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ריאליסט 
    // אסף חנוכה

מה הלאה
לתגובות —  realistcomics@gmail.com    // אחי רז

עיצוב: היפ הופ הוריי
ההיפ־הופ עבר כברת דרך ארוכה 

מהגטאות של ניו יורק בשנות השבעים 
ועד למעמדו כז'אנר המוזיקלי 

הפופולרי בעולם. כל ההיסטוריה 
הזאת, עם כל השמות הגדולים של 
ההיפ־הופ, יותר מ-700 כאלה — 
מגראנדמאסטר פלאש ועד קנייה 

ווסט, יכולה עכשיו להיות על הקיר 
שלכם בדמות תרשים אלגנטי שמעוצב 
כמעגל חשמלי של פטיפון. 35 ליש"ט.

http://bit.ly/2Q2iMoN

אינסטגרם: ארץ יצורי הפלא
פרופיל האינסטגרם של סוכנות הקריאייטיב 

הצרפתית Les Créatonautes הוא אחד 
הדברים הכי מרעננים בסביבה. במקום 

פרויקטים שעשו ללקוחות, הם מעלים בכל 
יום יצורים פנטסטיים שהם בוראים על ידי 

הכלאות דיגיטליות מצחיקות: Appowl )שילוב 
של תפוח וינשוף(, Goatorcycle )עז ואופנוע( 

ועוד חברים מדליקים.

bit.ly/2xAP7MG

וידיאו: גרנד קניון
 הקניון הגדול ביותר בעולם נקרא Yiwu והוא ממוקם, איך לא, בסין. הוא מאכלס 
75 אלף סוחרים סיטונאיים שמציגים את מרכולתם לאורך כמעט 8 ק"מ. הבמאית 

ג'סיקה קינגדום יצרה עבור המגזין "אטלנטיק" סרטון מהפנט של 10 דקות שמתעד 
את המגוון האינסופי של צבעים, קולות, סוחרים אדישים וצעצועים זולים.

http://bit.ly/2zshKgo

 סאונד: 
צפוף באוזן

לא כל הגאדג'טים חייבים 
להיות מעוצבים באופן 

מינימליסטי עד סטרילי 
כמו בפס הייצור של אפל. 

למשל האוזניות האלחוטיות 
 Master & האלה של

Dynamic. המראה הנועז 
שלהן אמנם לא מתאים לכל 
אחד, אבל מבטיח שתבלטו 

בכל מקום. 299 דולר.

bit.ly/2xyOnI5
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 גאדג'ט: 
חד, יותר חד, הכי חד

היזמים שעומדים מאחורי סכין ההישרדות 
Ultimatedge מבטיחים שהיא בעלת הלהב 

החד ביותר אי פעם, הודות לטכנולוגיה 
חדשנית בהשראת נאס"א )לא פחות ולא 

יותר(. חובבי שטח שצריכים את הסכין 
החדה ביותר בעולם בכיס - זה הזמן 

להצטרף למאות המממנים בקיקסטרטר 
תמורת 120 דולר.

kck.st/2Q2lYRj
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תחבורה: זקייטר מזדקן

יצרנית הסקייטבורדים הממונעים 
Inboard עושה את הצעד המתבקש 

ומשיקה קורקינט חשמלי, לטובת 
מי שאורח החיים הסקייטרי קצת 
גדול עליו. למרות המראה הצנום 

שלו, הגליידר מצויד בגלגלים גדולים 
במיוחד יחסית לז'אנר ומנגנון בולמי 
זעזועים לתנועה נוחה ונעימה. ואם 
זה לא שכנע אתכם, פשוט תסתכלו 

עליו, איזה חתיך. עדיין אין מחיר.

bit.ly/2Q5fktK
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אלקטרוניקה: ימי הרדיו
ב־1946 עיצבו בני הזוג צ'רלס וריי 

איימס דגם של מקלט רדיו שמעולם 
לא זכה לייצור מסחרי. עכשיו מציעה 

חברת Vitra, שבעצמה מעצבת רהיטים 
יפהפיים, מהדורה מוגבלת של המכשיר 

ההוא עם נגיעות עכשוויות שהופכות 
אותו לממתק אמיתי לעיניים ודייר של 

כבוד במטבח שלכם. רק 999 מכשירים 
יוצרו, אז כדאי למהר. 999 דולר.

bit.ly/2QVuCT1

youtube(The Atlantic), instagram.com :צילומים


