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brezplačna revija za
študente in dijake

Raziskujemo:

Iščemo najboljšo kremšnito
Tête-à-tête:

Zoran Smiljanić, stripar
Osišče:

Kranj je razkopan!
zmagovalna zgodba

KŠK-jevega literarnega natečaja: Mimobežnost

#15
NAPOVEDNIK KLUBA ŠTUDENTOV KRANJ
Šport

za mesec marec
Šport

Izobraževanje

Kultura

ŠPORT

KULTURA
Zdravstvo in sociala

Izobraževanje

vsak četrtek ob 17.00
Tekaška sekcija
Brdo pri Kranju, zbor pri vhodu na golf igrišče (stran
Kokrica), brezplačno za člane KŠK in nečlane, primerno
za rekreativce!
Kultura

Zdravstvo in sociala

17. in 18. april 2012, torek in sreda
Šport na velikem zaslonu – Liga prvakov
20.45, KluBar, vstopnine ni
21. april 2012, sobota
Planinski izlet na Goli vrh
7.00, odhod izpred centra Sloga, člani KŠK in vsi ostali
brezplačno, prijave na sport@ksk.si.
22. april 2012, nedelja
Tarok – 4. turnir
Rock bar – Down town, 17.00, člani KŠK 1 €, ostali 2 €,
prijave na turnirju.
24. in 25. april 2012, torek in sreda
Šport na velikem zaslonu – Liga prvakov
20.45, KluBar, vstopnine ni.

18. april 2012, sreda
Literarni večer: Boštjan Gorenc – Pižama
20.30, Layerjeva hiša, gost bo prevajalec, moderator,
improvizator in stand up komik Boštjan Gorenc – Pižama.
Vstopnine ni.
21. april 2012, sobota
Ustvarjalne delavnice – Fotografije na lesu
18.00, KluBar, člani KŠK brezplačno, ostali 2 €. Prijave na
anja.kert@ksk.si do četrtka, 19. 4. 2012.
22. april 2012, nedelja
Potopisni večeri – Peru
19.30, KluBar, predava Iva Juhart, vstopnine ni.
28. april 2012, sobota
Glasbeni tematski večeri – The Doors
Down Town – Rock bar, od 21.00 dalje, DJ AHA & DJ Koch,
Klub študentov Kranj v sodelovanju z Novim KLG.
29. april 2012, nedelja
Potopisni večeri – Istanbul
19.30, KluBar, predava Ajda Pretnar, vstopnine ni
Šport

12. maj 2012, sobota
KŠK poker liga – 8. turnir
14.00, KluBar, predprijave na Info točki KŠK, za člane KŠK: 3
€, za nečlane 6 €, praktične nagrade za najboljše!

Naslovnica:
Tine Kušar

Izobraževanje

IZOBRAŽEVANJE
Kultura

16., 17. in 19. maj 2012
Tečaj za voditelja čolna
Tečaj bo potekal na Gimnaziji Kranj in v Openlabu, in sicer
16. in 17. maja od 17.00 do 20.00, 19. maja pa od 9.00 do
12.00. Cena za člane KŠK je 68 €, za nečlane 99 €. Prijave na
Info točki KŠK.
Zdravstvo in sociala

Šport

Na naslovnici:
Jelena Batanjski
Odgovorna urednica:
Mojca Jagodic
zapik@ksk.si
Tehnična urednica:
Sandra Kert
Oblikovanje:
Jure Vukovič,
Creatizem
Avtorji prispevkov:
Petra Ajdovec
Urša Bajželj
Jan Grilc
Mojca Jagodic
Urša Kunstelj
Dejan Rabič
Pina Sadar
Žan Sadar
Luka Stare
Mihael Šorli
Barbara Zupanc

Si vedel/a, da najstarejši poznani Kranjčan izvira iz bronaste dobe? V aprilski številki
Zapika skupaj z arheologi odkrivamo, zakaj je Kranj spet razkopan in kakšne zanimive
najdbe se skrivajo pod kranjskimi ulicami.
V intervjuju smo se tokrat pogovarjali z legendarnim kranjskim striparjem Zoranom
Smiljanićem, ki je v osemdesetih letih risal o Kranju ter s plakatom Tedna mladih ne bo!
razburil ne le lokalno vladajočo nomenklaturo, ampak tudi generalštab v Beogradu. Več o
stripu in satiri na straneh 9–12.
Zoran, Teden mladih bo! Mladost se bo na kranjskih ulicah pasla od 11. do 19. maja in
s seboj spet prinesla številna predavanja, športne dogodke, koncerte, žure, predstave ...
in spontanega užitka. Programu in novičkam lahko slediš na www.teden-mladih.si in
www.facebook.com/tedenmladih, podrobneje pa bomo edini teden v letu, ki ima 9 dni,
predstavili v majski številki Zapika, ki bo zaradi festivala izšla že nekaj dni prej.
Prijetno branje!
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KOLESARSKI VZPON NA JOŠT
26. maj 2012, sobota
10.00, skupinski start za vse kategorije pod vznožjem
vzpona, člani KŠK: 5 €, ženske 10 €; moški 15 € (za ženske
in moške, ki niso člani KŠK, v predprijavi 5 € manj),
predprijave na Info točki KŠK do 23. 5. 2012.

24. april 2012, torek
Ogled razstave Bodies revealed – Razkrita telesa
17.00, Gospodarsko razstavišče, cena za člane KŠK: 8 €, za
nečlane 12,5 €, prijave do ponedeljka, 23. aprila na Info
točki KŠK.

Komaj čakaš 15. v mesecu, da spet lahko bereš Zapik? Ga želiš brezplačno prejemati v svoj nabiralnik? Naroči se nanj prek
http://www.zapik.si/zapik/narocilnica.
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Izdajatelj:
Klub študentov Kranj
Tisk:
Tiskarna GTO Košir
Trženje:
trzenje@ksk.si
Naklada:
3000 izvodov
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JE
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Šport

Izobraževanje

Kultura

Zdravstvo in sociala

Šport

Izobraževanje

Literarni večer z Boštjanom Gorencem –
Pižamo

Gost aprilskega literarnega večera, ki bo potekal v sredo, 18.
aprila, ob 20.30 v Layerjevi hiši, bo prevajalec, moderator,
improvizator, voditelj in stand up komik Boštjan Gorenc –
Pižama. Prevedel je vrsto knjig o kapitanu Gatnika in gospodu
Gnilcu, v zadnjem času pa najbolj odmevajo predvsem njegov
prevodi knjižnih uspešnic Georgea R. R. Martina Igra prestolov,
Vihra mečev ter Vranja gostija. S Pižamo bomo spregovorili o
delu prevajalca, komika, obšli pa ne bomo niti nove sezone
televizijske serije Igra prestolov. Pogovor bo povezovala Petra
Ajdovec. Vstopnine ni!

Kultura

Fotografije na lesu

Zdravstvo in sociala

Tudi tokrat bo v okviru mesečnih ustvarjalnih delavnic poskrbljeno za umetniške duše, ki ne želijo vseh aprilskih sobot
preživeti v temačni in zamorjeni dnevni sobi.
S preslikavami fotografij na les se bomo poigrali v soboto, 21.
aprila ob 18. uri v KluBaru, kjer boste lahko izdelali in domov
Šport

odnesli posebno darilo za prijateljev prihajajoči rojstni dan. S seboj morate prinesti kos lesa, na katerega bomo preslikali želeno
fotografijo, ki pa jo predhodno skupaj s prijavo pošljete na elektronski naslov anja.kert@ksk.si. Člani KŠK se bomo ustvarjanja
lotili brezplačno, ostali pa boste prispevali 2 evra.

Teci, teci!

Izobraževanje

Da je tek eden najboljših športov za svetlobno hitro izgubljanje kalorij, je strokovno dokazano dejstvo. Da je motivacija
za tekanje v ednini pogosto nemogoča, pa je nekoliko manj
znanstvena, a prav tako dokazana teorija. Klub študentov Kranj
vas vabi v tekaško sekcijo, ki združuje tek in družbo.
Za kondicijo in izklesane postave skrbimo vsak četrtek ob
17. uri na Brdu pri Kranju (pri vhodu na golf igrišče, stran
Kokrica). Treningi poleg skupinskega potenja ob pretečenih
kilometrih vključujejo obvezno ogrevanje in raztezanje ter
vaje za moč pod budnim vodstvom inštruktorice Maje, ki nam
obljublja, da bomo ob pridni udeležbi na tedenskih srečanjih
do jeseni pripravljeni na Ljubljanski maraton, ki smo si ga zadali
za cilj tekaške sezone.

Kultura

Žiga Žužek

Zdravstvo in sociala

Šport

Tečaj jadralnega padalstva

Izobraževanje

Za vse adrenalinske navdušence smo na KŠK pripravili tečaj jadralnega padalstva v sodelovanju s šolo
letenja Paradais, kjer vas bodo profesionalci teoretično in praktično usposobili za samostojno letenje.
Po opravljenem začetnem tečaju lahko šolanje nadaljujete v nadaljevalnem, ki obsega 50 višinskih poletov, ti pa so pogoj za opravljanje izpita na državni ravni.
Kultura

Zdravstvo in sociala

Za vse tiste, ki ste preveč zasedeni in nimate veliko prostega
časa, je tu vesela novica – tečaj je možno obiskovati na dva
načina. Lahko se odločite za 9-dnevni tečaj ali pa se sproti
dogovarjate z učitelji in si tako prilagodite termine. Tečaj
je sestavljen iz treh vsebinskih sklopov, in sicer teorije, prakse
in zaključnega dela. Teoretičnega dela, ki obsega predvsem
učenje tehničnega znanja in osnov aerodinamike, se boste
udeležili v Hotelu Creina v Kranju, praktično pa se boste v jadralnem padalstvu lahko preizkusili na najboljših šolskih poligonih
v Sloveniji, med drugim v Logatcu, Preboldu, na Bledu, Soriški
Šport

Zgrabite par planinskih čevljev, sendvič in pohodne
palice ter se nam pridružite na planinskem izletu na
Goli vrh. Ob osupljivih razgledih bomo vzdihovali v
soboto, 21. aprila, v visokogorje pa se bomo odpeljali izpred centra Sloga ob rani 7. uri zjutraj.
Izlet po markirani poti bo trajal približno 7 ur.
Vztrajno grizenje v hrib bo olajšala prijetna
Kultura

Šport
Zdravstvo in sociala

Izobraževanje

Začetki tečajev so v različnih terminih čez celo leto. Prvi se je
pričel 11. aprila, dva termina sta razpisana v juniju, jadrali pa
boste lahko tudi septembra ali oktobra. Člani KŠK boste za tečaj,
izposojo celotne opreme in priročnika za teoretični del odšteli
230 evrov, za vse ostale pa je cena 280 evrov. Na tečaj se lahko prijavite na Info točki KŠK, kjer morate izpolniti prijavnico in
vplačati celoten znesek. Za dodatne informacije pa lahko pišete
na elektronski naslov sport@ksk.si.

družba in dih jemajoča kulisa gorskih vrhov, ki nas
bo spremljala na poti; Goli vrh s teraso pred jezerskimi očaki namreč uživa v slovesu razgledne gore.
Udeležba na izletu je brezplačna, člani odprave
pa si bomo razdelili stroške prevoza z osebnimi
avtomobili, zato svojo udeležbo na izletu
pravočasno potrdite na sport@ksk.si.

Umetniški poseg v vsakodnevno rutino

Kolesja cikla umetniških projektov se znova premikajo in se
po stop-motion animaciji in stripovski umetnosti ustavljajo
pri inštalacijah. V mesecu maju bomo tako kreativno energijo
prelivali v tridimenzionalne umetniške stvaritve, ki bodo po
enomesečni artistični misiji predstavljene na zaključni skupinski
razstavi.
Inštalacije se predstavljajo kot dokaj sveže umetniško področje,
ki se navadno v obliki 3D izdelkov navezujejo na naše običajno
okolje in tako kreativno posegajo v rutino našega vsakdana.

Šport

Kolesarska invazija Jošta

Izobraževanje

Zdravstvo in sociala

4

Samo Bešlagič

Pohod na Goli vrh

Izobraževanje

Kultura

planini, Starem vrhu in drugje. Za piko na i pa vas čaka še 5
višinskih letov z višinsko razliko nad 300 metrov.

Področje inštalacij se razteza vse od poigravanja s svetlobo
do kiparskih izdelkov zanimive pozicije ali povsem običajnih
objektov, premaknjenih iz svojega kontekta. Tako se inštalacije
postavljajo kot aktivna in kreativna veja umetnosti, ki hkrati
povezuje različne umetniške tehnike in tke interaktivne vezi
med umetnikom in publiko. Če v vaših rezervoarjih umetniške
kreativnosti veselo brbota, se do 25. aprila prijavite na
anja.cuhalev@ksk.si in kranjske ulice popestrite tudi s svojo
inštalacijo.

Kolesarji si v koledarjih s kričečo rdečo obkrožite soboto, 26. maja, ko bomo družno že četrtič osvojili
Sv. Jošt. Medtem ko bo vzpon na kolesarski simbol Kranja izzval tudi najbolj zagrizene kolesarje, trasa
hkrati ni preveč zahtevna niti za rekreativne kolesarske navdušence.
Kultura

Izbor nemara najbolj priljubljene kolesarske destinacije v bližini
Kranja sovpada s ciljem projekta: združiti kar največ mladih
kolesarjev iz Kranja in širše okolice. Organizator Klub študentov
Kranj upa, da se bo v oster klanec, ki nas na nekaterih delih izzove s kar 25% naklonom, zapodilo okoli 100 kolesarjev.
Zdravstvo in sociala

Rekreativna narava vzpona pa ne bo pristrigla tekmovalnega
duha. Najhitrejši kolesarji bodo lovili oranžno oziroma vijolično
pikčasto majico, ki si jo bo ponosno nadel absolutni zmagovalec. Lansko zmago branita Tomaž Kališnik, ki je za 5-kilo-

metrski vzpon zaključil v rekordnih 17 minutah in 21 sekundah,
in Barbara Benedik, ki si je zmagovalni pokal prislužila z 24
minutami in 44 sekundami.
Startnina znaša 5 evrov za člane KŠK; 10 evrov za nečlanice
in 15 evrov za nečlane (v predprijavi za oboje 5 € manj), prijave
pa se sprejemajo na INFO točki Kluba študentov Kranj vse do
23. maja.
Oto Žan

5

ZAPIKOVA

ŠTAFETA

APRIL ‘12

Rutina

O nebistvenem

Katere so tiste stvari, ki jih navadno naredite brez pravega razmisleka? Pravzaprav jih je veliko, zelo veliko. Seveda se nam običajno zdi, da ne igrajo ključne vloge v našem življenju, ker o njih ne razmišljamo
veliko. Pa vendar so ravno tista dejanja, ki jih izvedemo v stanju polne zavesti in se jih niti ne zavedamo,
nadvse pomembna.

Vsi poznamo koga, ki govori eno in dela drugo. Pravzaprav to počnemo vsi. Vsi poznamo tudi koga, ki ob
dejanjih nekaterih oseb molči in ob podobnih dejanjih drugih oseb na glas »kritizira«, ali bolje rečeno
teži, pogosto zaradi malenkosti. Vsi poznamo koga, ki mirno spregleda velike težave in se osredotoča
na nepomembno. Četudi naslavlja probleme v pravi smeri, nanje zre iz takega kota, da ne zmore videti
bistvene težave.

Če vzamemo vzorec stotih Slovencev in Slovenk
in jih vprašamo, kako poteka njihovo jutro,
preden se odpravijo na delo, bomo dobili sto
različnih odgovorov, ki si bodo med seboj
bolj ali manj podobni. Nekateri jedo zajtrk,
drugi ne. Marsikdo si za »zajtrk« raje
privošči jutranjo cigareto in skodelico
kave, ostalim se to zdi potrata časa.
Navade so različne, vendar v osnovi
velika večina jutro preživi enako kot
mnogi drugi. Skoraj vsi bi najverjetneje
povedali, da se (pre)oblečejo in
napotijo v kopalnico, si umijejo
zobe itd. In ravno konformistični
družbeni vzorci, ki se odražajo pri
veliki večini, so tisti, pri katerih ljudje
»ne uporabljamo svojih možganov«. Ti
so naša osnovna rutina.
Pa saj vendar v vsem tem ni ničesar spornega! Obstajajo
univerzalne in družbeno pogojene potrebe, torej jih na
podlagi tega opravljamo enako vsi pripadniki neke družbe
oziroma človeške vrste. Po svetu pač ne bomo hodili goli in z
neumitimi zobmi, zato zjutraj poskrbimo zase.
Problem ni v tem, da se prilagodimo družbi do te mere, da
poskrbimo za svoje zdravje in se zaščitimo pred mrazom,
pač pa se ta skriva v sami navadi. Ljudje se kaj kmalu
privadimo nečesa novega. Če gre za spremembo na bolje,
se prilagodimo hitro; če pa gremo na slabše, je adaptacija
dolgotrajnejša in bolj boleča, vendar navadno uspešna.
Ne glede na to ali je sprememba pozitivna ali negativna, je
nismo zavestno pripravljeni sprejeti kot dobre opcije. Raje se
držimo naše (slabe) rutine, kot da bi »prestopili na bolje«, saj
nikoli ne bomo 100% prepričani, da ta pakt ne bo vseboval
drobnega tiska.
Druga razlaga, zakaj ljudje preživimo skorajda ekstremne
razmere, preden kaj ukrenemo, pa bi bila, da se rutine tako ali
tako ne zavedamo, zato tudi spremembe niso možne. Niti ne
razmišljamo o čem boljšem, dokler nas življenje ne postavi
v položaj, ko smo se prisiljeni soočiti z lastnim odsevom v
ogledalu.
Naše življenje torej prepogosto temelji na dejanjih in
odnosih, ki so morda nekoč bili pogojeni z našo lastno
voljo kot posledico odločitve, danes pa igrajo pomembno
vlogo v našem obstoju le še zaradi navade. Ta na videz
nedolžna beseda ima lahko celo uničujoč učinek. Prisotna
je na vseh področjih našega delovanja v obliki rutine. Če si
človek zjutraj umije zobe zaradi navade, se to nikomur ne
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zdi sporno. Če je zajtrk zaradi navade, se verjetno
tudi to nikomur ne zdi sporno. Če se druži s
svojimi prijatelji zgolj zaradi rutine, se bo
to morda že komu zdelo sporno. Če pa
ima človek odnos s svojim partnerjem
izključno zaradi (večletne) rutine, pa
se mora vsaj njemu posvetiti, da je to
sporno. In sicer v odnosu do svojega
partnerja in predvsem v odnosu do
samega sebe.
Ljudje mislijo, da jedo takrat, ko so
lačni, vendar je lakota v tem kontekstu
zelo relativen pojem. Dejstvo je, da smo svoje telo
navadili na to, kdaj bo ali ne bo lačno. Prehranjevanje
je zanimiv fenomen, saj je biološko pogojeno, rutinsko
oziroma nagonsko in hkrati o njem tudi veliko razmišljamo.
Podobno kot spolnost, le da v tem primeru ni tako preproste
korelacije med »časom, ko bomo lačni« in rutino. Pomembno
pa je, da se zavedamo, da je meja med zdravo in škodljivo
rutino tanka, a bistvena.

Če gre za spremembo na bolje, se prilagodimo hitro; če
pa gremo na slabše, je adaptacija dolgotrajnejša in bolj
boleča, vendar navadno uspešna.

Torej obstaja tudi zdrava rutina, ki ima vpliv na bistveno
kompleksnejše pojave. Med drugim je pomembna pri
sprejemanju odločitev, kjer lahko do izraza pride naša
podzavest. Ko imamo problem pri izbiri dveh stvari, se lahko
dolgo odločamo med njima in ko bo čas za odločitev, jo
bomo sprejeli, vendar nikdar ne bomo vedeli, ali smo se
odločili pravilno ali ne. Vedno bo tlela misel, kaj bi bilo, če
bi se odločili drugače. V tem primeru nam zdrava rutina ni
pomagala pri sprejemanju odločitve. Menda torej odločitev
ni bila dovolj pomembna. Kajti pri resnično pomembni
odločitvi naj bi nam zdrava rutina, poznavalka naše
podzavesti, že v osnovi namignila, kaj je tisto pravo. Torej so
nekatere stvari v življenju pri katerih brez težkih notranjev
bojev že na začetku veš, kaj je prav. In ko se zavestno odločiš
za tako stvar, veš, da bi bila kakršna koli druga pot napačna.
Barbara Zupanc

Nazadnje mi je ta človeška
poteza padla v oči ob
odzivih na pesem Kar je
treba povedati nemškega
pisatelja in poeta Güntherja
Grassa, v kateri Izraelu in
njegovi politiki do Irana,
pa tudi odnosu Zahoda do
bližnjevzhodnih problemov,
očita, da ogroža svetovni
mir. Menda zato, ker je
Nemec, ali pa zato, ker kritizira Izrael, ali pa zaradi obeh
razlogov, se je nanj usul plaz kritik, katerih glavna poanta
je – »o fuj, antisemit«! Prebrati mi je sicer uspelo zgolj ne

Niso se lotili kritike pesmi ne z vsebinskega ne
umetniškega stališča.

povsem profesionalni prevod pesmi, ampak vsekakor bi
si jo zelo težko interpretiral kot pesem, ki bi spodbujala k
sovraštvu do judov. Kaj je bilo narobe z večino odzivov?
Niso se lotili kritike pesmi ne z vsebinskega ne umetniškega
stališča, pač pa so takoj začeli napadati pisatelja osebno, na
primer, da se »že od nekdaj nagiba k megalomaniji« oziroma
da je »prototip izobraženega antisemita«. Tako pesem po
vsej verjetnosti ne bo zagnala polemike o militantni izraelski
politiki, ampak bo avtorja (vsaj do neke mere) izobčila. Juhej,
znova smo se osredotočili na pravo stvar! Skoraj.
Podobno se dogaja z reševanjem evrske krize. Mediji,
večina politikov, običajni ljudje za šankom in modri
gospodarstveniki s prstom kažejo na »zapravljive, lene Grke
(in druge pujse)«. Nekateri podajajo že naravnost fašistične
rešitve – pošljimo tujce v državo, pa naj jo oni vodijo, ker
bolje znajo. Če zadevo prezrcalimo in poskušamo najti
vzporednice v zgodovini, hitro ugotovimo, da je že kar
nekaj voditeljev utemeljevalo svoje zločine na večvrednosti.
O čemer pa pišejo mediji in govorijo politiki (namesto
veznika lahko vstavimo kar enačaj), govorijo in razmišljajo
ljudje. Seveda se pojavljajo tudi drugačni pogledi, ki vzroke
za težave iščejo v slabo zastavljenih temeljih evrskega

območja, neprimernem ravnanju in zavajanju, ki so ga
izvajali vladajoči, v pohlepnih interesih velikih bank in tako
naprej. Ampak take radi preslišimo, ker je koncept lenega
Grka (in drugih pujsov) zaradi svoje preprostosti precej
vabljivejši.
Osredotočanje na manj pomembne težave je bilo izrazito
tudi pri zadnjem referendumu o družinskem zakoniku.
Izmed več kot tristo členov so se nasprotniki zapičili v štiri
(ali tam okoli) in šli v ofenzivo. Kaj se je zgodilo? Debata o
zakoniku, ki ureja široko področje družine, se je osredotočila
na zelo popreproščeno tematiko »geji bodo lahko vzgajali
otroke in vsi bomo postali homoseksualci«. Tega niso počeli
zgolj ljudje, ki so imeli v ozadju svoje politične ali ideološke
koristi, ampak so takšno nit povzeli tudi mediji. In potem
ljudje. Ker omenjena podlaga za nasprotovanje ni bila
najbolj rodovitna – konec koncev je dvajset precej jasnih
stavkov res težko osnova za večmesečno preigravanje –, si
je bilo treba kakšno dodatno težavo še preprosto izmisliti. In
tako so resnični problemi leteli skozi okno, medtem ko smo
se pregovarjali o napihnjenih, a ne bistvenih podrobnostih.
Tako je bilo tudi (z zdaj nekam zamrlo) debato o okolju.
Namesto, da bi se osredotočala na kakovost življenja, v
smislu neonesnaženega okolja, čistega zraka, miru v mestih,
rednem gibanju in tako naprej, se je debata vrtela okoli zelo
neoprijemljivega plina CO2 v zraku (ki zdravju ni škodljiv) in

Ampak take radi preslišimo, ker je koncept lenega
Grka (in drugih pujsov) zaradi svoje preprostosti precej
vabljivejši.

segrevanja ozračja na eni strani ter stroškov, ki jih bo imelo
gospodarstvo pri nas in v razvijajočih se državah na drugi ...
Zakaj se tovrstna neosredotočenost in pomanjkanje
razmisleka o bistvu zadev pojavljata tako pogosto, mi ni
jasno. Se mi zdi pa nujno, da se na ta pojav opozarja in o
njem razmišlja. Morda se na ta način nekoč poveča odstotek
smiselnih razprav.
Dejan Rabič
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Hardfuckerski in meksikajnarski stripar
Zoran Smiljanić

"

"

V stripu lahko narediš, kar hočeš.
Lahko pokončaš enega, pet, sto
ali tisoč, lahko jih fentaš, kakor ti
srce poželi, pa ti za to ne bo treba
odgovarjati, še več, nihče ti ne bo
nič žalega rekel.

Legendarni kranjski stripar Zoran Smiljanić se je iz provokatorja, ki je s svojimi mladostnimi deli buril
duhove, prelevil v zrelega avtorja, ki je v zadnjih letih zaznamoval stripovsko sceno z zgodovinskimi Meksikajnarji. Na začetku svoje poti v osemdesetih letih je risal o Kranju in s stripom Kje je revolucija? ter
plakatom Tedna mladih ne bo razburil ne le lokalno vladajočo nomenklaturo, ampak tudi generalštab
Jugoslovanske ljudske armade v Beogradu, pravo stripovsko revolucijo pa je sprožil s Hardfuckersi.
Čeprav je stopil na marsikateri žulj, se je zanj takrat končalo brez hujših posledic. Z delom je nadaljeval pri Mladini v njenih najslavnejših letih, v drugi polovici 80. in začetku 90. let. Njegovi stripi, ki
so obravnavali aktualno resničnost, so prinesli kar nekaj novosti, ki jih do tedaj v slovenskem stripu
ni bilo: politično provokacijo, trdo erotiko in eksplicitno nasilje. Sam pravi, da se rad loteva resnih
stvari na neresen način. To so mu mnogi tudi zamerili – ko je v okviru serije stripov Slovenski klasiki
v stripu, ki so izhajali v Mladini, Prešernov Sonetni venec interpretiral kot trdo erotiko, kjer si pesnik
na več načinov privošči svojo neuslišano ljubezen Primicovo Julijo, je kar nekaj naročnikov ogorčeno
odjavilo naročnino na revijo. “Po moje je treba Prešerna brati malo širše – kako naj vemo, kaj je denimo
naš največji pesnik mislil z verzom 'Mokrocvetoče rož’ce poezije'? Jaz sem v stripu ponudil le eno od
možnih interpretacij. Poleg tega sem si rekel, da je treba večno trpečemu in neuslišanemu poetu enkrat privoščiti pet minut neskaljene sreče in užitka.”
Zoran je sicer tudi velik filmofil. Doma ima okoli 3000 filmov na DVD-jih, ki jih s pridom uporablja v
svojih stripih, ob risanju pa ponavadi posluša filmsko glasbo, saj ga ta zaziba v stanje, ki je potrebno
za ustvarjanje. Pravi, da je bil eden izmed najlepših dni v njegovem življenju, ko se je z avtom vozil
skozi ameriško puščavo: “Mislim, da ima vsak človek svoj čas in kraj, kjer se najbolje počuti in kamor
duhovno sodi. Moj čas in kraj sta 19. stoletje v ameriški in mehiški puščavi. In to je super risati.”

Kako gre Meksikajnarjem? Z Marijanom
Pušavcem zdaj najbrž že pripravljata četrti
del.
Meksikajnarji so se prevesili v drugo polovico, končala
sva tri od petih albumov. Zgodbo za četrti del že imava,
trenutno se ukvarjava s finesami, razporeditvijo prizorov,
ozadjem dogajanja ... Zasnovo za vsak posamezni album
narediva precej natančno, potem jaz narišem 'storyboard',
torej zgodbo v sličicah, in po njem Marijan napiše dialoge,
ki jih kasneje še skupaj piliva in popravljava. Na koncu jaz
še vse skupaj natančno zrišem in pobarvam, kar traja slabo
leto. S takim načinom je sicer veliko dela, ampak tudi veliko veselja. V bistvu so Meksikajnarji izpolnjena obljuba
enemu malemu Zoranu in enemu malemu Marijanu,
ki bi take stvari rada brala kot mulca. Če že gledaš, kako
ti življenje kot pesek polzi skozi prste, je potem fino, da
narediš nekaj takega, kar te izpoljnjuje in si rečeš: no, pa
sem nekaj naredil v lajfu.

V bistvu je ta zadnji projekt precej drugačen od
drugih tvojih stripov, sploh tistih iz mladosti,
ki so bili ostri, trdi, provokativni ... Ta pa niti ni.
Hja, temu se reče odraščanje. Ko si mlad, si pač bolj nesramen, jezen, drzen, ekstremen, angažiran, hočeš opo-

zoriti nase – tudi danes je tako, le da mladi to počnejo
na drugačen način. Mi smo sicer odraščali v drugačnem
sistemu – pa saj ne rečem, da je v tem kapitalizmu kaj bistveno bolje – in smo si ga privoščili, kot smo vedeli in znali.
Potrebno je bilo kričati, da so te slišali, potrebna je bila
tudi doza neumnosti in poguma, češ, glejte, kaj si upam.

Danes se v bistvu čudim, da sploh še kdo riše stripe.
In da jih kdo še bere. Pred nekaj leti sem bil še bolj
pesimističen, verjel sem, da je strip že čisto na koncu,
povožen in klinično mrtev.

Bil sem torej dovolj star, da sem že nekaj znal in pa dovolj
mlad, da se nisem bal posledic. Potem pa ta naboj z leti
nekako izprazni in pozneje človeka zanimajo tudi druge
stvari. Pa še bolj strah ga je za lastno rit. Ja, marsikdaj sem
poslušal očitke, da nisem več tisti hardfucker, kot sem bil,
ampak ne morem se pretvarjati, da sem nekaj, kar nisem.
Nekateri bralci bi me radi ves čas istega, jaz pa sem to že
izživel. Ampak nikoli ne reci nikoli, mogoče bom na stara
leta spet kaj ušpičil ...
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in brezobzirno, da mi je vzelo sapo. Ko realnost tako brutalno povozi fikcijo, te nekako ne mika več igračkanje z
nasiljem in takimi rečmi. Enostavno izgubiš veselje. Še
dandanes ne morem narediti stripa o vojni v Jugi, čeprav
imam kup idej. Nenavaden moment je tudi, da se pri tem
počutiš malo soodgovornega. Ko spuščaš v svet take
stvari, ga hkrati tudi malo sooblikuješ. Ne veliko, ampak za
en gram. Obstaja neka univerzalna pravičnost, kjer smo vsi
malce soodgovorni za tisto, kar naredimo in za tisto, česar
ne naredimo. Vsi smo krivi za tole pošast, ki trenutno razsaja po našem svetu, eni bolj, drugi manj. Nihče ni nedolžen.

Meksikajnarjev si se lotil zelo obširno in
natančno – veliko si vložil v raziskovanje in
preverjanje, iščeš celo, kako je bil Maksimiljan na določenih dogodkih oblečen. Nisi pa vedno delal tako – strip 1945 ni ravno tak.
Ne, tisto je bil bolj špageti vestern. Tam sem si vse bolj ali
manj zmislil in risal na pamet, edino v akcijskih prizorih
sem uporabljal poze iz naših socrealističnih spomenikov,
da bi pokazal, kako prerešetani partizani dramatično in
spektakularno padajo. Na avtentičnost sem dal več šele pri
kasnejših stripih. Ta potreba po vizualni verodostojnosti
okolja, dobe, arhitekture, kostumov in dialogov pride z leti
in za to je treba vložiti veliko mukotrpnega dela, ki se ga
na prvi pogled sploh ne vidi. Ko si mulc, pa hočeš da dobro useka, šok, efekt, zunanji blišč, takojšnji učinek – BUMF
v glavo!

Si del tretje generacije slovenskih striparjev,
ki se je konec osemdesetih zbrala pri tedniku
Mladina. Kako je bilo ustvarjati v tistem okolju
in času?
Za to našo tretjo generacijo je značilno, da se je ubadala
z realnostjo tukaj in zdaj. Opustili smo pustolovske, zgodovinske ali fantazijske teme in se posvečali realnosti, ki
smo jo tolkli. To je bila najboljša pustolovščina. Že od mojih ustvarjalnih začetkov sem bil precej angažiran, najprej
sem pisal in risal o mojem mestu Kranju, potem sem se
lotil političnega stripa 1945, ki nekoliko drugače gleda na

Strip je pač dinozaver – nima zvoka, nima gibanja,
nekateri so celo brez barv.

našo slavno zgodovino. Zatem me je poklical urednik stripa na Mladini Ivo Štandeker in dogovorila sva se za sodelovanje. Novi strip v Mladini se je imenoval Hardfuckers in
je bil nekaj čisto drugega od vsega, kar se je do tedaj pojavilo pri nas. Zabredli smo v močvirje politike, provokacije,
brutalnega nasilja in trde erotike, kar je bil precej radikalen
odmik od denimo prijaznega, zabavnega in neškodljivega
Zvitorepca, ki je do tedaj kraljeval na prestolu slovenskega
stripa. Strip je takrat pravzaprav postal orožje, naša generacija ga je povzdignila v novo izrazno sredstvo, s katerim
se je dalo početi marsikaj. Tovrstni stripi so v tujini sicer
že obstajali, pri nas pa tega prej še ni bilo. Tudi drugje v
Jugoslaviji so v stripovskih krogih tiste stripe samo debelo gledali. Za njih je bilo preveč pank, preveč radikalno
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in novo. Marsikdo tega ni sprejel, oziroma so šele čez čas
dojeli njihov pomen.

Takrat ste torej povsem na novo definirali
strip. Po tistem vašem velikem poku pa se
nov prelom ni zgodil, razvoj stripa se je malo
ustavil.
Takrat je bil pač ugoden trenutek, znašli smo se ob
pravem času na pravem mestu. Imeli smo več sreče kot
pameti, lahko bi se tudi drugače končalo. Mislim, da vsaki
generaciji ni dano, da se znajde v takih razmerah. Morda
se tudi danes nahajamo v prelomnih časih, le da se tega še
ne zavedamo. Po moje ima vsaka generacija ustvarjalcev
možnost, da naredi nekaj novega, originalnega, pomembnega, ki bo na drugačen način osvetlilo in razložilo čas,
v katerem živimo. Namesto da stokamo, kako nam je
hudo, bi se dalo o tem brezobzirnem kapitalizmu narisati
odlične zgodbe. In mislim, da ste mladi najbolj primerni za
to. Res pa je, da takega stripa še nisem zasledil. Upam, da
ne bo treba meni spet mazati rok s tem ...

Kakšno moč ima po tvojem satira in
družbenokritična umetnost? Jon Stewart, vodilni ameriški satirik, pravi, da je satira v svojem bistvu impotentna.
Se strinjam. Ne samo satira, ampak vsa umetnost, literatura, filmi, stripi ... Mislim, da umetnost ne more spreminjati sveta, lahko ga le razlaga. Bile so napisane že izvrstne
protivojne knjige in posneti filmi z močnim protivojnim
sporočilom, ampak ne pomaga. Tisti, ki odločajo o vojnah,
teh knjig ne berejo in teh filmov ne gledajo, njih zanimajo druge reči. Vojna se odvija na nekem drugem nivoju
in mislim, da tja nobeno umetniško delo nima vstopa.
Mogoče le kot propaganda. Umetnost je le prepričevanje
že prepričanih ali pa ugotavljanje stanja za nazaj. Ko se je
recimo začela vojna v Jugoslaviji, je bil to zame totalen
šok. Govoril sem si: pa saj ne bodo šli tako daleč, saj ne
bodo zares naredili tega. Pa so, in to tako kruto, sadistično

Kako pa vidiš trenutno pozicijo stripa v družbi
in na kulturni sceni?
Danes se v bistvu čudim, da sploh še kdo riše stripe. In da
jih kdo še bere. Pred nekaj leti sem bil še bolj pesimističen,
verjel sem, da je strip že čisto na koncu, povožen in
klinično mrtev. Bil sem prepričan, da bodo videoigrice,
računalniki in filmi čisto prevzeli sceno, toda izkazalo se
je, da ima strip kljub vsemu neko vitalnost in zvesto publiko, ki se mu noče odreči. Glavno in najmočnejše orožje
stripa so ideje in dokler se bodo ljudje z idejami ubadali s
stripom, bo ta preživel. Obstaja nekaj, kar se da skozi strip
povedati hitreje in bolje kot skozi film ali druge medije.
Papir in svinčnik sta poceni, praktično vsakdo ju lahko
vzame v roke in pove tisto, kar mu leži na duši. Opazno je
tudi, da ameriška filmska industrija na veliko krade ideje
stripom. Sicer gre za pretežno komercialne 'blockbusterje', kot so Spidermani, Batmani in drugi superheroji, kar
mene ne zanima preveč, ampak strip je našel svojo pot
iz dveh dimenzij. Po drugi plati obstajajo tudi kakovostni
filmi, posneti po stripih. Ne vem, kaj bo v prihodnosti. Iz
prave kvantitete bo prišla tudi kvaliteta. Mogoče tale hip
nek mulc v svoji sobici paca prelomen strip ...

Ko je odraščala vaša generacija, je bil strip
nekaj kultnega.
Ja, mi smo bili lačni tega, izid vsakega stripa je bil praznik,
nanje se je čakalo z nestrpnostjo, razbijajočim srcem in
cmokom v grlu, v roke si ga vzel s tresočimi rokami, po
branju pa so na njih ostale packe tiskarske barve. Danes
pa je vsega dovolj, stripov je kot pečk, vse živo se dobi,
samo denarja in časa primanjkuje. Čarovnija pa je nekam
izginila. Kdor jo najde, naj jo prosim prinese nazaj.

Pa kaj misliš, da se je stripu zgodilo?
Strip je pač dinozaver – nima zvoka, nima gibanja, nekateri so celo brez barv. V digitalni dobi se ni dobro znašel.
Strip je preživel svojo zlato dobo, ko je prinesel nekatere
radikalne novosti, potem pa se je izpel. Zdaj je star in utru-

jen. Vprašanje, če bo še kdaj tako pomemben, kot je bil.
Ravno te dni je umrl eden največjih strip avtorjev Jean Giraud – Moebius, ki sem ga tudi jaz goltal z navdušenjem in
njegova smrt pušča nekakšen simboličen grenak priokus.
Ali pa sem le črnogled. Strip je za starčke, kot sem jaz.

Za konec – kako je ubiti lik v stripu?
Uh, fajn. Kot bi bil bog. V stripu lahko narediš, kar hočeš
in ti za to ni treba odgovarjati. Junaka ustvariš, ga pošiljaš
iz pustolovščine v pustolovščino in ga na koncu mirno
ubiješ. Lahko pokončaš enega, pet, sto ali tisoč, lahko
jih fentaš, kakor ti srce poželi, pa ti za to ne bo treba odgovarjati, še več, nihče ti ne bo nič žalega rekel. In to je
prekleto dober občutek. Lahko si narišeš najlepšo žensko
in z njo počneš, kar želiš. Urednik Ivo Štandeker nam je
zbranim striparjem nekoč rekel: “Kako vam zavidam, lahko
si narišete ženske, ki ustrezajo vašim fantazijam in potem
drkate na njih.” Nakar je nekdo zinil: “Ne samo drkamo, še
kaj drugega počnemo z njimi.”
Jan Grilc
Oto Žan
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OSIŠČE
Kranj je razkopan!

Bogata preteklost Kranja
Območje Kranja je poseljeno že več tisoč let in v tem času so tu bivala številna ljudstva, od Keltov,
Rimljanov, Langobardov, Slovanov in ravno to naredi naše mesto posebej zanimivo. Prav vsa izmed
njih so pustila za seboj zanimive stvari, od grobov, nakita, orodja, orožja, posode, ki so že razstavljene
v muzeju ali pa se še vedno skrivajo pod ulicami našega mesta. Za to, da bi odkrili čim več pomembnih
starih predmetov in bi lahko še bolje razumeli zgodovino Kranja, skrbijo arheologi, ki izkopavajo, kar je
še ostalo skrito našim očem.
Najdišča v Kranju
Prva izkopavanja v Kranju so potekala že leta 1898 v Lajhu. Lajh
je območje nad Sejmiščem, na levem bregu zgornjega toka
Save, neposredno ob izlivu Kokre v Savo, kjer je pred 1500 leti
ležalo pokopališče. Gre za izredno veliko germansko nekropolo,
ki sodi med največja srednjeevropska grobišča pozne antike.
Leta 2008 in 2009 so poleg odkrivanja grobov v Lajhu potekala izkopavanja tudi na dvorišču gradu Kieselstein in pri
Lovskem dvorcu, ki so prinesla zanimive ugotovitvev, da se
je na tem mestu skozi zadnjih 3000 let vseskozi dogajalo. Na
samem dnu, torej najdlje v preteklosti, so našli ostanke lesenih
koč iz bronaste dobe, sledila so odkritja iz časa Rimljanov, izmed
katerih so najbolj zanimivi odtisi stopal otroka, pujsa in psa, ki
so stopili v svež maltni tlak, vse višje po zemeljskih plasteh pa
se kaže vse novejša zgodovina. Tako je bila v začetku 20. stoletja
tu pralnica avtomobilov, še pred tem pa lončarske delavnice,
steklarna in delavnica za ulivanje brona.

V prejšnjem sklopu izkopavanj, pred dobrimi osmimi leti,
so dodobra preiskali Maistrov trg in Prešernovo, Jenkovo,
Tavčarjevo ter Tomšičevo ulico. V zadnjem obdobju pa so se
arheologi odločili sistematično raziskati celo mestno jedro. V
jedru Kranja gre zgolj za zaščitna izkopavanja, kaj to pomeni,
pa nam je razložil vodja arheoloških izkopavanj Rafko
Urankar: »Izkopava se samo tam, kjer bi gradbeni posegi uničili
kulturno dediščino. Glede na to, da so gradbeni posegi globoki vsaj
50 cm, kulturni ostanki pa so v večjem delu tik pod asfaltom (15
cm pod površjem), je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
(ZVKD) predpisal arheološki izkop na celotni površini, kjer bodo tla
utrjena tako močno, da se bo po njih vozilo z avtomobili in kamioni.« Že večkrat prekopano najdišče je okolica cerkve, kjer so
izkopavanja potekala že trikrat v prejšnjem stoletju, točneje v
letih 1953, 1973 in 1973. Takrat so prehitro prenehali z izkopavanjem, zato morajo arheologi tokrat pogledati še globlje v tla
in še dlje v širino. Odkrili so namreč, da se grobovi okoli farne
cerkve v Kranju raztezajo po celi okolici, nekateri segajo celo do
mestne hiše, in morda tudi pod sosednje stavbe. Izkopavanja

na projektu Grobišče Župna cerkev, ki trajajo že več kot leto
dni, pa naj bi se zavlekla do leta 2013, morda še kakšno leto
dlje, odvisno, kaj bodo prinesla nova odkritja. Ta izkopavanja
odlično pomagajo pri poznavanju srednjeevropskega zgodnjega srednjega veka in tudi mlajših stoletij, saj ima to grobišče
preko 2000 grobov iz časa od 7. st. do 18. st. in se po velikosti
ter času trajanja neprekinjenega pokopavanja uvršča med
največja srednjeveška grobišča v Evropi. Vse skupaj so našli na
tem območju prek 1100 predmetov in 700 okostij, ki jih hrani
Gorenjski muzej v Kranju.
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Delo arheologov na samem delovišču v veliki meri predstavlja
kopanje z lopato, krampom in odvažanje materiala. Seveda ne
gre za posebno zapleteno delo, zato ga v veliki meri opravljajo študenti, ki ne potrebujejo posebnih arheoloških znanj,
saj v primeru, da naletijo na karkoli zanimivega pokličejo usposobljene in izobražene tehnike. Ti potem ugotovijo, če gre
za pomembno zgodovinsko najdbo in odredijo nadaljnje
ravnanje z njo. Pomembne najdbe, denimo skelete, se podrobno očisti in pošlje na laboratorijske raziskave. Gre za radiokarbonsko analizo, kjer glede na število ogljikovih izotopov C-14
lahko ugotovijo dejansko starost najdbe. Poleg samih najdb je
pomembno tudi fotografiranje, geodetske meritve in končen
izris območja, ki poda celotno sliko zgodovinskega ozadja.

Najpomembnejše najdbe

Medtem je veliko obetalo tudi najdišče pri nekdanjem hotelu Jelen, kjer trenutno poteka gradnja novega poslovnostanovanjskega objekta Dvorec Jelen. Zaradi želje po čim
hitrejši izgradnji objekta arheologi niso uspeli preiskati tega
obetavnega območja. Sicer jim je uspelo odkriti srednjeveški
kamnolom v obrambnem jarku in ohranjena številna mlinska
kolesa, kar velja za naprecenljivo najdbo, vendar so jih za kaj
več prehiteli gradbinci. Gradnja objekta je bila po odločbi ZVKD
za nekaj časa prekinjena, a so po zgolj nekaj dneh, ko arheologom niti pod razno ni uspelo izkopati vsega zgodovinskega
bogastva, nadaljevali z delom. Največjega sovražnika za arheologe tako zagotovo predstavljajo gradbeniki. Ti morajo, glede
na kapitalističen svet, v katerem živimo, čim hitreje zgraditi
določen objekt, arheologi s svojimi izkopavanji in odkritji pa jim
to onemogočajo. Zato skoraj vsa izkopavanja preganjajo z roki,
ki pa se v primeru zanimivih najdb lahko močno zavlečejo.
Poleg vseh že omenjenih najdišč so v zadnjem letu arheologi
kopali tudi na Pungartu, kjer so odkrili izredno presenetljive
najdbe. »Do lanske jeseni se je predvidevalo, da je bil prostor Kranja poseljen šele od konca pozne bronaste dobe, torej naj bi bila
poselitev stara okoli 3000 let. Z odkritjem neolitske naselbine na
Trubarjevem trgu pa smo Kranj "postarali" za dobrih 3000 let. Ugotovili smo, da sega začetek poselitve v drugo polovico 5. tisočletja
pr. n. št.«, nam je povedal Urankar.

Izkopavanja na Glavnem trgu

Delo arheologov

Trenutno glavna izkopavanja potekajo na Glavnem trgu,
kjer arheologi nadaljujejo z odkrivanjem grobov s pokopališča
glavne cerkve. Šele s temi in prihajajočimi izkopavanji na Poštni
ulici bo možno oceniti obseg tega res velikega pokopališča, ki
je veljalo za glavno kranjsko pokopališče dobrih 1000 let. Po
besedah Urankarja naj bi se v letošnjem letu končalo z obnovo
Vodopivčeve in Cankarjeve ulice ter celotnega Glavnega trga.

Bogata zgodovina Kranja je v veliki meri že postavljena na
ogled v Gorenjskem muzeju na razstavi Železna nit, ki nam
predstavi razvoj življenja na območju našega mesta skozi vsa
zgodovinska obdobja. Najstarejši najdbi sta fosilna mamut z
Bobovka in bizon z Leš, ki nas poneseta do prvega življenja
na naših tleh. Poleg tega med pomembnejše najdbe sodi tudi
najstarejši poznani Kranjčan. Arheologi so namreč pred leti
našli na Jelenovem klancu skelet novorojenčka, ki sega v obdobje bronaste dobe in je do sedaj najstarejše najdeno okostje
v Kranju. V njegovi bližini so našli še številne druge bronaste
predmete, ki pričajo o takratnih življenjskih navadah.
Kasneje so se v Carniumu, kot se je Kranj nekdaj imenoval, naselili tudi Rimljani, ki pa so zaradi bližine Emone (Ljubljane) tu
živeli zgolj 100 let, približno od leta 50 pr. n. št. do 50 n. št. Za
arheologe tako niso zapustili veliko predmetov, a kljub temu
nekaj izrednih, denimo pred kratkim odkrito rodoško amforo za
vino, ki je ohranjena skoraj v celoti. Iz časa preseljevanja ljudstev
(5., 6. in 7. stoletje) so v Lajhu našli številne grobove germanskih
ljudstev, med katerimi izstopata tako imenovana zlata grobova.
V zadnjih 100 letih, kolikor v Lajhu potekajo izkopavanja, pa so
vse skupaj tam našli prek 600 grobov. Večino grobov je shranjenih v muzejih na Dunaju in v Ljubljani.
Za tem so se v Kranju naselili Slovani, ki so za seboj prav tako
zapustili veliko pokopališče. Njihovo se razteza okoli župnijske
cerkve in naj bi izviralo iz časa med 7. in 12. stoletjem. Kasnejša
obdobja zgodovine Kranja prinašajo vse več najdb, ki zaradi
svoje »mladosti« niso tako atraktivne, a kljub temu razstavljene
na Železni niti.
Bolj kot same najdbe pa arhitekte navdušujejo dejstva, ki jih
prinašajo. »Prazgodovinski konteksti nam bodo s pomočjo radiokarbonskih analiz postregli s pomembnimi novimi datumi, s
pomočjo katerih bomo lahko datirali podobne kontekste tudi drugod po Sloveniji. Vse kaže, da smo tudi v Kranju odkrili in dokazali
pomemben prazgodovinski center, ki je v starejši železni dobi igral
pomembno vlogo v srednjeevropski zgodovini.« Kranj torej, po
besedah Urankarja, na zgodovinskem zemljevidu dobiva vse
večjo vlogo.
Žan Sadar
Oto Žan
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ŠTUDELO

Študentsko delo: pomoč uporabnikom
Shkodran Maloku je študent šole B&B, ki je svojo strast našel v mobilnih telefonih. Najprej je kot
študent začel z delom v skladišču, kjer je opravljal fizična dela, nadaljeval v gostinstvu, kjer se ni našel
in zato šank zamenjal za delo na Si.mobilu. Danes dela v podjetju Janus Trade na centru za pomoč
uporabnikom.
ljudje, ki imajo bolj ali manj zahtevna vprašanja. Nekatere zanimajo same osnove, denimo, kako napisati SMS-sporočilo, drugi
pa imajo bolj zapletena vprašanja. Dodaja pa, da so mu ob koncu pogovora ljudje resnično hvaležni, ker jim je pomagal rešiti
težave. Da bi delež kličočih variiral po spolu, ni opaziti.

Kot pravi Shkodran, so bili mobilni telefoni že od nekdaj zanj
pravi magnet. Trdi, da bi si po prebrani literaturi o biologiji
najverjetneje zapomnil 5 % vsega prebranega, če pa v roke
vzame članek o mobilnikih, bo memoriral 80 % prebranega, saj
je to resnično njegovo področje. Na Si.mobilu se je naučil veliko,
prav pa so mu prišle tudi izkušnje, ki jih je pridobil v gostinstvu, saj se je tam naučil komunikacije s stranko. Ko je delal na
Si.mobilu, ga je našel komercialist podjetja Janus Trade in mu
ponudil delo.
Shkodran meni, da ima idealno službo. Njegov delavnik je
zelo razgiban, saj ima ravno prav stika z ljudmi ter opravlja široko paleto del, ki ga veselijo. Ob najinem pogovoru se je
ravno vrnil iz Portoroža, kjer je bil službeno prisoten na 21. Slovenskem oglaševalskem festivalu.
Njegovo delo je drugačno, saj za Samsung dela promocije,
pomoč uporabnikom in terensko delo, kar pomeni, da
prevaža stvari po Sloveniji. Občasno mora urejati tudi Facebook
stran Samsung Slovenija.
Pomoč uporabnikom je zelo zanimivo področje, saj pri svojem delu pomaga ljudem, ki se nanj obrnejo s težavo
glede svojih mobilnih telefonov oziroma tabličnih
računalnikov. Zaveda se, da mora za opravljanje tega dela
imeti veliko znanja s tehničnega področja in mora svoje
znanje stalno obnavljati. Nadvse pomembna pa je tudi
iznajdljivost, saj pogosto dobi vprašanja, za katere je treba
odgovore poiskati na internetu. Njegova naloga v takih primerih je, da do informacije pride na čim hitrejši način. Najbolj
težavni so primeri, ko ljudje potrebujejo pomoč glede starega
mobilnega telefona (Java sistemi). Sicer vsi starejši telefoni delujejo po istem principu, vendar so že tako redki, da mu vzamejo
največ časa. Večinoma se namreč ukvarja s telefoni z operacijskimi sistemi Android, Windows ali Bada (Samsungov operacijski
sistem, op. a.). Večinoma se na center za pomoč obrnejo starejši
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Bistvo njegovega dela je natančno poznavanje telefona,
zato ima tudi svoj službeni telefon Samsung Galaxy Note. Med
najinim pogovorom mi je svoj visokozmogljivi telefon z dvema
procesorjema predstavil na zanimiv način, za primerjavo pa pokazal svoj stari telefon, ki ga še vedno uporablja. Seveda je tema
nanesla na hitro razvijajočo se tehnologijo in sam trg. V času
globalne recesije, trdi Shkodran, trg telekomunikacij raste. Ljudje imajo vedno večje potrebe po visokozmogljivih mobilnikih,
ki jih ustvarja dobra promocija. Edina svetla točka, ki jo pripisuje
svojemu »prastaremu« telefonu, je baterija, ki zaradi malo funkcij in majhnega zaslona zdrži dolgo. Baterija je zaenkrat še šibka
točka novodobnih telefonov – ob aktivni uporabi jih je treba
polniti vsak dan oziroma vsako noč. To naj bi se po njegovih
besedah po letu 2015 izboljšalo.

KRANJ, 11.–19. MAJ
www.teden-mladih.si

Ljudje imajo vedno večje potrebe po visokozmogljivih
mobilnikih, ki jih ustvarja dobra promocija. Edina svetla
točka, ki jo pripisuje svojemu »prastaremu« telefonu,
je baterija, ki zaradi malo funkcij in majhnega zaslona
zdrži dolgo.

Če dela na centru za pomoč uporabnikom, je njegov delovnik
stalen, in sicer od 8h do 16h, od ponedeljka do petka. Lahko je
v službi tudi cel dan, saj promocije trajajo od 9h do 19h. Seveda
pa je vedno pripravljen priti na delo, če ga potrebujejo. V podjetju je nekaj več kot 10 redno zaposlenih in okoli 15 študentov,
ki opravljajo različna dela. Pri svojem delu mu je všeč, da je podjetje majhno, zato je tudi vzdušje v kolektivu zdravo. Zagotovo
je pomembno, da se s svojimi sodelavci dobro razume, saj njegovo delo temelji na timskem delu.
»Veliko je vredno, da veš, na koga se lahko obrneš, če česa ne
veš, saj je pri tako hitro se razvijajoči tehnologiji nemogoče vedeti odgovore na vsa vprašanja ljudi, ki kličejo,« za konec pove
Shkodran.

Otvoritveni koncert
Disco Planet Kranj

Zaklju~ni koncert
Slovenski trg

Sobota, 19. maj
Petek, 11. maj

TABU NINA PUŠLAR
LOMBARDO ŠUNDR BAND

MAGNIFICO & TURBOLENTZA
BIG FOOT MAMA
VIBRATOR U RIKVERC (SRB)

Barbara Zupanc
Oto Žan

BREZPLA^NO S
FESTIVALSKO ZAPESTNICO!

15

APRIL ‘12

AJMO
POPRAVLJ
VEJICE

Vejica, klicaj in populizem
Zgodilo se je to, česar sva se z urednico najmanj bala. Nova rubrika z jezikovnimi nasveti ni ostala
neopažena: v šoli so jo pridno brali tako sodelavci kot učenci, ti zadnji seveda med poukom. Vsi so spodbudno kimali, ja fajn fajn ... tako da revije nisem nikomur zaplenil. Saj smo vendar narod jezikovnih
kotičkov, naj ljudje berejo! Po elektronski pošti pa se je oglasila prva bralka, recimo ji Sonja, ker ji je tako
tudi v resnici ime. Sonja trpi zaradi današnje neslovenščine, opozarja pa me na nekaj orehov, ki jih bo
morala tale stran (s)treti v prihodnje: (i) ni več edninskega samostalnika, (ii) uporaba oziralnih zaimkov
ki in kateri, (iii) povratni svojilni zaimek. Kar lepa bera za prvi odziv (hvala, Sonja), nekaj od tega bomo
razjasnili danes, nekaj pa bo počakalo. Nikamor se nam ne mudi (tole sem napisal s posebno naslado,
ker bi moral biti članek že pred dvema dnevoma pri urednici).
Naša bralka pa je dodala še dve vprašanji, ki ju lahko razrešimo
precej hitro, preden se lotimo problemov slovnične narave.
Prvo vprašanje se glasi: »V marketingu velja pravilo, da za
uvodnim pozdravom (tako kot sem napisala jaz) ne uporabljajo
klicaja, ampak vejico.
Mogoče pa to ni stvar slovnice, ampak stroke?« Drži, izbira
med vejico in klicajem se pravzaprav ne tiče same slovnice
(poenostavljeno: zakonitosti, po katerih se besede nekega jezika
povezujejo v višje enote),
ampak gre za pravopisno
vprašanje. Že hiter pregled
priročnikov, ki nas učijo načel
posamezne besedilne vrste
(zasebnega ali javnega pisma,
vabila, zahvale, pritožbe
...), nakazuje uporabo obeh
načinov. Slovenski pravopis
2001 v poglavju o rabi klicaja
(str. 34, § 283) pravi, da ga
uporabljamo »za nagovorom
v pismih (vendar se namesto
klicaja rabi pogosteje vejica)«:
Ljuba mati! Danes je Vaš
god ... Paziti je treba le, da
klicaju sledi velika začetnica,
vejici pa mala. Ker na pomen
napisanega izbira ločila ne vpliva,
se
je bolje vprašati, kakšen vtis naredi uporaba enega ali drugega.
Se vam zdi klicaj nekoliko strožji, bolj »uraden« kot vejica, da ne
rečem slovesnejši? Moj vtis je že tak, vendar moram opozoriti,
da se tako klicaj kot vejica pojavljata v zasebnih in javnih
oziroma neuradnih in uradnih besedilih. Podobno vprašanje se
je že pred časom pojavilo v jezikovni svetovalnici ŠUSS (http://
www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000021.html), in
sicer glede končnega pozdrava v pismih. Glede tega priročniki
molčijo, pisec se torej sam odloči, ali bo v pozdravu uporabil

vejico ali ne. Če se v marketingu dosledno uveljavlja uporaba
vejice, je to stvar dogovora oziroma teženj po poenotenju
znotraj stroke.
Drugo vprašanje se začne s Sonjino pohvalo novinarkam in
novinarjem Zapika. Njihova slovenščina je zgledna in je ne moti,
druge novinarje pa bi poslala nazaj v osnovno šolo. Pri tem meri
na »populistične« medije, zanima pa jo, zakaj besede populističen
ni v SSKJ. Res je ni, tudi o populistu ni ne duha ne sluha, obstaja
le geslo populizem, ki pomeni:
1. lit. francoska literarna smer v prvi
polovici 20. stoletja, ki zajema snov
iz življenja delavskega razreda:
predstavniki populizma 2. polit.,
v kapitalističnih deželah gibanje,
ki poudarja pomen nižjih, zlasti
kmečkih slojev za razvoj družbe,
države. Upam si trditi, da niste
množično pričakovali tega. O
merilih za uvrstitev besed v
slovar se poučimo v uvodu v
slovar, kjer izvemo, da gre za
besedni zaklad slovenščine od
začetka (20.) stoletja do izida
posamezne knjige (SSKJ je
prvotno izšel v petih knjigah,
prva leta 1970, zadnja 1991;
beseda populističen bi sodila v tretjo knjigo z izidom leta
1979). Prikazal naj bi, »katere besede so danes v knjižnem jeziku
žive, kako se uporabljajo, kakšno je frekvenčno razmerje med
njimi in v kateri plasti živijo« (str. XX). Tole zadnje o plasteh se
nanaša na socialne in funkcijske zvrsti, ne na fosilizirane besede
v miocenskih plasteh jezika. Besede so izpisovali iz leposlovja,
revij, časopisov, poljudnoznanstvene literature. Torej besede
populističen ali v teh izpisih ni ali pa se po kakšnem drugem
kriteriju ni uvrstila v izbor.
Mihael Šorli

Mladi talenti življenja,
jaz zate ti zame

Postani
“NI PANIK
ambasadoE”
r!

Draga bralka, dragi bralec. Gotovo tudi vas kdaj kaj zmoti, morda vas pesti vprašanje, odgovora
pa od nikoder ... Pišite! Tako bo ta stran res dobila svoj pravi smisel. Svoje jezikovne zadrege in
opažanja lahko pošljete na: vejice@ksk.si.
16
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Mlade mamice razveselile 48 dijaških in
študentskih družin
Mlade mamice, dobrodelna prireditev Kluba študentov Kranj, ki pomaga mladim mamicam in očkom in je letos potekala že 15. leto
zapored, je tokrat obdarila 48 dijaških in študentskih družin s skupno 59 otroki. Družine so prejele vrednostne bone otroške trgovine
Pikapolonica, in sicer v vrednosti 120 € za prvega otroka ter 80 € za drugega otroka, najmlajše pa je na zaključni prireditvi najbolj
razveselila Pika Nogavička. V okviru projekta je letos mlade družine obiskal tudi Božiček z darili, organizirana je bila delavnica zdrave
prehrane, marca pa so družine uživale na izletu v živalskem vrtu, ki ga je omogočila Vzajemna.
Letošnje Mlade mamice so omogočili: Klub študentov Kranj, Mestna občina Kranj, Vzajemna, Semenarna Ljubljana, Gorenjska
banka in otroška trgovina Pikapolonica.
Mojca Jagodic
Miha Horvat, Oto Žan

18

19

APRIL ‘12

NEATEČAJ
Č

LITERAORSNIŠI
Tanja Tomazin, zmagovalka KŠK-jevega literarnega natečaja

Književnosti se ne da naučiti, da se jo samo
vzljubiti

Tanja Tomazin

Tanja Tomazin je avtorica zgodbe Mimobežnost, s katero si je na literarnem natečaju Kluba študentov
Kranj pripisala zmagovalno mesto. Doktorski študij jo je prežarčil iz rodnih Sebenj v Beograd, od koder se nam je pridružila na mimobežnem pisnem pogovoru o literaturi, Beogradu, digitalnih medijih in
doživetih urah književnosti ... z izčiščeno, utripajočo in iskrivo pisano besedo, ki prepričljivo upravičuje
njeno krstno literarno lovoriko.
Čeprav se Mimobežnost zapisuje kot tvoja prva
objavljena zgodba, verjetno ni tvoja edina literarna
stvaritev. Kakšna dela sicer najpogosteje nastajajo pod tvojim peresom?
V prvih letih pisanja pa vse do
pred kratkim sem se najlažje
izražala v pesmih. Tematsko
so te raznolike, morda pa jih
vendarle povezujejo simboli
samote, vetra in dežja, (med)
človeškega utripa. Zadnja
leta sem se spopadala
s precejšnjo ustvarjalno
krizo, ki pa se je preobrazila
v rojstvo prozne besede.
Najbolj pri srcu so mi kratke
zgodbe, ker v njih človek
lahko ujame drobec minljive
večnosti, mesa in krvi.

Kot doktorska študentka književnosti si verjetno
želiš profesionalnega sukanja v svetu literature?
Z veseljem in vsem srcem bi poklicno delovala na izbranem
strokovnem področju, rada bi imela veliko družino, polno
pobalinov, pisala pa bom, kakor čutim, vse življenje. Vem,
zveni pretirano za eno kratko življenje. Ampak – poskusimo, pa
bomo videli, kaj se zgodi. Sploh pa, glede na trenutno stanje
zaposlitvenih možnosti za diplomirane in usposobljene ljudi,
bom (ne povsem sarkastično) rekla takole: Ko bom velika, bom
astronavt.

Trenutno živiš v Beogradu, ki se pojavlja tudi v tvoji
nagrajeni zgodbi. Kaj pravzprav počneš v srbski
prestolnici in zakaj te to mesto tako navdihuje?
V Srbji sem na študentski izmenjavi, ker se v nastajajočem
doktoratu ukvarjam z vzporejanjem, recimo temu zbliževanjem
novejše slovenske in srbske literature. Beograd je ... kaj pa vem. Bil
je moja ljubezen na prvi pogled, nostalgičen, čaroben. Črn humor,
sočna komunikacija, ki je nihče ne jemlje preveč zares, gurmanski
užitki, otroci, ki se pod blokom derejo 'Suuuulee, a prideš kej
dooool?'. Beograd zame nosi simbol moškega – diši mi, spravi me
v smeh, razbesni me, tudi prizadane do solz, in vendar čutim, da
ima tudi on rad mene.

Kateri avtorji ti delajo družbo med rednimi popotovanji na relaciji LJ–BG?
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Zelo raznoliki. Zadnjih par voženj so me spremljali Danilo Kiš,
Drago Jančar, David Albahari, rada vzamem tudi kakšno pesniško

Mimobežnost

zbirko, detektivski roman, čisto lahko pa me recimo zalotite tudi
z Medvedkom Pujem ali Piko Nogavičko v rokah (takrat se,
mislim, še posebej uživaško smehljam).

Literaturo raziskuješ, prebiraš in pišeš. V čem
vidiš pomen književnosti, še posebej v 2.0 svetu
digitalnih medijev?
Digitalni mediji so svet najnovejše sodobnosti, treba jih je do
neke mere sprejeti (čeprav pripadam relativno mladi generaciji,
priznam, da ni lahko). Ta svet je v marsičem koristen, pa tudi
surov in brezsrčen, predvsem pa hiter, tako zelo hiter. Nasprotno
je literatura svet miru, 'zabremzanega' časa. Branje je ples
imaginacije in duše, oči, možganov, na nek način celega telesa
(kakšna aerobika je pravzaprav dolgotrajno branje v postelji
– človek z lahkoto konča ležeč na glavi z nogami ob steni).
Verjamem v soobstoj mnogih svetov. Niti literatura niti digitalni
mediji ne morejo zagospodovati na primer trenutku, ko se
človek ureže in zakrvavi. Trdno verjamem, da svet književnosti
ne bo izumrl. To je kot ljubezen – lahko je redka in skrita po
kotih, vendar je živa in bo večno utripala.

Kako bi spodbudili mlade, da bi svoje pare vihravih
oči ugnezdili v leposlovju, se sprašujejo starši,
učiteljice in literati. Kakšen je tvoj odgovor?
Po mojih izkušnjah sodeč je lahko prvo in najmočnejše srečanje
z literaturo doma – starš, ki otroku bere in pripoveduje, je
nepogrešljiv člen v razvijanju ljubezni do pisane besede. Seveda
gre otrok iz naročja po svojih poteh v šolo in še veliko dlje. Danes,
kot sem že omenila, predvsem ne smemo zaničevati sveta,
kateremu mlajše generacije pripadajo/mo, tudi ta spodbuja
svojevrstno genialnost. Mlade bi bilo treba predvsem pripraviti
do tega, da poiščejo svojo zvrst, svoj žanr besedne umetnosti,
pa naj bo ta še tako drugačna od 'predpisane'. Za literaturo, ki
bi se obravnavala v razredu, bi lahko učitelji pripravili kratke
predstavitve v smislu filmskih napovednikov (na takšne dražljaje
smo pač danes navajeni) – na primer z branjem barvitih,
krvoločnih, ljubezenskih, erotičnih, akcijskih, smešnih, recimo
temu spektakularnejših citatov ali odlomkov. Naj kdaj ob branju
zakričijo, krilijo z rokami, cepetajo, predavatelj literature je nujno
tudi bralec in interpret. Naj bo literatura druženje, doživljanje,
nikakor pa ne piflanje podatkov o avtorjih. Književnosti se ne da
naučiti, da se jo samo vzljubiti.
Pina Sadar
osebni arhiv Tanje Tomazin

Brezčutno ...
je bilo vse, kar
je uspela premetavati,
mečkati, gladiti, pa spet
odsekano prepogibati v umetelnega
miselnega origami laboda. Komaj opazno je nihala
z glavo, nad katero so ščemele ultravijoličnim
sorodne podolgovate luči vagona. Zbadale so jo
v možgane in vanje zabadale strah, prav takšen,
kot ga količkaj občutljiv človek občuti, tik preden
umre še ena velika ljubezenska zgodba. Za vedno
bi moral ostati njen, ta vlak na progi Ljubljana–
Beograd. Siv, s prašnimi, utrujeno zelenimi okni,
ki se odpirajo vse do polovice. Na njem začutiš
tresljaj in sunkovit napor zavor, ko na oni strani
hrvaško-srbske meje upočasni in se na hodniku
srečajo solidarno nestrpni pogledi kadilcev. Tedaj
se okna drugo za drugim spuščajo in samo hušk
vetra preglasi olajšane izdihe dima med drobnimi
pomenki – kam pa ti potuješ? Tisti pravi vlak je
vozlišče edinstvenih zgodb, skrivnosten in strašen
je, ne pa ta topla greda na kolesih, ki namesto
štosov spodbuja k pridušenemu šepetu. Z nohtom
je potegnila ostro črto po kavbojkah nad desnim
kolenom. Brezčutno. Labodov kljun.
Res je bil vlak, na katerem je Mara K. sedela,
za Slovenske železnice ena tistih najnovejših
ekspresnih pridobitev, ki imajo stranišča na
gumb, vrata na detektor, po vaseh za seboj pa ne
puščajo kaj več hrupa kot lajež potepuškega psa.
Zato pa na končno postajo prispejo dve uri prej.

Marina končna postaja je bila ob vznožju starega
dela srbske prestolnice, z zgornje strani obdana
z veličastnimi pročelji in molčečimi stezniki
porušenih zgradb. Pred štirimi leti je z naježeno
kožo pod tankim pletenim puloverjem prvič
vdihavala njen zadušljivi vonj, ki je vlekel na drugo
stran rumenega oboka v klančine mesta. Imela je
rdeč hribovski nahrbtnik in prišla je pisat diplomsko
nalogo o srbskih izobraževalnih sistemih. Ne tedaj
ne kasneje ji ni bilo jasno, kako je pravzaprav
prišla do te teme. Vedela je le, da jo je izbrala pri
mentorici, ki ji je bila všeč zaradi zmedene pojave
in šokantno jasnega razuma.
Da, takrat, že nekoč davno, ni vedela, kam gre, vedela
pa je, zakaj. Zdaj je ravno obratno. Mesta se precej
dobro spominja. Kaj pa gre iskat tja razen poceni
zaves za sestro? Votle spomine in razočaranje,
ko na klopcah v parku ne bo več istih ljudi, črn
balkanski humor, ki jo je pred leti šokiral in prevzel,
mogoče pa tisto punco z rdečim nahrbtnikom, ki
se je smejala odprtemu naročju prihodnosti? Njo bi
še rada srečala, sledila bi ji po mestu, se ji naključno
približala pri trafiki, spregovorila z njo na način, kot
lahko spregovori samo popotnik s popotnikom.
Potem bi jo vzela s seboj domov, na silo, če bo
treba. Vaše karte, molim, je zabrundal dobrovoljen
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sprevodnik na vratih vagona. Zravnala je hrbet in
odprla torbo ob boku. Med knjigo, zbirko sudokuja,
robci in še nenačetim sendvičem s tremi vrstami sira
je zatipala rob prepognjene vozovnice, zataknjene
za stranice potnega lista. Še zadnja čačka srbske
kontrole in vse do konca poti ji ne bo treba
dokazovati državljanstva in upravičenosti do tega
inkubatorskega kotička na vlaku. Sprevodniku se
je kar tako mimogrede nasmehnila. Bil je prisrčno
plešast. Potem je noge stegnila na nasprotni
sedež, ki je bil prazen že vse od Slavonskega Broda.
Druščina treh fantov in dekle, ki so prej mirno spali
ob desnem oknu vagona, se je zapletla v živo in
očitno zabavno debato v hrvaščini. Vsi so nosili
enake svilene športne trenirke. Neko mladinsko
športno društvo, morda atletsko, je zaključila Mara
in si čez oči potegnila šal, skozi katerega je vseeno
cvrčala neonska svetloba.
Predramila sta jo zvok zavor in občutek gravitacije
v trebuhu. Osvobodila je obraz iz zasilnega
zaklonišča in odprla oči. Nad ob steklo pritisnjenimi
glavami hrvaških atletov je na pročelju majhne
sive zgradbe prebrala napis Sremska Mitrovica. Ni
dolgo spala. Vlak je stal. Potniki so vstajali in strmeli
skoz okna nekam naprej. Zdaj zdaj bomo krenili
naprej, sedite, zaspite. Nihče ji ni bral misli in vlak
ni potegnil. Zdaj je bila spet zbujena, zastonj je
tiščala veke skupaj. Zapognila je desno krilo laboda
in brcnila noge predse. Iz torbe je izvlekla knjigo.
Črke so zamigetale, s trudom jih je srkala vase,
vrstico za vrstico, in obžalovala, da jo osma stran
romana še vedno pušča ravnodušno. Druščina
se je spet oglasila. Sledila je zvoku in se nehote
zaletela v pogled enega od fantov. Pobrita glava jo
je vprašala, ali se gre tudi ona. Igrajo se besedno
igro, v kateri vsak izreče besedo, ki se začne na
končni zlog predhodne, nikakor pa se ne sme
končati na –ka. A, kaladont, poznam, je pokimala.
Mhm, zakaj pa ne. Za trenutek jo je ujezila lastna
nepremišljenost. Zdaj je že, kar je, samota bo
počakala. Ampak ona ne govori dobro hrvaško,
ni problema, bomo pa multikulturni. Ajmo. Most
– stanica – daaaj, brže ... dobro, dobro, eto, carina
– navika, haha, kaladont, mrtao si! – Ajde, sad ja
prvi kažem i kažem most – stvor – origami, bravo
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Slovenka, hahaha – mišo – šo, šo... Šosi, haha – ne,
ma ne, rekli smo bez imena, ne važi, ne ... – nekaj
časa bomo stali, ker smo povozili žensko, je sporočil
sprevodnik na vratih. V obraz je bil bled in roke
so mu v naglici podrhtavale na uniformiranem
trebuhu. Vse glave, vsa telesa v vagonu so se brez
slehernega giba zaleteli vanj. Povozili smo žensko
in zdaj smo vsi tiho. Tesnoba je v enem samem
valu pometla prah vseh zdaj nesmiselnih razprav
in pritajenih klepetov. Ne ve se, koliko časa bomo
stali, nihče ne sme dol. Plešasti sel je postal na
vratih, kot da še vedno nekaj važnega sporoča, kot
da ga na drugi strani vrat ne čaka nič posebnega.
Kasneje se je Mari v spominu prikazoval nebogljen
in utrujen v skoraj prekomerno okroglem moškem
telesu, ki v zavetju neznancev obupno vsrkava
otopelost mimobežnosti in ustavljenega časa,
ki si je sam ne more privoščiti. Ta je na razpolago
samo potujočim, ki bodo čez dve, tri ure izstopili,
morda s sočutjem pomislili na pokojno in že
objemali prijatelje, ljubimce, večer in načrte. Njih
ne čaka zasliševanje policije, ne bodo iskali vrzeli
v nikogaršnjem joku, da bi izrazili sočutje, jutri jih
ne bo na istem vlaku na tej isti postaji. Tako se ga
je spominjala kasneje, takrat pa je negibno strmela
vanj. Pomislila je na Ano Karenino, na kri in smrt,
na punco z nahrbtnikom, ki teče čez tire, na top
udarec in rezilo koles. Vrgla se je pod vlak, tako je to.
Kratko, jedrnato, popolnoma smiselno. Šta, mmm,
mislim ovaj, – zašto?, se je oglasil nekdo iz atletske
druščine. Sprevodnik je položil dlan na naslonjalo
v prvi vrsti in z nespremenjeno mirnostjo glasno
dejal: Pa, sine, idi i pitaj. Vagon je za trenutek utihnil,
Mara je za sabo ujela polglasen šepet srednjih let:
Kako brezčutno! Vagon je za trenutek vdihnil in se
razletel v brezumen krohot. Smeh se je premetaval,
mečkal, prepogibal in trajal, kar trajal, brbotal je v
želodcih, žgal grla in spuščal bele labode v zrak.
Mara se je ozrla za njimi gor pod strop, kjer so brlele
luči. Tu sem, je pomislila, živa, režim se smrti, grozi,
o bog, vsi v vagonu bomo šli v pekel, režimo se in
razbijamo otopelost mimobežnosti. Tu sem.
Tanja Tomazin

Ema Salčinovič, Lesema
Danes je moda način življenja in zrcalo družbenih sprememb, kar dokazuje priljubljenost poklica
modnega oblikovalca med mladimi. Med njimi je tudi energična študentka magistrskega programa
oblikovanje tekstilij in oblačil Ema Salčinovič, ki pa se hkrati zaveda, da njen izbrani poklic zahteva
povezovanje različnih področij umetnosti. Predvsem zaradi majhnosti slovenskega trga smo primorani
opravljati več stvari hkrati in se zato poskušamo čim bolje izkazati pri stvareh, ki nam gredo odlično od
rok. To poskuša storiti tudi Ema, ki že od otroštva živi za umetnost in oblikovanje.

Želela se je vpisati na Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo,
a je zamudila rok za sprejemne izpite. Zato je imela na gimnaziji
na voljo še dodatna štiri leta, da je razmislila, s čim se želi
ukvarjati. Vedela je, da rada riše in oblikuje, hkrati pa je bila
močna tudi želja do dela z otroki. Kasneje je sicer zmagala strast
do modnega oblikovanja, ampak je z modo kmalu povezala
tudi otroke. V okviru diplomske naloge je bila mentorica

učencem Osnovne šole Tone Čufar pri projektu oz. delavnici Eko
obleka. Pod njenim mentorstvom so otroci delali obleke iz
odpadnih materialov. Njihova kolekcija je bila predstavljena
na modni reviji, uvrstile pa so se tudi na razstavo v Državni zbor.
Ema z navdušenjem pripoveduje o tem času, saj od nekdaj stremi
k drugačnosti, k unikatnemu ustvarjanju. »Všeč mi je, ko delam
nekaj zabavnega in nisem pri tem omejena na resno modo.«
To je zagotovo razlog, zakaj se je začela ukvarjati z izdelavo
kostumov za maškare in kasneje z oblikovanjem maskot. Tak
način ustvarjanja je bolj svoboden in zabaven, hkrati pa je tesno
povezan z delom z otroki. Trenutno intenzivno razmišlja in črpa
različne ideje za njen naslednji projekt – za maskoto Tedna
mladih. »Lahko sicer povem, da bo maskota fantek po imenu
TMau, saj gre za festival, pri katerem so v ospredje postavljeni

mladi. Izdam lahko tudi, da bo maskota ogromna, posebna in
zagotovo opazna,« skrivnostno doda Ema, a kaj več o samih
pripravah noče razkriti.
Da se preizkuša na različnih področjih oblikovanja, priča tudi
njen zadnji projekt. V začetku marca je pod okriljem Meseca
kulture ŠOU organizirala modno revijo Šah mat. To je njena
tretja modna revija v okviru Meseca kulture. Projekt se je v treh
letih precej razširil, zato ji je tokrat pomagala organizatorka Lea
Bernot, ki ima po Eminih besedah za seboj že nekaj uspešnih
revij. »Pri tako obsežnih dogodkih je dobro imeti pomoč, da ni
preveč pritiska na enega človeka,« odkrito prizna Ema. Pove, da
sta k sodelovanju povabili šest mladih in obetavnih modnih
oblikovalk, svojo kolekcijo pa je obiskovalcem predstavila
tudi sama. Z izborom oblek, ki so jih oblikovalke predstavile
modnim navdušencem, so hkrati izbrali tudi ime modne revije.
Predstavljal je svetlo temne kontraste njihovih kreacij, temu pa
so naknadno prilagodili še make-up in scenografijo.
Željo, da bi ustvarjala nekaj novega in drugačnega, je začela
uresničevati pred dvema letoma, ko se je lotila izdelave
lesenega nakita. Hotela je nadgraditi in popestriti svojo
kolekcijo oblačil na prvi modni reviji. Najraje namreč oblikuje

preproste obleke iz prosojnih materialov, ki pa jih vedno znova
želi poživiti z različnimi modnimi dodatki. Ker jo les fascinira že
od otroštva, je z željo po širjenju znanja v roke vzela žago in
odkrila novo strast, ki jo je poimenovala Lesema. Prizna, da je
dolgo časa razmišljala o imenu, saj noče uporabljati svojega
imena in priimka kot večina umetnikov, ker ne mara medijske
izpostavljenosti. »Hočem, da je izpostavljeno moje delo in
ne jaz kot oseba.« Njene lesene modne dodatke, ki zajemajo
predvsem verižice in broške, lahko najdete v trgovini Babushka
boutique v centru Ljubljane, lahko obiščete Emino stran na
Facebooku – Lesema ali pa ji pišete prek elektronske pošte
lesema.info@gmail.com.
Urša Kunstelj
Miha Horvat in osebni arhiv

Dodatke Lesema najdeš na:
http://www.facebook.com/pages/Lesema/171344572934902
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Kje je v Kranju najboljša »kremšnita«?
Kremna rezina, poljudno bolj znana kot kremšnita, je sladica, sestavljena iz več plasti. Med dve plasti listnatega testa, posutega s sladkorjem v prahu, sta stisnjeni vanilijeva krema in stepena sladka
smetana. O njih je v svojih mladih letih, medtem ko je še iskal svoj stil, rapal celo Jan Plestenjak
(»Kremšnito, čisto pravo. Tri požrl sm.«). Najbolj znane pa že vse od leta 1953 izdelujejo na Bledu, zato
je devetčlanska Zapikova ekipa pokuševalcev tokrat pokukala čez planke. Zloglasno blejsko kremno
rezino smo postavili ob bok štirim kranjskim različicam in preverili, kje imajo najboljšo kremno rezino
v Kranju ter ali se lahko kosa z blejsko.
Idilični otoček sredi jezera smo zamenjali za klubske prostore,
kjer smo zbrali kremne rezine naslednjih kranjskih ponudnikov:
Kavarna in slaščičarna Rendez vous (Oprešnikova ulica
in Gregorčičeva ulica – Carniola), Slaščičarna Evropa (med
Glavnim trgom in Kokrškim mostom), Slaščičarna in kavarna
De la creme (v Planetu Tuš) in Cafe Central (na Glavnem
trgu). Poleg tega sta nam dva avtohtona Blejca dostavila še
originalno blejsko kremšnito.

KAVARNA IN SLAŠČIČARNA RENDEZ VOUS
Izgledalo je obetavno, saj so bile kremne rezine zapakirane v
lični kartonasti škatli. Ko smo jo odprli, smo zagledali majhne
kremne rezine nenavadne barve, saj je bila vanilijeva krema
izjemno temnorumena. Smetano bi lahko opisali s pridevnikom
»čudna«, slišati pa je bilo tudi domneve, da naj bi bila celo
pokvarjena. Nad vanilijevo kremo smo bili enoglasno razočarani,
saj je bila zdrizasta in, neizvirno ponavljam pridevnik, čudna.
Nad testom se nismo pritoževali, nizko oceno za videz pa so
kremni rezini prinesli že prej omenjena majhnost, nenavadna
barvitost in nerazumno visoka cena.
SMETANA

1,7

KREMA

1,9

TESTO

2,7

IZGLED

2,0

CENA (2,8 EUR)

SKUPAJ

2,0

2,06

SLAŠČIČARNA EVROPA
Medtem, ko smo si mrmrali zimzeleno uspešnico skupine
Europe, The Final Countdown, se je Evropina kremna rezina
kar topila v ustih. Precej generična plastična embalaža poceni
videza ni ravno navdušila, a kremne rezine so bile zelo lepe
na pogled, testo odlično, pritoževali se nismo niti nad izdatno
količino sladkornega posipa. Pohvale primerno sladki in sveži
smetani ter dobri vanilijevi kremi. Ugodno in okusno, tararara,
tararatata ...
SMETANA

4,2

KREMA

3,8

TESTO

3,2

IZGLED

3,5

CENA (2 EUR)

4,0

SKUPAJ
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3,74

Ocenjevali smo smetano (okus, sladkost, tekstura),
vanilijevo kremo (okus, tekstura, barva), listnato testo
(okus, sladkorni posip na vrhu), izgled (stabilnost, barve,
embalaža) in ceno (najdražja kremšnita prinaša eno točko,
najcenejša pa pet – zaradi treh izenačenih cen na prvem
mestu smo vsoto ocen prvih treh mest delili s tri in vsem trem
kremnim rezinam prisodili isto oceno). Pred vami so rezultati
našega trdega dela.

SLAŠČIČARNA IN KAVARNA DE LA CREME
Omeniti moramo, da so bili v Slaščičarni in kavarni De la
creme edini, ki so zaračunali embalažo, nad čemer nismo bili
pretirano navdušeni. Sicer lepa embalaža nas je stala 0,30 evra,
cena same kremšnite pa ni zasoljena. Velike kremne rezine so
nas razočarale, saj so bile precej umetnega okusa. Smetana
in vanilijeva krema sta bili izjemno »margarinasti«, poleg tega
pa sta bili dokaj identičnega okusa. Vanilijeva krema je bila
nekam radioaktivno rumene barve. S polnimi usti margarine ne
ploskamo preveč navdušeno.
SMETANA
KREMA
TESTO
IZGLED
CENA (2 EUR)

SKUPAJ

2,4
2,3
2,8
3,1
4,0

2,92

CAFE CENTRAL
Medel komentar na medlo kremno rezino: Kremna rezina Cafe
Centrala ni pretirano izstopala, zato bi jo označili kot okusno
rezino za izjemno korektno ceno. Pohvale so letele predvsem
odlični vanilijevi kremi. Suverena smetana, dobro testo in dovolj
sladkornega posipa.
SMETANA
KREMA
TESTO
IZGLED
CENA (2 EUR)

SKUPAJ

3,1
3,6
2,9
3,0
4,0

3,32

BLEJSKA KREMNA REZINA
Blejsko »kremšnito« smo polni pričakovanja poskusili kot
zadnjo. Zapakirana je bila v lepo vrečko, kar smo ob nesramno
visoki ceni (3,1 evra) tudi pričakovali. Kremna rezina je bila
zelo rahla, z odlično smetano in zelo sladko (a ne presladko)
vanilijevo kremo. Visoke ocene so kar deževale, verjetno tudi
po zaslugi blejskega lobija, ki je vztrajno zatrjeval, da je to tisto
pravo. Bledoljubje na stran, blejska kremna rezina je odlična, le
njena cena je nekoliko pretirana (sploh, ker v klubskih prostorih
nimamo glamuroznega pogleda na jezero).
SMETANA
KREMA
TESTO
IZGLED
CENA (3,1 EUR)

SKUPAJ

4,1
3,9
3,9
3,8
1,0

3,34

... in zmagovalna kremna rezina je?
Na zadnje mesto se je uvrstila temnorumena kremna rezina iz Rendez vousa, ki si je uvrstitev pokvarila z domnevno pokvarjeno
smetano. Četrto mesto smo prisodili De la creme kremni rezini, ki je dobesedno prevzela kremavost iz imena slaščičarne. Z bronom
naj se okiti neizstopajoča kremna rezina Cafe Centrala. Zmaga je za las ušla okusni blejski kremni rezini, ki ji manjka zgolj žepu
prijaznejša cena. Naziv najboljše kremne rezine v Kranju in, z nekoliko poguma, na Gorenjskem tako poklanjamo Slaščičarni Evropa.
Sveže, sladko, ugodno in odlično. Iz Kranja pošiljamo čestitke v Evropo, blejski lobi pa naj z dolgimi nosovi odkoraka domov.
Čestitke!
Petra Ajdovec
Žiga Žužek
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Topli kruhki

Bruce Springsteen – Wrecking Ball

Kot vrla in pridna študentka se vsak vikend razveselim mamine domače kuhinje in starega dobrega
hladilnika. Še vedno pa se zgodi, da se iznenada pojavi neizmerna želja po nekaj rahlo študentskem
in ne toliko domačem, hitro narejenem, ter na srečo iz takšnih sestavin, ki so praktično zmeraj doma,
četudi je oče postal neizmerno škrt, odkar je šel v pokoj. Topli kruhki, za katere niti ne vem več, od kod
smo pobrali spodnje sestavine, kolikšne so njihove mere (količine pač prilagajamo številu jedcev) in
zakaj, o zakaj, tako prekleto dobro delujejo skupaj. Predlagam torej, da tudi sami po občutku dodajate
sestavine in vmes poizkušate, kaj ste spravili skupaj, česa ste morda dodali preveč ali premalo. Samo
nekaj namigov: namaza hitro nastane več, kot ste sprva načrtovali, kisle smetane naj bo več kot majoneze, naribanega sira pa naj bo raje manj kot preveč, saj sicer namaz hitro postane pregost. Srečno!

Bruce Springsteen je eden tistih glasbenikov, ki jim leta nikakor ne pridejo do živega. Težko bi sicer
rekli, da je z leti samo boljši, a vsekakor se njegova krivulja ne spušča, saj vsa leta glasbenega
ustvarjanja deluje na zelo visokem nivoju. Nič čudnega torej, da so bila pričakovanja pred izidom
njegovega zadnjega albuma visoka.

Sestavine:
manjši kosi kruha ali toast
topljeni sir
naribani sir
kisla smetana
majoneza
suha salama ali kakršna koli druga salama

Nekaj jih je nedvomno izpolnil že lansko jesen, ko je napovedal
turnejo ob izidu albuma (najbližje nam se bo ustavil
11. junija v sosednjem Trstu). Ker je Bruce svoje
oboževalce že v preteklosti najraje razveseljeval
na stadionskih koncertih, sploh ni dvoma, da
tudi na tokratni turneji ne bi bil vrhunski.
Veliko izgubo za njegove koncertne
nastope sicer predstavlja legendarni
saksofonist Clarence Clemens, ki je
preminil lansko poletje, a z veliko
verjetnostjo lahko trdimo, da bo The
Boss že našel rešitev za to težavo. Težko
pričakovani album je tako prišel na
prodajne police sredi marca, poleg CD-ja
ga je mogoče dobiti tudi na vinilni plošči,
glasbeno smer albuma pa je napovedal že
single We Take Care Of Our Own, ki je izšel
konec leta 2011.
Pesmi na albumu so seveda blizu klasičnemu
Springsteenovemu stilu, kjer prevladujejo močna kitara, dober

origano ali začimbe za pico

ritem ter spevne melodije, ne uide pa niti kakšen kitarski solo.
Bruce je pač že takšna legenda, da točno ve, kaj počne, in
to počne izvrstno. Že prej omenjeni We Take Care
Of Our Own je primer prav takega komada,
tudi z značilno pozitivno nastrojenostjo.
S podobnimi atributi prepričajo tudi
Easy Money, We Are Alive in You've Got
It, zanimiva pa je tudi nekoliko bolj
baladna Rocky Ground, kjer se mu
pridruži tudi ženska vokalna skupina.
Podobno mirni, a še malo boljši sta
This Depression in Eyes On The Prize.
Najbolj pa prepriča prav naslovna
Wrecking Ball, kjer še posebej izstopa
Bruceov značilni raskavi glas.
Za konec sta albumu priložena še »živa«
posnetka pesmi Wrecking Ball in Pay Me My
Money Down. Zakaj? Ker je Bruce prav v živo
najboljši, seveda.
Luka Stare

Masaker (The Carnage)
Roman Polanski, poljski režiser, ki je na žalost širšemu občinstvu bolj znan po svojem zasebnem
življenju kot po svojih filmskih dosežkih, tokrat ponuja komaj 80-minutno satiro s kombinacijo odlične
igre, režije in zgodbe – Masaker.

Navodila:
stim. Narežite kruh na poljubno
• Pripravite vse potrebne sestavine, da se spretno izognete kasnejšim nevšečno
s papirjem za peko.
pokrit
pladenj,
na
položite
velike kose oziroma vzemite kose toasta iz vrečke in jih
. Z žlico mešajte, dokler se pač
smetano
kislo
in
o
majonez
• Topljeni sir v manjših koščkih dajte v posodo ter dodajte
sestavine ne združijo.
ne postane vse skupaj homogena
• Mešanici nato dodajte naribani sir in koščke salame. Zopet mešajte, dokler
masa. Za konec dodajte še začimbe.
predhodno ogrevati) na največ stopinj nekaj
• Namaz nanesite na pripravljene kose kruha in pecite (pečice ni treba
. Vsak naslednji pladenj naj bo v pečici le
zapečeni
lepo
kruhki
so
da
vidite,
ne
dokler
manj kot 20 minut, oziroma
okoli 10 minut.
Dober tek!
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Urša Bajželj

Po manjšem incidentu na igrišču v Brooklynu, ko en fant
drugemu s palico zbije nekaj zob, se starši vpletenih dobijo
pri paru napadenega otroka, da čim bolj diplomatsko razrešijo
neprijeten problem. Sestanek naj bi bil kratek in
neboleč, vendar se zaradi spleta okoliščin zakonca
Cowan (Christoph Waltz in Kate Winslet)
dlje zamudita pri Longstreetovih (Jodie
Foster in John C. Reilly). Vljuden pogovor
se kmalu prelevi v otročje prerekanje,
polno jedkih pripomb, ki z nekaj
kapljicami alkohola ustvari zabavne
scene. Para se sprva subtilno obračata
drug proti drugemu, kar kmalu postane
vedno bolj napadalno in se preusmeri
tudi v prerekanje znotraj parov.
Prav nobenemu izmed karakterjev ni
prizaneseno, vsak se čustveno popolnoma
odpre, vse zavore popustijo.
Film temelji na igri Bog Masakra francoske
dramatičarke Yasmine Reza, ki je skupaj s Polanskim
spisala scenarij za film. Masaker je francosko-nemška-španskopoljska koprodukcija, ki je bila, kljub temu, da je dogajanje
postavljeno v New York, posneta v Parizu, saj se Polanski

še vedno ne sme vrniti v ZDA. Zgodba z odlično igralsko
zasedbo in režijo ponazori soočenje nasprotnih človeških
nazorov in vrednot, z nekaj svetlimi humornimi vložki, precej
zajedljivega dialoga in nadvse neprijetno nezgodo.
Napetost med karakterji narašča in pada, z
vmesnimi eksplozijami, ko kateremu izmed
njih dokončno prekipi. Napetost se prenese
tudi z ekrana na gledalce, ravno tako kot
občutek klavstrofobije, saj smo se vsi že
kdaj znašli v situaciji, ko smo si nadvse
želeli oditi iz nekega prostora, a zaradi
raznih dejavnikov tega nismo mogli
storiti.
Ob rahlo antiklimatičnem koncu se
pojavi vprašanje, ali je vse skupaj sploh
imelo smisel. Masaker seveda ni film, ki bi
gledalcem prinesel neke vrste katarzo, je
pa odličen vpogled v medčloveške odnose,
sicer rahlo karikiranih likov, ki z zadnjo sceno še
zacementira misel o tem, kako nepotrebno in otročje
so zakonci skušali rešiti problem, ki za sinova navsezadnje
sploh ni obstajal.
Urša Bajželj
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Ustvarjen z namenom, da žge!

TV-serija: Živi mrtveci (The Walking Dead)
Postapokaliptična serija o preživetju v svetu, polnem zombijev, buri domišljijo vsem ljubiteljem tovrstnih
zgodb, odkar je bila premierno predvajana. Marca se je končala druga sezona, seveda s primernim
nerazrešenim vrhuncem, oboževalci pa že nestrpno čakajo tretjo sezono.
Serija temelji na istoimenskem stripu, katerega avtorji so Robert
Kirkman, Tony Moore, and Charlie Adlard. Frank Darabont
je prišel na odlično idejo, da bi se zadeva preselila tudi
na male zaslone in tako se je policist Rick Grimes
(Andrew Lincoln) prebudil iz večmesečne
kome v svetu, polnem zombijev, tudi za
širše občinstvo. Po odkritju, da ni edini
preživeli in da sta njegova žena in sin
zapustila hišo, se odpravi v Atlanto, da
bi ju našel. Na poti se sreča še z nekaj
redkimi preživelimi in seveda obilo
zombiji, po prihodu v Atlanto pa združi
moči z raznoliko skupino preživelih
oziroma postane njihov vodja v boju za
obstanek.
Iz prve v drugo sezono se je tempo
dogajanja v seriji upočasnil, zombiji pa so
medtem postali še hitrejši in bolj sestradani,
karakterji pa ravno toliko predvidljivi in nadležni,
da si gledalci pričnejo ustvarjati mentalne sezname,
koga bi najprej radi videli raztrganega ali pa ponesreči
ustreljenega. Neposlušljiv, prepotenten mulec, hinavske in prav

tako prepotentne ženske, moški z malce preveč testosterona in
družina, ki zombije obravnava kot ljudi, ki jih je včasih poznala,
vendarle ne uspejo uničiti užitka ob gledanju, temveč
ustvarjajo dodatno razburljivost, ko se kateremu
izmed njih zgodi kaj slabega.
Živi mrtveci (The Walking Dead) so med
stroko poželi pozitivne kritike, prejeli
vrsto nominacij za razne nagrade in so
med najbolj gledanimi dramatičnimi
serijami vseh časov. Serija se dokaj
zgledno drži stripovskega originala,
z nekaj dodanimi ali izgubljenimi
podrobnostmi. Ena sprememba je sicer
vodila v precej drugačno drugo sezono,
kot jo predvideva original, vendar je
bila ta poteza najverjetneje še najboljša.
Več podrobnosti bi pokvarilo branje in
gledanje, zato veliko lepih trenutkov ob
njihovem odkrivanju!
Urša Bajželj

Knjiga: Ognjen Spahič – Hansenovi otroci
Črnogorski pisatelj in literarni kritik Ognjen Spahič je za svoj romaneskni prvenec Hansenovi otroci
prejel prestižno nagrado Meša Selimoviča za najboljši roman leta na območju Bosne in Hercegovine,
Hrvaške, Srbije in Črne gore. Kritiško izjemno hvaljen roman je preveden v številne evropske jezike – v
slovenščino je Hansenove otroke prevedel Dean Rajčič.
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Leta 1873 je norveški zdravnik Gerhard Armauer Hansen odkril
bakterijo, ki povzroča gobavost. Hansenovi otroci so tako
postali sopomenka za gobavce, ljudi z boleznijo,
ki deformira ude, iznakazi obraz in prizadane
živčne celice. Spahić je gobavce postavil
v zadnji leprozorij (bolnica za gobavce,
op. a.) v Evropi – v Romunijo (kjer
črnogorski avtor sicer še nikoli ni bil)
leta 1989, čas romunskega diktatorja
Nicolaeja Ceausescuja in velikih
družbenih sprememb. Pripovedovalec
romana Andrei Stanescu, ameriški
podčastnik in vohun Robert W. Duncan,
homoseksualni par Mstislaw Kasiewicz
in Cion Eminescu, stara Rusinja Margareta
Josipovič ter Madžar Ingemar Zoltan
so zaprti v leprozorij, kamor jih je strpala
družba, ki se je bala nalezljive bolezni. Gobavci
so bili izobčeni, stigmatizirani, ponekod so jih celo
kamenjali. V leprozoriju so si ustvarili svoj lasten svet, v
katerem je vladala posebna hierarhija, glede na stadij njihove
bolezni. Največ vznemirjenja jim je prineslo vsakodnevno

Premierno v KluBaru,
v soboto, 28.4., ob 22h.
Vstop brezplacen, 18+

Zaključno Četrtkanje

opazovanje napredovanja njihove bolezni. Spahić v romanu
bralcem ni prizanašal z olepšavami, saj je knjiga polna
nazornih opisov gnitja tkiva in neprijetnih vonjav.
Andreia in Roberta je doživljenjska karantena
med ljudmi, ki jih je bolezen uničevala
tako fizično kot tudi psihično, spravljala v
obup in bolj kot vse drugo sta si želela
pobegniti na zahod ...
Gobavost se danes v izjemno redkih
primerih pojavlja samo še v nekaterih
tropskih krajih, zato se zdi nekoliko
nenavadno, da se je avtor odločil
pisati o bolezni, ki je na evropskih tleh
izkoreninjena. Če zgodbo skušamo
umestiti v sodobnost, se lahko vprašamo,
katera družbena skupina je marginalizirana
in zaničevana v današnjem času. Koga se
bojimo in koga želimo izločiti? Kdo so »gobavci«
današnjega časa, ki si želijo pobegniti. Na zahod?
Petra Ajdovec

Sasha lopez
Tomy D''King
KLUBAR – KRANJ, 17/ 5/ ob 21h
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Kakšen ponočevalec si?
1. Pravkar si pojedel večerjo in želodček veselo prede. Kaj sledi?
a) Dva litra poljubne gazirane pijače in pwnanje n00bov v CoD-u.
b) Kebab je bil izvrsten, ampak pivo bo pa še boljše!
c) Zakaj bi bilo po večerji kaj drugače kot pred njo? Ravno sem začel z drugo sezono Californicationa.
d) Kozarec mleka, peta ponovitev Seagalovega filma in spanec.
2. S katero mislijo se običajno začne dan, še sploh ob vikendih?
a) »Ojoj, kje imam že aspirine? In vode, vode mi dajte!«
b) »A naj zamenjam klan? Ti Japonci so čudni.«
c) »Če v šolo vzamem prenosnik, lahko do konca pouka pogledam vsaj dva dela <vstavi ime poljubne serije>.«
d) »Spet sem se zbudil pred budilko!«
3. Kaj vzameš s seboj na morje?
a) Zunanji disk.
b) Tekaško opremo.
c) Najmanj pet gajb.
d) Na morju je slaba internetna povezava, zakaj bi se potem premaknil iz sobe?
4. Kdo izmed naslednjih oseb ti je najbližje?
a) Dr. House
b) Serious Sam
c) Izumitelj Dormea
d) Grega iz KluBara

Rezultati:
(14–16) G33K:
Računalnik ni nikoli zaspan, internet doseže vse kotičke sveta, ergo – zate je vedno dan, pa čeprav se zato več družiš z Avstralci kot s sosedi.
Povprečno spiš po dve uri na dan, saj te igre držijo pokonci do poznih jutranjih ur, kaj kmalu pa te prebudi budilka, ker te šolske ustanove pač
ne razumejo. Po vsej verjetnosti te v prihodnosti čakajo »nespecifične bolečine v rami ali z delom povezane bolečine zgornjih okončin« (vir
Wikipedia: Poškodbe zaradi ponavljajočih se gibov) in očala z lečami debeline pirovske flaše. Po drugi strani pa verjetno obvladaš angleščino
in vsaj pet programskih jezikov ter ti glede službe ni treba skrbeti.
(11–13) ODVISNEŽ OD DR. HOUSA:
»Samo še tale del!« ... »Okej, zdaj mi pa samo še zadnji del sezone ostane.« ... »Kaj??!! Sonce mi sije v ekran?« Približno tako gre tvoj tok misli skozi
noč. Večino časa se sprašuješ, ali bi se moral razmahu širokopasovnega dostopa do interneta in poplavi dobrih serij pravzaprav zahvaliti ali pa
je to nekaj, kar bi moral sovražiti. Filmov niti ne povohaš več, saj se ubogih devet ur Gospodarja prstanov niti slučajno ne more meriti z epskimi
osmimi sezonami najbolj legendarnega zdravnika na svetu.
(7–10) PIJANEC:
Življenje brez zabave ni življenje, zabava brez pijače ni zabava, pijača po polnoči šele zares postane pijača (čeprav prej zahteva podlago). KŠKju zameriš predvsem pomanjkanje sredkanj. Vsaj v bližnji vaški gostilni se zavedajo, da je torek že »tamal' petek«. Zaradi dviganja specifično
oblikovanih steklenih uteži imaš verjetno dobro razvite mišice ene roke. Na srečo večino denarja porabiš za pijačo, zato so vsaj ceste varne pred
teboj. Je pa res, da v življenju – z izjemo jutranjih ur – precej uživaš.
(4–6) LJUBITELJ SPANJA:
Pravzaprav se ti večina vprašanj v tem kvizu sploh ni zdela smiselnih. Zakaj neki bi si ob pol četrti uri zjutraj želel nestrpno čakati na začetek
spopada v neki čudni igri? Vsekakor si se dobro poučil o prednostih kakovostnega in primerno dolgega spanca. Zaspal nisi še na niti eno prvo
uro in učiteljevim besedam lahko zbrano slediš ves dan, pri čemer te ne premagajo niti monotone razlage Durkheimovih teorij.

Rezultati:
1. a: 4; b: 2; c: 3; d: 1
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2. a: 2; b: 4; c: 3; d: 1

3. a: 3; b: 1; c: 2; d: 4

4. a: 3; b: 4; c: 1; d: 2
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ZA LUNO

Nagradna križanka
Geslo marčevske križanke je bilo POMLADNO PREBUJENJE. Sara Učakar si je s pravilno rešitvijo priskrbela glavno nagrado, tolažilna
KŠK paketa pa sta tokrat dobili Pia Zorman in Nataša Klopčič. Nagrajenke bodo nagrade prejeli po pošti. Rešitve aprilske križanke
nam pošljite do 27. aprila na naslov Revija Zapik, Klub študentov Kranj, Glavni trg 20, 4000 Kranj ali preko spletnega obrazca na
www.zapik.si/zapik/resitev-krizanke-in-kviza.
SESTAVILA
MATEJA

MRAK

VERGILOVA
PESNITEV

TOPLICE

DREVO
TROPSKE
AFRIKE

ZAPIK

ZADNJI DEL
STOPALA

SLAVILNA
PESEM

KRAJ PRI
KOČEVJU

ROMULOV
BRAT
SPISEK
STVARI

ORANJE

OTROK
(KNJIŽNO)

GLAVNO
MESTO
JORDANIJE

MOŠTVO,
EKIPA
MERA ZA
RITEM

MATI,
TEŽKO
MAMICA
MOTORNO
VOZILO Z AVSTR. POROČ.
GOSENICAMI AGENCIJA

NIZEK
GRMIČEK,
BLAGAJEV
VOLČIN

Rak

Večni nergači, lep dan tudi vam!
Še vedno ste trmasti in muhasti
kot aprilsko vreme. Prav nič vam
ne ustreza. S takšnim obnašanjem
boste odgnali vse prijatelje,
boljšo polovico in celo skrivnega
ljubimca, s katerim se dobivate na
Tromostovju. Namesto da bi uživali
v ptičjem petju in cvetoči naravi,
cele dneve poležavate na kavču
in se smilite sami sebi. Nikar se ne
čudite, če vas bodo požrli molji.
Tudi oni morajo nekaj zaužiti, da
preživijo.

Ste v svoje na novo nabrušene
klešče že ujeli osebo, zaradi
katere ne spite zadnje tri mesece?
Razganja vas zaradi metuljčkov v
trebuhu, trotov v panju in klopov
v grmovju. Razganja vas, ker je v
deželo končno prišla pomlad. Le
tako naprej. Podajte se na kolesarski
izlet ali pa na bližnji hrib. Pazite le
na svoje lepe klešče; sezona lova
na nove simpatije se je šele dobro
začela.

Lev

Devica

Tehtnica

Škorpijon

Levčki, kako se držite v tem
muhastem aprilskem vremenu?
Nikar se ne trudite osvojiti princa na
belem konju, saj se bo hitro izkazalo,
da gre le za nemarno kroto, ki svojo
sluz pusti na vsem, kar leze in gre.
Več časa posvetite športu in študiju.
Vas zanima, kaj napovedujejo
zvezde na zdravstvenem področju?
Če boste še naprej kazali ledvice
in ob tem še mislili, kako privlačni
ste, boste v maju zagotovo obiskali
Klinični center.

Spoštovane
device,
cenjeni
devičniki! Spet iščete dlako v jajcu.
Jo boste našli? Prav gotovo ne,
a če vas to veseli, le nadaljujte z
delom. Nekje morate zabiti čas, ki
vam ostaja. Prijatelji vaših dejanj
ne odobravajo, vi pa še naprej brez
kančka slabe vesti frfotate sem ter
tja. Aprilsko vreme je idealno za
rekreacijo v naravi. Začnite paziti
na linijo; poletje je tako rekoč pred
vrati, vaši obročki pa so kar malce
preveč obilni.

Zvezde vam v aprilu niso usojene.
Izogibajte se zaprtih prostorov,
več časa posvetite oddihu v naravi.
Ne pozabite na prijatelje in stare
znance. Čez zimo ste jih pošteno
zanemarili, zato je sedaj čas, da jih
pokličete in povabite na kozarček
osvežilne pijače. Priporočljivo je tudi
kolesarjenje, seveda z vso obvezno
opremo. Upoštevajte prometne
predpise, pazite na radarje in se
naužijte svežega zraka.

Pomladanska utrujenost vas je
zagrabila z vso močjo. Čeprav ste
še nedolgo nazaj razmišljali o tečaju
rolanja, se raje vpišite med lenivce.
Verjemite, da ne bi zmogli napora,
ki ga zahtevajo adrenalinski športi.
Mogoče bi se morali vpisati v tečaj
vezenja gobelinov ali klekljanja, a še
to bi bilo prehitro za vaše zakrnelo
okostje. Ljubezen? Je vsem v
pogubo, tudi vam, zato se nikar ne
vežite.

STROKOVNJAK
ZA KEMIJO

Strelec

Kozorog

Vodnar

Ribi

Vas še vedno boli levo koleno na
desni nogi? Nič hudega! Deževno in
leno vreme je idealno za izležavanje
v topli postelji. V dvoje je seveda
lepše, a ker nimate partnerja,
naj vam družbo dela dobra
knjiga. Konec aprila bo naravnost
fantastičen. Lahko se veselite priliva
na bančni račun, če pa boste ob
vsem tem še malo uredili zunanjost,
vam tudi pomežik zapeljivega
osebka nasprotnega spola ne uide
…

Kozlički, lepo pozdravljeni! Tipično
aprilsko vreme vas niti najmanj ne
ovira pri vaših planih. Kar si zadate,
to tudi opravite. Trikrat hura, ker
vedno vztrajate. Ta mesec vam
bo vse teklo kot po maslu. Zaradi
pohval, ki bodo deževale prav
z vseh strani, boste popolnoma
vzhičeni. Dobre volje vam ne bo
uničil niti ukor, ki ste ga pridelali
zaradi neopravičenih ur. Žena, mož,
otroci? Superduperfinofajn.

Medtem ko boste pohajkovali po
mestu in skakali po lužah, vam bodo
ptički na uho žvrgoleli ljubezenske
napeve. Amorček vas bo proti
koncu meseca zadel naravnost v
srce, ki pa se bo kaj kmalu zlomilo na
tisoče koščkov. Nikar ga ne skušajte
zakrpati, zacelilo se bo samo od
sebe. Ta mesec ne načrtujte večjih
nakupov, saj še nekaj časa ne boste
zlezli na pozitivno nulo. Bančni
račun vam bo hvaležen.

Sezona lova na zasanjane ribake in
nežne ribice je v polnem teku. Tudi
vi ste na dobro poti, da ujamete
svojo boljšo polovico. Pripravite
palico, napnite laks, pripnite vabo
in pojdite v akcijo. Če bo ulov slab,
počakajte kakšen dan, nato vajo
ponovite. Ni vrag, da vam ne bi
uspelo. Drži, da niste najlepši in
najboljši, a vsakdo izmed nas najde
sorodno dušo. Če boste lovili v Savi,
pazite, da vas rečni tok ne odnese na
samotni otok.

ŽUPAN POD
FRANCOZI
PREMIK ŠAH.
FIGURE

STANJE
NEMOČI
AM. FILMSKA
NAGRADA

ZMEČKAN
KROMPIR
KO KAJ
POTEGNEMO

POLOŽAJ
TELESA V JOGI

»POSODA«
KOT
PRIZNANJE
ZA ZMAGO

PRIKAZ PRED
OBČINSTVOM

ZEVSOVA
LJUBICA

OBLAK
TOMAŽ
IZPUŠČAJ V
USTIH

URADNI
DOKUMENT
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NEKD. HRV.
NOGOM. GORAN

ITALEC

KRALJ
ELVIRA

KOREOGRAFINJA
VESNA
DVORNIK

FRANC
URŠIČ

SESTAVNI
DEL ČESA
SV. PODOBA
V PRAVOSL.

MUSLIMANSKO
MOŠKO IME

ZAPIK

OSEBNI
ZAIMEK

ANT. RAČUNALO, ABAK
DEL KOLESAR. DIRKE

UDOBNO
OBUVALO
ZA DOMA

Dvojčka

Spoštovani biki in predrage kravice! Čez zimo ste se pošteno
poredili, zato je skrajni čas, da na
plan privlečete zaprašen bicikel ali
zarjavele rolerje. Pogumno se podajte na turo po bližnjih ovinkih.
Prosim, brez potolčenih kolen in
zlomljenih reber! Ljubezen? Zaradi
akrobatskega rolanja boste deležni
veliko pogledov in še več posmeha,
iskrice, ki bi prižgala plamen, pa ta
mesec še ne pričakujte.

RAJ,
PARADIŽ
ŠVED. KEMIK
ALFRED
ŽALNE IN
UMOR S
POGREBNE STRELNIM
SVEČANOSTI OROŽJEM

TELIČEK

Bik

Predragi slavljenci! Krajše deževno
obdobje vam je ukradlo še zadnje
atome moči, zato ves čas tečnarite in
živcirate ljudi okoli sebe. Nikar se ne
čudite, če boste ujeli kakšno klofuto.
Mogoče bi vam celo koristila in vas
spravila k zdravi pameti, ki vam jo
zadnje čase še kako primanjkuje. Na
ljubezenskem področju se ne obeta
prav nič novega. Kako le, ko pa ste
tako zagrenjeni, da še starih grehov
niste uspeli popraviti.

OKRAJŠAVA
ZA TARO
PRITRDILNICA

OTOK V
EGEJSKEM
MORJU

ZAPIK

Oven

SIMON
AMMANN

VRSTA
ZLITINE
PETER
TOMŠIČ

IRENA RAK

DNEVNI
PRIMORSKI
IN DOLINSKI
VETER

PREŠERNOVA
PESNIŠKA
ZBIRKA

DOLGOREPA
PAPIGA, ARA

OBIRANJE
GROZDJA

LIKAR
IVAN
DEN. ENOTA
V LITVI

Agata
Petar Stojanović
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Koncertni napovednik
Handsome Furs
18. 4. 2012, Ljubljana / Kino Šiška, 10 €
Volk Folk
19. 4. 2012, Kranj / Hiša Layer, 8 €
Jazoo
20. 4. 2012, Kranj / Hiša Layer, 8 €
Laibach – We come in peace
20. 4. 2012, Ljubljana / Kino Šiška, 22 €
Happy Ol' McWeasel
20. 4. 2012, Škofja Loka / Ostriga, 7 €
Joke
21. 4. 2012, Kranj / Trainstation squat, 5 €
Neomi
21. 4. 2012, Kranj / Hiša Layer, 12 €
Femi Temowo
24. 4. 2012, Kranj / Hiša Layer, 5 €
Over Forty
26. 4. 2012, Škofja Loka / Ostriga, vstop prost
Wacken Metal Battle: Within Destruction, Era Of Hate,
Eruption, Metalsteel, Mephistophelian, Nephrolith
27. 4. 2012, Škofja Loka / Ostriga, 3 €
Manana
28. 4. 2012, Kranj / Klubar, vstop prost
True, Within Destruction, Rollin Bastards
28. 4. 2012, Kranj / Trainstation squat, 5 €
Monolake / The Field
4. 5. 2012, Ljubljana / Kino Šiška, 16 €

FOTOGALERIJA
O oto žan; A miran alijagic; Ž žiga žužek; M miha horvat; G grega valančič; P primož pičulin

My Best Fiend, theLIFT
5. 5. 2012, Ljubljana / Kino Šiška, 10 €
Estelle – All of me tour
9. 5. 2012, Ljubljana / Kino Šiška, 29 €
Quantic & Alice Russell With The Combo Bárbaro
10. 5. 2012, Ljubljana / Kino Šiška, 20 €
Teden mladih (Big Foot Mama, Tabu, Nina Pušlar, Magnifico & Turbolentza, Adi Smolar …)
11.–19. 5. 2012, Kranj
Tindersticks
15. 5. 2012, Ljubljana / Kino Šiška, 20 €
Jagwa Music, Aurelio & The Garifuna Soul Band
24. 5. 2012, Ljubljana / Kino Šiška, 20 €
KYUSS Lives!, Carnaval
28. 5. 2012, Ljubljana / Kino Šiška, 20 €
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Predavanje o prehrani za rekreativne
športnike

G

Utrinek z Luže 007

M

Blatna Offroad preizkušnja v Naklem
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A

Tudi KŠK je čistil Slovenijo

O

Planinski izlet na Ajdno

P

Planica, ledena kraljica!
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Davčno lahko posredujete tudi
naknadno, ko ste izžrebani.

Literarno-potopisni večer z Vikijem Grošljem
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rešitev križanke
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Tehnološki večer o ACTA

The Cult
4. 7. 2012, Ljubljana / Kino Šiška, 32 €

6

4

5

Kuharska delavnica – Okusi Mehike

Urban Festival (Crystal Castles, The Ting Tings)
12. 6. 2012, Ljubljana / Križanke, 29 €
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O

Wishbone Ash
7. 6. 2012, Ljubljana / Križanke, 34 €

7 2
6

4

Winterbrejk 2012 – spet dogaja na bazenu!

Dropkick Murphys
5. 6. 2012, Ljubljana / Kino Šiška, 25 €

KU

3
5

O

Megadeth, Negligence
3. 6. 2012, Ljubljana / Kino Šiška, 29 €

HITRI SUDO

5 1
3 7

sk.si

http://foto.k

velikost majice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KRANJ, 11.–19. MAJ
www.teden-mladih.si

BIG FOOT MAMA TABU
NINA PUŠLAR MAGNIFICO
& TURBOLENTZA SASHA
LOPEZ REQUIEM VEZTAX
A-BROTHERS KORAI ÖRÖM
(MAD) ADI SMOLAR FILIP
FLISAR JONAS ŽNIDARŠI^
KLEMEN BU^AN TIN VODOPIVEC
DANIEL-RYAN SPAULDING
(KAN) NO^ SILAKOV NO^NI
TEK PO ULICAH KRANJA MODNA
REVIJA DOBRODELNI SPINNING
RAZSTUR PARTY
ORGANIZATOR

PROJEKT SOFINANCIRA

GLAVNI POKROVITELJI

