost z glasbo je seveda spodbudila 
tudi željo po neprestani povezanosti s prijatelji. O novih 
videospotih, glasbenih lestvicah in oblačilih smo tako 
lahko začeli klepetati po mobilnih telefonih. Najbolj 

kultni model mobilnika, ki je v tistem času predstavljal 
pravi sveti gral med mladimi, je bila Nokia 3310, katere 
moderno različico smo lahko ne dolgo nazaj spet 
zagledali na trgovskih policah.
Generacija milenijcev je sicer že nekaj časa odrasla, 
a stilske in glasbene ikone, ki so spremljale njihovo 
mladost, ostajajo še kako žive. Pripadnost generaciji 
devetdesetih je še danes namreč skoraj nemogoče 
spregledati. Walkmane so sicer nadomestili pametni 
telefoni, MTV sta po večini izpodrinila YouTube in 
Spotify, a glasba in superge ostajajo stalnica vsakdana 
vseh urbanih mladih odraslih.

© 1991 Rex USA

© Adidas

© Depostiphotos

Legendarni walkman letos praznuje 40 let. © Sony

Nova interpretacija Nokie 3310.
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v NOvO šolsko leto
Radovedni, neučakani in raizgrani, so naši otroci že vstopili v novo šolsko 

leto, z nekaj namigi pa si lahko pomagamo, kako svojega malčka pripraviti na 
novo leto učenja in ga pospremiti na pot neodvisnosti.

Zlata 
paličica 

2019
Med 28. septembrom in 6. oktobrom 

bo v Ljubljani potekal 18. festival 
uprizoritvenih umetnosti Zlata paličica. 

Na njem se bo predstavil izbor najboljših 
slovenskih dramskih, glasbenih, 

lutkovnih, plesnih in eksperimentalnih 
predstav za otroke in mlade.

zlatapalicica.si

Za zvezke in knjige
Šolske torbe Jeune Premier 
so ustvarjene za nepozabne 

pustolovščine – za raziskovalce, 
pustolovce, primabalerine, športnike, 

»ta glavne« v razredu ali pa sanjače …
silly.si

Vsestranski copati
Modni, udobni, izjemno 
mehki in zračni otroški 
copati z vzorcem ali brez so 
primerni za vse letne čase.
snugi.si

100-odstotno naravno
Funkcionalna otroška miza Geo iz bambusa, 
skandinavskega proizvajalca We Do Wood, 
bo nudila varen kotiček za ustvarjalnost in 
pisanje domačih nalog. 
wedowood.dk

Za črte, 
črke, barve 

Za risanje, pisanje, 
beleženje, čečkanje 
– zvezek Little Otja 
je zabaven za vse. 

gud-shop.com

Afnarije 
na kvadrat
Lea Filipovič, priljubljena 
slovenska vlogerka, 
je predstavila svojo novo 
šolsko kolekcijo Lepa afna, 
ki bo z afnastimi izdelki 
razveseljevala predvsem 
afnaste šolarke.
lepaafna.si

Šolske potrebščine
Zabavni šolski pripomočki za 
ustvarjalne in izobraževalne aktivnosti 
bodo popestrili delovni prostor.
sassandbelle.co.uk

Iz divjine
Svinčniki, izrezljani iz lesa in pobarvani 

v barve divjih živali, so kot nalašč za 
male ustvarjalce, ki se vračajo v šolo.

sassandbelle.co.uk

Darcel
Vnesimo nekaj mode in zabave v našo 
otroško sobico. Darcel je prvotno risani lik, 
ki opisuje življenje v New Yorku. V več igrivih 
oblikah ga najdemo v Ikeini kolekciji Förnyad.
ikea.com

Urejene sobice
Sobica naših otrok je njihovo kraljestvo, v katerem 

so sanje, igrače, knjige in pustolovščine. Da bo 
sobica tudi urejena, so police naši zavezniki.

julica-design.de

Kreativna škatla
Priročna škatla, ki bo shranila 

vse malčkove umetnine.
donebydeer.com

»Šparovček«
Zbirajmo kovance, 

da jih bo dovolj 
za izlet, šolo v 

naravi, čokolado in 
bonbone.

sassandbelle.co.uk

© Toca Life X H & M
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MaMMa MIa, kakšna pica!
Po burgermaniji, ki je našo deželo zajela nekaj let nazaj, so novi kulinarični trend pice – še posebej 
tiste, ki so nekoliko bolj sočne, po zgledu tradicionalnih napolitanskih pic. V zelo kratkem času se je 
namreč v Sloveniji odprlo veliko število picerij, zato smo izbrali le nekaj nam najboljših.

Gostilnica 
5–6 kg

Pravijo, da se okus dobre pice najbolje 
izrazi pri margeriti – in v Gostilnici 5–6 kg je 

zagotovo tako. Po receptu je izredno preprosta, 
a so sestavine toliko boljše. Tradicionalen okus 

zaznamujejo domača »salsa di pomodoro«, bazilika 
iz znanega vrta, češnjevci, pravo olivno olje in zmerna 

količina ostalih začimbic. V testu je drobec divjega 
kvasa, ki ravno prav vzhaja, pice pa so pečene v peči 
na drva. Izbiramo lahko med 20 picami, med katerimi 

so še posebej zanimive tiste s sipinim testom.
Gostilnica 5–6 kg, Gornji trg 23, Ljubljana

gostilnica5-6kg.si

© Fotografija: Matevž Kostanjšek, styling: Gruša Zorn
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kulinarika

Tia’s pizza
V obrtni coni v Črnučah se je v začetku leta odprla 
Tia’s pizza, kjer pripravljajo pice po lastnem receptu 
– testo je namreč pripravljeno iz treh različnih mok 
in vzhajano 48 ur. Na meniju je 22 različnih pic, med 
katerimi so tudi štiri veganske. Pica Tia’s ni klasična 
pica – drugačna je že po svoji obliki, pečena pa je 
v električni peči. Testo je lepo zapečeno, pica je 
postrežena na leseni deski, njihov moto pa je: »Kjer 
pico jemo z rokami.«
Tia’s pizza, Cesta 24. junija 25, Ljubljana
tiaspizza.si

Rex Bistro
Od konca avgusta je središče Ljubljane bogatejše 
za nov bistro, v katerem pripravljajo odlične 
napolitanske pice. Italijanski picopek Lorenzo 
Collovigh, ki pice peče že 25 let, zmagal pa je tudi 
na svetovnem prvenstvu v peki pice, svoje slastne 
stvaritve gnete in peče na Cankarjevi v bistroju Rex. 
Njegova skrivnost je v testu, ključni sestavini pa sta 
tudi kakovosten paradižnik in mocarela. Lorenzo 
obljublja, da so pice v Rexu boljše kot v Italiji.
rex Bistro, Cankarjeva cesta 6, Ljubljana
rex-bistro.si

Pizzeria Peruzza
Potem ko je družina Struna z avtodomom 11 let potovala 
po Evropi, kjer je bila na njihovem meniju najpogosteje 
pica, so odprli lastno picerijo. Tam nas pričakajo domač 
in topel ambient ter slastne pice izpod rok picopeka Aleša 
Rekarja, ki je predsednik združenja picopekov. Njihova pica 
je prav posebna, saj gre za mešanico med napolitansko 
in romansko pico – testo, v katerem je le 8 gramov kvasa, 
vzhaja 96 ur. Izbiramo lahko med ducat picami.
Pizzeria Peruzza, Peruzzijeva ulica 63, Ljubljana
facebook.com/pg/pizzeriaperuzza

Pizzeria Kralj Matjaž
Iz ideje postaviti prostor za dobre ljudi je nastala 
pizzeria Kralj Matjaž v Novem mestu, kjer se pije 
craft pivo in jedo slastne pice. Pice so pripravljene 
iz skrbno izbranih sestavin in pečene v krušni peči. 
Kraljevo testo, ki ga zamesijo iz več različnih vrst 
ekološke moke, vzhaja od 24 do 48 ur. Rezultat so 
lahke pice, ki poskrbijo za dobro počutje.
Pizzeria Kralj Matjaž, Ulica talcev 1, Novo mesto
kraljmatjaz.com

RECEPT: Ajdova kaša z jurčki
Okusni jurčki so prijetna sprememba v 
tradicionalni slovenski jedi.

Sestavine (za 4 osebe):
•	 250 g	ajdove	kaše	Natura
•	 400 g	jurčkov
•	 2	žlički	oljčnega	olja
•	 1	žlica	masla
•	 3	šalotke
•	 belo	vino
•	 2	stroka	česna
•	 timijan,	rožmarin	in	šetraj	Maestro
•	 sol	in	poper	Maestro
•	 1	dcl	sladke	smetane

Priprava: Na mešanici masla in olja popražimo 
šalotko, dodamo narezane jurčke in še malo 
pražimo. Dodamo sesekljan česen. Ko zadiši, 
začinimo in zalijemo z malo vina. Vino pokuhamo 
in dodamo kašo ter zalijemo z vodo ali jušno 
osnovo. Preden je kaša kuhana, dodamo sladko 
smetano.

Verace
Potovanje po Italiji je prava paša za oči, italijanski 
hedonizem pa najbolj občutimo na svojih brbončicah. 
In prav potovanje je novinarko Barbaro Hren in 
njenega partnerja navdihnilo, da sta v Ljubljani odprla 
italijansko picerijo, kjer pečejo prave neapeljske pice 
po tradicionalni recepturi. Skrivnost neapeljske pice 
je v skrbno izbranih sestavinah in vzhajanju testa, ki 
traja tudi do 72 ur, obloženo pa je le s paradižnikom, 
mocarelo in baziliko.
Verace, Streliška 22 in Dunajska 20, Ljubljana, ter 
Vojkova 61, Nova Gorica
verace.si

Trappa 
pizzeria & bar 

in Trappica
Moderna picerija na Viču je specializirana za 

neonapolitanske pice iz kislega testa. Njihove pice 
so iz nekoliko tanjšega testa in z debelim zapečenim 

robom. Za peko uporabljajo posebno peč, ki je 
kombinacija plinske peči in peči na drva, kar picam 
daje poseben okus. Ne dolgo nazaj so odprli tudi 
svojo mlajšo sestrico Trappico, in sicer na Rimski 
cesti v Ljubljani, kjer bomo našli manjše pice in 

seveda nižje cene.
Trappa pizzeria & bar, Koprska 94  

in Rimska cesta 6, Ljubljana
trappa.si

© Katja Čemažar
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Kaj je napolitanska pica?
•	 Legenda	pravi,	da	so	leta	1889	v	Neaplju	prvič	spekli	danes	najbolj	znano	pico	na	svetu.	Pripravil	

jo je »oče pice« Raffaele Esposito Brandi, in sicer ob obisku kralja Umberta in kraljice Margherite v 
Neaplju. Kraljevi par je bil nad novo jedjo tako navdušen, da je kraljica pici poklonila svoje ime.

•	 Napolitansko	pico	sestavljajo	pšenična	moka	tipa	0	ali	00,	naraven	napolitanski	kvas,	paradižnik	San	
Marzano ali Pomodorino del Piennolo del Vesuvio, ki raste na vulkanskih ravnicah južne gore Vesuvius, 
Mozzarella di Bufala Campana ali mocarela »Fior di Latte di Agerola«, ki je narejena v Ageroli.

•	 Testo	napolitanske	pice	mora	biti	pregneteno	na	roke	in	debelo	največ	tri milimetre,	pica	pa	se	
mora peči v krušni peči, in sicer 60–90 sekund na 485 stopinjah Celzija. Pečena mora biti mehka, 
elastična, nežna in dišeča.

Pizzeria PINO
V Kranjski Gori je Hotel Kotnik, v sklopu katerega je 
tudi Pino – najstarejša picerija na Gorenjskem. Alpski 
ambient ustvarjajo tipična brunarica s skodlami, krušna 
peč in svetel les, medtem ko vas vonj navdahne z 
napolitansko romantiko. Na meniju najdemo klasičen 
izbor pic, ki jih odlikujejo dobre sestavine in velikost, saj 
pica obvezno sega čez krožnik.
Hotel Kotnik, Borovška cesta 75, Kranjska Gora
hotel-kotnik.si/slo/pizzeria

La Pizzeria
Na štajerskem koncu obiščimo picerijo La Pizzeria, košček Italije sredi Maribora. Njihove pice so iz testa, ki je 
vzhajano 24 ur, pelati so brez vode, mocarela ima ravno prav maščobe, začimbe pa so sveže. Pice so pečene 
v krušni peči, zraven pa se najbolj prileže uležano pivo družinske pivovarne Schweiger. Na meniju je kar 29 pic, 
med katerimi so tudi veganske in bela pica z ocvirki, izstopajo pa kreativne pice s premišljenimi kombinacijami 
sestavin, ki bodo navdušile vse gurmane. 
La Pizzeria, Gosposka ulica 8, Maribor
lapizzeria.si

Pinija
Najboljše neapeljske pice na Obali boste 
našli v restavraciji Pinija v Strunjanu. 
Obisk je vreden že zaradi čudovite 
lokacije s pogledom na piransko cerkev, 
prav poseben užitek pa doživite tudi ob 
njihovih picah z navdihom. Te pripravljajo 
po zapovedanem obredu in najvišjih 
standardih kakovosti, zato uporabljajo 
samo sestavine s predpisanim 
poreklom, kot so paradižnik San 
Marzano dell`agro sarnese-nocerino, sir 
Fior di latte dei Monti Lattari in bivoljo 
mocarelo Campana. Zaradi kakovostnih 
sestavin, med katerimi je tudi ekstra 
deviško oljčno olje, in posebne priprave 
je Pinijina napolitanska pica zdrav, 
polnovreden in lahek obrok.
Pinija, Strunjan 150, Portorož
pinija.si

Pop’s pizza & sport
Prave napolitanske pice bomo našli v Pop’s 
pizza & sport – novi piceriji na Bregu v Ljubljani. 
Pice imajo vse značilnosti tradicionalne 
napolitanske pice, sestavine so originalne in s 
poreklom, kislo testo pa je staro kar 20 let in so 
ga v Slovenijo pripeljali iz Neaplja. Posebnost je 
tudi ta, da testo pustijo stati 48 ur, tako da se 
večina glutena in škroba presnovi oziroma porabi, 
še preden pride testo do peči, pri 450 stopinjah 
Celzija pa ga pečejo pičlih 60 sekund.
Pop’s pizza & sport, Breg 2, Ljubljana

© Marko Delbello Ocepek

© Matevž Kostanjšek

© Unsplash
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Pogled na veličastno mesto, imenovano tudi Veliko 
jabolko (ang. Big Apple), z vrha Empire State 
Buildinga ali novega velikana Freedom Tower, 
potep med nebotičniki Manhattna, po galerijah 
in muzejih, Centralnem parku … In seveda po 
trgovinah svetovno znanih znamk, zvečer pa 
predstava na Broadwayu in obisk znanega jazz 
kluba. Se sliši mamljivo, kajne? 

Popoln ženski odklop
Tokrat se bomo osredotočili predvsem na 
predstavnice nežnejšega spola. Za nekajdnevni 

New YORk – 
mesto, ki nikoli ne spi

pobeg s prijateljicami oziroma popoln nekajdnevni 
ženski odklop – za razvajanje, ki ga razumemo 
le ženske. Jesen v New Yorku je lahko res 
romantična, le spomnimo se filmske klasične 
romance med richardom Gerom in Winono 
ryder ali pa štirih prijateljic iz serije Seks v mestu. 
Še preden se odpravimo tja, si poiščimo prenočišče 
– najbolje nekje na Manhattnu oziroma v središču 
mesta, kar bo odlično izhodišče za potep, zabavo 
in nakupovanje. Ko prispemo in če ura že ni preveč 
pozna, se lahko »nočne ptice« podamo na sprehod 
po srednjem Manhattnu, znanem po gledališčih, 
koncertih in živahnem utripu. 

Spodnji Manhattan
Naslednji dan se namenimo na krožni ogled te najbolj 
znane svetovne metropole in spoznavanje mesta 
zaključimo na spodnjem Manhattnu pri spominskem 

Kako se zares odklopiti in si podaljšati počitniška doživetja še dolgo v jesen? Obiščimo 
mesto, ki nikoli ne spi, in se v najboljši ženski družbi prepustimo vodenju po njem  

in ogledu njegovih največjih znamenitosti.

VEČ 
POTOVANJ 

NA
CITYLIFE.SI
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S Pikovo damo iz 
Ljubljane v New York 
Odhod: 16. oktobra 2019
»Izbrana potovanja« ruske dače so prava 
doživetja in nepozabna pravljica v obiskano 
deželo. Ob odličnem vodenju nam bodo 
prikazali vso raznolikost pokrajine izbrane 
destinacije, njeno zgodovino, kulinariko in 
edinstvene posebnosti ter nas popeljali na 
ogled vrhunskega muzikala, koncerta, likovne 
razstave, kulinaričnega doživetja … Morda 
pa se sredi oktobra skupaj s prijateljicami 
prepustimo čarom »Pikove dame« – po ženski 
duši pripravljenemu potovalnemu odklopu. 
Ob odkrivanju znamenitosti, glasbenih užitkov 
in kulinarike bo v New Yorku z nami Pika Zrim, 
vplivna dama iz sveta mode, lepote, trendov, 
razumevanja ženske duše in njenih številnih 
obrazov skozi njen delovni dan. Pika bo v New 
Yorku naša posebna svetovalka, motivatorka 
in nakupovalna vodnica. Z nami bo odpirala 
popolnoma novo dimenzijo potovanj, ki se 
dotakne tudi nujnih lahkotnejših vsebin. Da 
se bomo vrnile bogate z doživetji potovanja in 
srečne z rezultati nakupovanja.
Več o programu in prijave na: 
ruska-daca.si/new-york-s-pikovo-damo

potovanje

obeležju preminulim v napadu 11. septembra. 
Ta del mesta je zdaj zanimiv tudi z arhitekturnega 
vidika, saj na mestu nekdanjih dvojčkov stoji najvišja 
stavba na zahodni polobli – Freedom Tower, ki 
ga je mogoče obiskati in si tako ogledati New York z 
razgledne ploščadi. Vredna ogleda je tudi futuristična 
postaja WTC Oculus. S spodnjega Manhattna se 
odpravimo na izlet z ladjico, in sicer na otok s Kipom 
svobode in otok Ellis, ki je bil desetletja prva postaja 
priseljencev. Zvečer pa ne pozabimo na večerni koktajl 
in klepet o doživetjih. Morda kasneje obiščemo še 
enega od znanih jazz klubov z živo glasbo, ki jih v 
mestu, ki nikoli ne spi, ne manjka.

Srednji Manhattan – 
razkošje in zgodbe Pete avenije
Sprehod po osrednjem delu Manhattna prinaša 
nova presenečenja in presenetljive arhitekture: Hotel 
Plaza, Trump Center, Empire State Building, 
»Peglezen«, rockefellerjev center … Iz 86. 
nadstropja Empire State Buildinga bomo z očmi 

arhitekturo »brownstones« oziroma »rjavih hiš«, 
ki je bil navdih za mnoge literate in televizijske 
filme in nadaljevanke, se lahko sprehodimo 
do sprehajališča ob East river, od koder je 
najlepši pogled na Manhattan. Nato obiščimo še 
četrt DUMBO, ki je kratica za Down Under the 
Manhattan Bridge Overpass – lepo prenovljeno 
ustvarjalno sosesko z veliko značaja, in sicer tlakovci 
in dramatično arhitekturo, ki so ostali od industrijskih 
dni. Današnji DUMBO ima namesto tovarn galerije, 
knjigarne, butike in kavarnice. Ne pozabimo na 
slavni Brooklynski most. Mimo mestne hiše 
skočimo še do kitajskega dela mesta, China Town, 
in italijanskega Little Italy, kjer si privoščimo dolg 
odmor za kosilo. Pozno popoldne si vzemimo čas 
za obisk mestnega predela Greenwich, ki ima prav 
poseben čar, saj je v univerzitetnem delu mesta, ki 
je bolj boemski. Nekaj ulic bomo prepoznali iz filmov 
in nadaljevank, spili kavo v najstarejši kavarni ali se 
odločili za ogled ene od predstav na Broadwayu. 

Lenobno po Centralnem parku, 
poglobljeno po muzejih, živahno 
po nakupih 
Zadnji dan pred odhodom domov naj bo čisto 
po newyorško sproščen. Lahko se odpravimo po 
nakupih, še bolje bo, če začnemo dan s kavico ob 
ribniku v Centralnem parku. Dopoldne si le oglejmo 
še katerega od muzejev, saj ob znanem parku leži t. i. 
»muzejska milja« z Metropolitanskim muzejem, 
galerijo Guggenheim, na drugi strani pa je izjemen 
prirodoslovni muzej. Lahko si ogledamo še nekoliko 
bolj »alternativne« dela mesta, kot so High Line, javni 
park, zgrajen na zgodovinski železniški progi, ki je 
povezovala skladišča mesa s pristaniščem nad ulicami 
na West Sidu na Manhattnu. Proga je bila kasneje 
opuščena in zapuščena, leta 2009 pa so jo odprli kot 
hibridni javni prostor, kjer obiskovalci doživljajo naravo, 
umetnost in oblikovanje. Vredno ogleda in sprehoda. 
Presenečene bomo.

zaobjeli ves Manhattan, z malo sreče ob lepem 
vremenu pa tudi druge predele mesta ali bližnjo 
državo New Jersey. Ne pozabimo obiskati tudi 
Muzeja moderne umetnosti MOMA. Pojdimo na 
popoldanski čaj v russian Tea House, eno najbolj 
znanih newyorških kavarn in restavracij, nato pa si 
le privoščimo glamurozen sprehod in nakupe po eni 
najznamenitejših, najelegantnejših in najdražjih ulic v 
New Yorku – Peti aveniji. 

Čez dan v Brooklyn, China Town 
in Little Italy, zvečer v Greenwich
S podzemno železnico se že zjutraj odpravimo 
v Brooklyn. Skozi zgodovinski del z značilno 

Fotografije: Unsplash, Pixabay
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glasbena scena

Konec septembra se začne novo poglavje 
Kurzschlussa. Na otvoritvenem koncertu 
LIVE! dogodkov v četrtek, 26. decembra, 

bo nastopila irska kraljica avantgarde 
in elektro-pop diva Roisin Murphy, 

ki je zaslovela v dvojcu Moloko konec 
devetdesetih. Naslednji dan, 27. septembra, 

pa bo oder zavzel nemški didžej high-tech 
minimala Boris Brejcha, znan po nastopih 
z masko Jokerja in z energijo nabitih setih. 

Cena vstopnic: od 14 do 30 evrov.
kurzschluss.si

Chemical Brothers
Sobota, 12. oktobra, ob 20. uri
Dom Sportova, Zagreb

Sobotni večer v družbi elektronskega dvojca – Tima in Eda, ki sta kolektivno 
znana kot The Chemical Brothers – je del promocije letošnjega albuma No 
Geography. Pripravimo si najljubše čevlje, saj se nam obeta odličen plesni večer. 
Cena vstopnic: od 48 do 60 evrov.
thechemicalbrothers.com

Gramatik se vrača v 
Ljubljano 
Sobota, 14. septembra,  
ob 19. uri
Križanke, Ljubljana

Svetovno znan slovenski producent Gramatik, eden naših 
najvidnejših glasbenih izvozov, bo s svojimi prefinjeno 
izoblikovanimi beati znova napolnil ljubljanske Križanke. 
Vizionar glasbene industrije, ki je po celem svetu zaslovel 
z neobičajnim pristopom – ponujanjem glasbe brezplačno 
– bo nastopil v okviru praznovanja 10. obletnice Kina 
Šiška. Cena vstopnic: od 16 do 25 evrov.
gramatik.net

26. in 27. septembra
Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

Roisin Murphy in Boris Brejcha 
na Kurzschlussu

© Nicole Nodland

© Hamish Brown
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Hindi Zahra odpira novo sezono Musicology 
Barcaffe Sessions
Četrtek, 26. septembra, ob 21. uri 
Cvetličarna, Ljubljana

Slovenska zgodba serije koncertov Musicology 
Barcaffe Sessions v svojo tretjo sezono na 
ljubljanskih tleh vstopa s francosko-maroško 
femme fatale žametnega glasu, Hindi Zahra. 
Pevka svobodnega duha, multiinstrumentalistka in 
kantavtorica je vse svoje glasbene vtise in življenjske 
izkušnje združila v edinstveno glasbeno kreacijo. 
Ljubitelje glasbe je obnorela s svojim čudovitim 
singlom Beautiful Tango, nato pa še z razprodanim 
prvencem Handmade, ki ga je leta 2010 izdala pri 
legendarni založbi Blue Note in s katerim je dosegla 
svetovni uspeh. Cena vstopnic: 20 evrov.
musicology.si
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Festival Sonica
Od 23. do 28. septembra
različna prizorišča, Ljubljana

Festival sodobne elektronske glasbe in prehodne 
umetnosti Sonica vabi na pet večerov raznolike 
glasbe (live seti, AV-koncerti, DJ-seti, elektroakustična 
avantgarda, ambientalne ekspedicije, film in več). 
Nastopili bodo Alessandro Cortini, Abul Mogard, Lucy 
Railton, FAKA, Tim Shaw, Gašper Torkar in drugi. 
Cena vstopnic: od 25 do 35 evrov.
sonica.si

Michael Bublé v Zagrebu 
Ponedeljek, 16. septembra, ob 20. uri
Arena Zagreb, Zagreb

Osvajalec ženskih src in večni romantik je pozornost 
pritegnil na poroki, kjer je zapel svojo verzijo pesmi 
»Mack the Knife«. Pevec, ki ga odlikujeta neverjetna 
karizma in glas, se bo na svoji evropski turneji ustavil 
tudi pri naših sosedih in zagotovo poskrbel za pravo 
senzacijo. Cena vstopnic: od 60 do 200 evrov.
michaelbuble.com

KŠ X: Šiška Open 2019
Med 12. in 21. septembrom 
Kino Šiška, Ljubljana

Kino Šiška bo svojo 10. obletnico uspešnega 
delovanja obeležilo z desetimi septembrskimi dnevi, 
posvečenimi glasbi, filmu, vizualni umetnosti, stripu, 
plesu in drugim področjem umetnosti.
kinosiska.si

Cher 
na Dunaju

Ponedeljek, 7. oktobra, 
ob 19.30

Wiener Stadthalle, Dunaj

Legendarna Cher, ki smo jo lani lahko gledali 
v drugem delu filma Mamma Mia!, se bo na 

evropski turneji ustavila tudi na Dunaju. Pevka, ki 
je dobila tako oskarja, emmyja in grammyja, je 

svojo evropsko turnejo poimenovala točno 
tako, kot se je imenoval drugi del filmske 

uspešnice: Here We Go Again. Cena 
vstopnic: od 80 do 200 evrov.

cher.com

© Tala Hadid

© Arhiv Michael Bublé
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teater

Seks po slovensko
Petek, 27. septembra 
Kulturni dom Mozirje

Vid Valič v svoji novi predstavi z naslovom »Seks po slovensko« govori o 
svojih seksualnih in aseksualnih anekdotah, ki jih je bilo za nekatere malo, za 
druge veliko, spet za tretje pa tam tam. Predstava bo na voljo za ogled tudi 
na drugih izbranih slovenskih kulturnih prizoriščih. Cena vstopnic: 16 evrov. 
vidvalic.si

Sobota, 21. septembra 
SNG Drama Ljubljana

Saloma, drama Oscarja Wilda, s svojo simboličnostjo 
govori o zatonu civilizacij in cesarstev, o trenutku, ko 
je človeštvo na križišču med duhovnostjo in čutnostjo. 
Salomo, Herodiadino hčer, igra Polona Juh, preroka 
Johanaana Igor Samobor, pod režijo pa se podpisuje 
Eduard Miler. Cena vstopnic: od 13 do 25 evrov. 
sng-drama.si

Saloma

7 dni
Četrtek, 19. septembra 
Mestno gledališče ljubljansko

Žiga Divjak bo v sezoni 2019/2020 v Mestnem 
gledališču ljubljanskem režiral prvič. Z 
dramaturginjo Katarino Morano, ki je njegova 
stalna sodelavka, napovedujeta predstavo »o 
sedmih trenutkih, ki sodu počasi izbijajo dno«. 
Cena vstopnic: od 18 do 22 evrov. 
mgl.si

Čarobna piščal
Četrtek, 10. oktobra 
SNG Opera in balet Ljubljana

Čarobna piščal (1791) velja za najpogosteje 
izvajano Mozartovo opero, polna domišljijskih 
prizorišč, fantazijskih elementov in magičnih 
talismanov pa vselej nagovarja tudi 
generacijsko zelo raznoliko občinstvo. Režijo 
podpisuje uspešen slovenski gledališki 
režiser Jaša Koceli, glasbeno vodstvo 
predstave pa bo v rokah maestra Jaroslava 
Kyzlinka. Cena vstopnic: od 15 do 200 evrov. 
opera.si

Umetnost  
je omara
Od 6. septembra 
Slovensko mladinsko gledališče

Uprizoritev izhaja iz nepredvidljivega Harmsovega 
sveta, ki nas nagovarja v poetičnem jeziku, ki 
je na meji med tragičnim in komičnim. Igralsko 
zasedbo sestavljajo Daša Doberšek, Janja 
Majzelj, Blaž Šef, Matija Vastl in Polona Janežič. 
Cena vstopnic: 11 evrov. 
mladinsko.com

Rajzefiber
Sobota, 14. septembra 
Prešernovo gledališče Kranj

Rajzefiber, drama, pod katero se podpisuje 
Goran Vojnović, spaja duh časa liberalnega 
sveta, ki teži k solidarnosti in človekoljubju, hkrati 
pa nas na vsakem koraku odmika od tega. 
Uprizoritev je nastala v koprodukciji s Slovenskim 
ljudskim gledališčem Celje. Cena vstopnic: od 11 
evrov do 22 evrov.
pgk.si

Netopir
Petek, 4. oktobra

SNG Maribor

Kompleksna zgodba o intrigah, 
prešuštvu, visokoletečih ambicijah in 

na videz brezskrbni zabavi v razkošnih 
kostumih, poimenovana Netopir (Die 

Fledermaus), je nedvomno eden 
najžlahtnejših operetnih biserov 

dunajskega »kralja valčkov«, Johanna 
Straussa ml. Cena vstopnic: od 

29 do 33 evrov.
sng-mb.si
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Serija Prijatelji, ki bo 25. obletnico praznovala prihodnji 
mesec, pa ni edina, ki je korenito zaznamovala TV-sceno 
90. let. Poglejmo nekaj tistih, ki so najbolj navduševale in 
ki so spremenile televizijo, kot jo poznamo.

Prijatelji (Friends, 1994)
22. septembra 1994 je TV-mreža NBC zavrtela prvo 
epizodo serije Prijatelji, ki je prav do svojega konca 
leta 2004, deset sezon kasneje, ostala med najbolj 
gledanimi na ameriških zaslonih. Premisa uspešnice 
je bila preprosta – šest prijateljev, sosedov v istem 
stanovanjskem kompleksu na Manhattnu, in preplet 
njihovih življenj, neločljivo povezanih z živahno kuliso 

New Yorka. Serija je lansirala kariere Jennifer Aniston, 
Courteney Cox, Lise Kudrow, Matta LeBlanca, 
Matthewa Perryja in Davida Schwimmerja – nekatere 
z večjim, druge z manjšim uspehom. Hkrati je nanizala 
tudi cel kup res impresivnih zvezdniških gostov – od 
Georgea Clooneyja in Brucea Willisa do Brada Pitta.

Twin Peaks (Twin Peaks, 1990)
Twin Peaks je bila serija, ki je na glavo postavila vse 
uveljavljene konvencije, pomešala žanre in postregla 

z do danes enim največjih TV-misterijev: Kdo je ubil 
Lauro Palmer? Ko gre za kultnost serij, bi težko našli 
katero, ki bi bolj ustrezala tej oznaki kot prav serija 
Davida Lyncha o v večne meglice zavitem malem 
mestecu na kanadski meji, kjer za popolno, idilično 
kuliso tičijo najbolj mračne skrivnosti. David Lynch in 
njegov soavtor Mark Frost sta z drugo sezono sicer 
imela precej smole, saj sta zaradi kompromisov s 
TV-mrežo po mnenju številnih zašla s poti, preden 
so serijo po zgolj dveh letih ukinili. A to v resnici ne 
zmanjšuje pomena Twin Peaksa in njegove dediščine. 
To je serija, ki je navdihnila malo morje izpeljank, ki pa 
v resnici izvirniku nikdar niso segle niti do kolen. Lani 
je David Lynch po več kot četrt stoletja posnel tretjo 
sezono – z mešanimi odzivi.

Dosjeji X (The X-Files, 1993)
»Resnica je tam nekje,« je bil vodilni motiv serije, ki je 
bila po Območju somraka tista, ki je postavljala nove 
standarde znanstvene fantastike na malih zaslonih. 
FBI-jeva agenta Dana Scully (Gillian Anderson) in 

kuLtNe seRIje 90. Let – 
od prijateljev do beverly hillsa

Kar težko je verjeti, da mineva že četrt stoletja od prve epizode 
TV-serije Prijatelji, ki do danes ostaja ena najbolj priljubljenih in 

najuspešnejših humorističnih serij vseh časov.

»22. septembra 2019 
mineva 25 let od prve 
epizode ene najbolj 
priljubljenih TV-serij vseh 
časov – Prijatelji.«

Fotografije: IMDB.com

© 2011 ABC, Inc.

© 2012 NBCUniversal, Inc.
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Fox Mulder (David Duchovny) sta bila poklicana za 
raziskovanje paranormalnega. Kljub slednjemu serija 
z inteligentnim scenarijem, ki ni podcenjeval gledalca, 
nikdar ni zašla v grotesko niti ne v »žajfnico«, čeprav 
so vsi navijali za tisti trenutek, ko bosta Mulder in 
Scully končno podlegla kemiji med njima. Dosjeji X 
so leta 2018, tj. 14 let po izteku svoje devete sezone 
(leta 2002), dobili nadaljevanje. S tem se je serija 
pridružila dolgi vrsti obujenih TV-uspešnic iz 90. let.

Severna obzorja 
(Northern Exposure, 1990)

na druge projekte. Še najbolj resne vloge (čeprav 
obrobne) je nanizal Luke Perry, ki pa je letos umrl, 
tako da ga v novih epizodah Beverly Hillsa, ki so jih 
pravkar posneli, ne bomo videli.

Urgenca (ER, 1994)
Urgenci se pripisujejo zasluge za izjemen uspeh 
zdravniških serij – Chicago Hope, Grey's Anatomy, 
Scrubs, Dr. House … Vsem tem je pot tlakovala 
serija, v kateri se je kalil kasnejši megazvezdnik 
George Clooney. Na malih zaslonih se je obdržala kar 
15 sezon, in sicer med letoma 1994 in 2009. V tem 
času ni manjkalo niti zdravniških niti zasebnih dram 
mož v belem, prav tako se je do konca zamenjal 
dobršen del izvirne postave.

Seks v mestu 
(Sex and the City, 1998)
Serija Seks v mestu je bila v mnogih ozirih 
revolucionarna, na drugi strani pa bi dva res komaj 

gledljiva filma, posneta po njej, zlahka pozabili. Serija 
je kot prva v ospredje postavila ne le ženske kot 
take, temveč karieristke, ženske nad 40 let, ženske z 
nenasitno spolno slo in ženske, ki so lastno kariero in 
užitke nemalokrat postavljale pred konvencije, kaj se 
od žensk pričakuje (beri: gospodinje, mame, žene). 
Carrie Bradshaw je bila takojšnja modna ikona poznih 
90. let, Samantha pa poosebljenje opolnomočene, 
spolno osvobojene ženske srednjih let. Škoda, da 
so v filmih, ki sta sledila, izničili vse dosežke izvirnika 
in da so notranji spori med igralkami pustili grenak 
priokus še do danes, 15 let po finalu.

Ko gre za kopico čudaških likov v slikovitem malem 
mestecu, so Severna obzorja zadetek v polno. Serija 
o razvajenem newyorškem židovskem zdravniku 
Joelu Fleischmanu (Rob Morrow), ki ga pošljejo 
na prakso v zakotje Aljaske, je bila med kritiki 
odlično sprejeta. Oboževalci pa nikdar v resnici 
niso preboleli, ko je Morrow v šesti sezoni zapustil 
mestece Cicely – s tem je namreč zabil žebelj v krsto 
Severnim obzorjem.

Beverly Hills 90210 
(Beverly Hills 90210, 1990)
Pred Riverdalom, Opravljivko, 13 razlogi, zakaj 
in ostalimi mladinskimi serijami je bil Beverly Hills 
90210. Brendon, Brenda, Dylan, Kelly in ostali, ki 
so sestavljali generacijo na najbolj slavni televizijski 
srednji šoli, so nas prikovali pred male zaslone. Zaradi 
njih smo na stene lepili posterje iz Brava, zaradi njih 
smo bili postavljeni pred prvo resno dilemo v svojih 
rosnih letih: Brendon ali Dylan? Serija je pokrila 
celotna 90. leta in se z zadnjo sezono poslovila 
leta 2000. Kljub veliki priljubljenosti pa protagonisti 
v resnici nikdar niso bili tako uspešni pri preskoku 

© 1991 Rex USA

© 1998, Paramount Home Entertainment
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Kako do hitrega nakupa?
Prosti čas je dragocen, zato ga radi namenimo stvarem in ljudem, ki nam 
veliko pomenijo. Da bi ga prihranili kar se da veliko, je redna ponudba v 
trgovinah HOFER skrbno zasnovana tako, da s hitrim in preprostim nakupom 
dobite vse, kar potrebujete, in to v kateri koli od 85 trgovin HOFER. Na 
policah vas čaka več kot 3.000 vrst izdelkov po vedno nizki HOFER CENI,  
ki jih dopolnjuje vam prilagojena posebna ponudba.
hofer.si

Na prvi šolski dan ulice preplavili rumeni baloni 
Začetek šole pomeni tudi več otrok na cesti in tako nastopi čas, ko je 
nujna še večja pazljivost vseh udeležencev v prometu. 
Otroci spadajo med najbolj ranljive udeležence v prometu, saj v promet 
vstopajo s svojimi razvojnimi značilnostmi. Težko predvidijo nevarne 
situacije, ki lahko pripeljejo do napak v njihovem ravnanju in so zato bolj 
ogroženi. Ker so manjši, imajo ožje vidno polje kot odrasli in zato kasneje 
opazijo vozila z leve ali desne. Težje določijo smer, iz katere prihaja zvok 
vozila, in ne znajo dobro presoditi hitrosti vozil in razdalj. Prepričani so, da 
jih voznik vidi, če oni vidijo vozilo, in mislijo, da se lahko ustavi tako hitro, kot 
se ustavijo sami. Njihovo ravnanje usmerjajo predvsem radovednost, čustva 
in dogajanje okoli njih, manj pa razum, zato morajo biti vozniki nanje vselej 
pozorni in jim morajo tudi vedno prepustiti prednost na prehodih za pešce. 

Europark v družbi znanih upihnil 19 svečk 
Nakupovalno središče Europark Maribor je upihnilo že 19. svečko. Pripravili 
so praznovanje za vse generacije. Najprej je konec avgusta najmlajše obiskal 
Ribič Pepe, sledilo je energično praznovanje s Tanjo Žagar in sladkanje s torto 
velikanko. Za piko na i pa so na prvo septembrsko soboto pripravili še veliki 
koncert v središču Maribora, kjer je s 
svojimi uspešnicami večer polepšal Jan 
Plestenjak. Da pa večera ni bilo prehitro 
konec, so poskrbeli še Modrijani.
europark.si

»Na večjo prometno varnost otrok 
letos poleg rumene rutice in kresničke 
opozarjajo tudi rumeni baloni.«

Varno v šolo z rumeno rutko, kresničko in rumenim balonom
Agencija za varnost prometa je v želji, da bi bili vidnost otrok na cesti in 
njihova večja varnost še boljši, s sloganom #VarnoVŠolo na letošnji prvi šolski 
dan poskrbela za prav posebno akcijo, katere osrednji simbol so rumeni 
baloni, ki bodo voznike opozarjali na prisotnost otrok na cesti. Agencija 
je pripravila tudi nova preventivna gradiva #VarnoVŠolo s petimi koraki za 
večjo varnost v prometu, s čimer opozarja, da sami lahko največ storimo za 
varnost otrok. Voznike pozivajo k previdni in strpni vožnji, starše in skrbnike 
pa želijo spomniti, da so s svojim obnašanjem v prometu otroku vedno vzor.

© Marko Pigac © Marko Pigac
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