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Vabilo k sodelovanju in prvi rezultati 
mladinskih programov Kulturnega 
društva Mladinski center IndiJanez. projekta Venus.

Nenavadne zgodbe tipa saj-ni-res 

druge rubrike - tokrat o Berlinskem 
zidu in pa zimzelena DIY rubrika.

   NAPOVEDNIK    BLUZ O EMPATIJI IN SO!UTJU   GENERACIJA T  SOS   SAM SVOJ MAJSTER   BERLINSKI ZID - 
25 LET PO PADCU    PROTI PRODUKTIVNOSTI   OBISK V VENUSU     A JE TO   URBANO "IVLJENJE      POSLUH!  

I N D I J A N E Z  O S T A J A  N E C E N Z U R I R A N  &  N E L E K T O R I R A N .  L I S T A N J E  I N  B R A N J E  N A  L A S T N O  O D G O V O R N O S T . 
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SAM SVOJ MAJSTER
BREZPLA!NE MLADINSKE DELAVNICE

-
jster“ je mladinski program Društva 

prispevati k obogatitvi pridobivanja 
znanj in spretnosti mladih ter vz-

pridobivanje socialnih kompetenc 
in razvoj osebnih potencialov.
Delavnice so namenjene mladim do 

po elektronski pošti (pisarna@indi-
-

hodne nabave materialov in orodij. 
Program podpirata Urad za Mladino 

Sred-
nji lesarski šoli v Mariboru

lesenih izdelov.

Na delavnici se mladi seznanjajo 
z osnovnimi tehnikami obdelave 

mladim ostale v trajno last. De-
lavnice ne predvidevajo predhod-

vtisi pa so izjemno pozitivni. 

DELAVNICA IZDELOVANJA 
LESENIH IZDELKOV

DELAVNICA #IVANJA S 
#IVALNIM STROJEM

PISARNA@INDIJANEZ.SI

DELAVNICA SLIKOPLESKARSTVA

DELAVNICA KERAMI!ARSTVA

V sodelovanju s Srednjo gradbeno 
šolo Maribor bomo od 17.11. izv-
edli delavnico slikopleskarstva v 
obsegu 20 - 25 ur.

Delavnica bo obsegala spoznavanje 

predvsem tehnik dela na manjših 
površinah - od osnovnega pleskanja 
do zahtevnih opleskov v barvi ter 
dekorativnih poslikav.  Vsekakor 

pri obnavljanju doma.

Delavnica ne predvideva predhod-
nega znanja.

tako izvajamo v sodelovanju s 
pedagogi Srednje gradbene šole v 

oblog podov ter sten in pa seveda  
tehnik dela (tudi pri dekorativni 

Delavnica ne predvideva pred-

Delavnica šivanja s šivalnim stro-

Prejeli smo izjemno število pri-

dopolnili z delavnico pletenja in 
-

mor bomo še posebej toplo povabili 
-

lavnice šivanja s šivalnim strojem 

ki bo zajemal utrip z delavnice bo 
objavljen na www.pekarna.tv.

VABLJENI MLADI V STAROSTI DO 30. LET 
>> PRIJAVITE SE S  POLNIM IMENOM, 
KONTAKTNO TELEFONSKO #TEVILKO IN 
E-MAIL NASLOVOM:
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v Pekarni. Obsega preko 400 m2 
visoke mansarde. Prostor je obdan 

-

to lokacijo.

RAZSTAVI#!E LUBADAR

RAZSTAVI#!E MC

so osvetljene od zgoraj z diskret-
no razsvetljavo. Prostor je zaradi 
klubske dejavnosti dobro obis-

!e $eli% raZstavljati, 
pripraviti performans 
ali na kak drug na&in 

koristiti prostoRE,
po%lji email z opisom 
na&ina uporabe NA: 

PISARNA@INDIJANEZ.si

!ITALNICA POD TRAMOM

npr. zunaj na terasi pa prosimo 

zbirko stripov. Bralno zbirko bomo 
nadalje dopolnjevali in izpopol-

-

-

INDIJANIZMI

“A JE TO” 
MLADINSKA POPRAVLJALNICA IN PREDELOVALNICA V MC PEKARNA

  W w w. F A C E B O O K . c o m / M C A J E T O
V mladinski popravljalnici in pre-

-

stvari... 

kjer lahko splošna javnost in pa 
zainteresirani posamezniki in 
inštitucije objavijo oz. naznanijo 

v popravljalnici pa ga bodo mladi 
nato obdelali...

-
book zid mladinske popravljalnice 

lahko pišete na: pisarna@indija-
nez.si.

Objavljene kose bomo prevzeli v 

-

oddate. Predelano pohištvo bo 

bomo poiskali novega lastnika.

Veseli bomo tudi idej in pred-
logov v smislu izboljšav v mestu 

V ta namen lahko v predelovalnici 
namensko po predhodnem dogo-

koristen.

prvi kos za predelavo, kI JE DOSPEL DO MLADINSKE PREDELOVALNICE JE  Stol, 
ki je bojda igral nepogre%ljivo vlogo pri obnovi stanovanja. SEDAJ BO TUDI 
SAM DELE"EN PRENOVE. FOTOGRAFIJA PREJ/POTEM BO OBJAVLJENA NA SPLETU.

usklajevanja del prijavite na: 
pisarna@indijanez.si
Predelovalnica bo obratovala do 
prihodnjega leta.

po potrebi jih bomo dopolnjevali 
v skladu s prispelimi pohištvenimi 

-

pohištvo.

Program je namenjen mladim do 
30. leta starosti in ga podpirata 

Maribor. 

Deli naprej!
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katerega namen je širjenje razume-

kjer smo za dijake tretjega letnika  
pripravili šolsko uro na temo isto-

oz. spolne identitete oz. tematike 

interaktivne ure z  interaktivnimi 
-

razmišljanje o kategorizacijah.

Uvodni del ure je zajemal pred-

za razumevanje spolne identitete. 
-
-

-
ju istospolno usmerjene mladost-

-

-
tiko. Katja se sicer nerada opre-

da je v zvezi v punco in da je na 

Dijaki so Katji pozorno prisluhnili 

kako so nanjo odreagirali sošolci in 
-

Katja je sicer predstavila zgodbo 

in prijateljev ob svojem “prihodu 
-

pri lezbijkah in zmotnih predstav o 
istospolno usmerjenih osebah. 

da mora posameznik biti najprej 
zadovoljen in pomirjen sam s se-

kategorizacijam. Mladi so se s tem 

POSLUH!
DIJAKI Z ZANIMANJEM PRISLUHNILI PRVOOSEBNI IZPOVEDI NA TEMO LGBT

-
padnost subkulturi ali prekomerno 

-

so odprto spraševali in prejemali 
odgovore iz prve roke.

-

-
stavljala je tudi pravo zakladnico 

ne slišijo v šoli.

novih stvari. Takšne predstavitve 
so zelo koristne. Zapomnila si bom 

smo se lahko odkrito pogovarjali. 

-
ezi okrepiti razumevanje mladih 

-

ob prvi predstavitvi pa se je celo 

-
-

dvignila roko in vprašala ali lahko 

je odvrnila Katja in tako sklenila pi-
lotno uro. Mnogi dijaki so jo po uri 

tudi svoj blog - ki se nahaja na 
spletnem naslovu: 
http://svojevrste.blogspot.com/

Predstavitve bomo nadaljevali 
po drugih srednjih šolah v Mari-
boru in neposredni okolici. Pri tem 

bomo izpostavljali mlade z manj 

-

-

tudi za kakšno drugo. 
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O PROJEKTNO dru$benih izzivih %tajerske prestolnice
URBANO "IVLJENJE 

UPERJENO

Kateri lastnik (sicer 
socializiranega) psa si ne 

bi $elel, da bi se njegov 
ljubljen&ek lahko prosto 
sprehajal in tekal, njega 
pa s psom ne bi preganjali 
iz vsake druge blokovske 

zelenice?

Spra%ujem se ali klopi, 
otro%ka igrala itd. 

propadajo, ker res ni ve& 
interesa po dru$enju 

med sosedi ali je ravno 
obratno, da se zaradi 

propadanja te mini 
infrastrukture sosedi 
ve& nimajo prilo$nosti 

sre&evati?

mesto tudi uporabljajo. Uporabljajo 
še za kaj drugega kot nakupovanje 
in pitje kavice. Otroci so Tartinijev 

osrednji spomenik trga. Sprva sem 

gledati. 

in ga razen za nakupovanje in pose-
danje na kavicah sploh ne upora-

predstavlja trgovina. Ko se trgovine 

tednov na leto med sprehajanjem 

-

njegovih temeljih ne spreminjamo 

izmed zelenic npr. postaviti nekaj 
vadbenih orodij za odrasle in s tem 

 
-

-

pohiteti na predstavo v kino Par-
tizan. Petnajst let nazaj si imel na 

dneva v dan bolj propada in se mu 
obeta zaprtje. To bi lahko izkoris-
tili za zagon ponovnega delovanja 
mestnega kina v polni zmogljivosti.

je tudi vse. Klopi propadajo in jih 
upravniki stanovanjskih blokov 

-

stanovalcem poleg lepe zasaditve 

ne bomo vzpostavili še z kakšno 

-

Zanimiv se zdi predlog o izgraditvi 

ukvarjajo s t.i. urbanimi športi. To so 

-
ligonom in telovadnimi orodji ob 
mestnem parku in adrenalinskega 
parka Koroški most s plezalno steno 
in jeklenimi vrvmi za drzne spuste 
po njih. Za popestritev mestnega 

projekti. 

Manjših idej je kar nekaj: na enem 

kakem drugem manjšem parku 
bi lahko postavili stalne mize za 

ograjeni prostori za prosto tekanje 
psov. Kateri lastnik (sicer social-

ne bi preganjali iz vsake druge blok-

-

-
bujejo za pripravo naslednjega 

sama izvedba takšne ideje bila sku-

ga takoj izropali.

-

ANJA MAGAJNA

JAVNA STENA ZA!IMB
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GENERACIJA T
EKONOMSKI PRITISK NA TRPE"NO GENERACIJO

!asi se spreminjajo in 
krutost sodobnih razmer 

se do mladih izra$a na 
nove na&ine 

danes pod izjemnim ekonomskim 

-
acija T.

-

razvajeni so. Današnja mladina. 
Tako nekako gre stereotip o mla-

-

današnja generacija mladih v glav-
-

v mislih tako najstnike kot tudi vse 

materialnim stanjem povojne gen-
eracije jim gre v tem smislu dobro.

sodobnih razmer se do mladih 

-
-

podaljšujejo mladost in se jim ne 

-

desetletjih šolanja stopili med 

-

prekernega dela. Saj ga tudi ne bi 

-
nostjo in ekonomsko-socialno var-

-

zakaj obstajajo sindikati. Mladi v 

-

stroške dopusta. Prekerci nimajo ne 
-

Pod pritiskom otrdiš

-

pomankanje zaznamovali povojno 

brezposelnost in nerešen stanovan-
jski problem zapisuje generacijo 

lahko. Mnogi odhajajo v tujino. Ve-

kljub vsemu vztraja in se bori nap-

-
ravah nikoli nismo zares ozavestili. 
Pripadnik generacija T prepogosto 

ostaja oddaljena na nepremagljivi 
-

domišljijo in svoje lastne ideje o 
svetu. To je spoštovanja vredno. 

Kje je medgeneracijska solidar-
nost?

Kljub vsemu pa je ‘’današnja mlad-
-

travma udarja po mladih. To se bo 

-

se bodo zapisale v generacijo T. 

ko pa je edina stalnica v njenem 

je ta pustila v nemilosti sodobne-

ne bi pri 25ih delali po tri evre na 

bo generacija T prenesla na svoje 

bo iz tradicije ohranila in kaj opus-

je potem ta generacija komurkoli 
-

-
aciji T kasneje malo mar za usodo 

bo le ta postarala. Mladi so danes 

-

DEJAN SAVI'
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!util sem pritisk tega, da 
morem ustvarit kariero, 

ustvarit nekaj, kupit avto, 
vstavit otroke v mini 

maj&ke AC/DC, opremit 
stanovanje s kakim kosom, 

ki ni iz Ikeje in %e kaj.

UPERJENO

O FACEBOOKU, POTRO#NJI IN TAVANJU

YouTube posnetke in bulijo v joške 

posadila v posteljo in sem podrob-

in noge namakajo na najboljših 

-

Tudi sam nisem imun. Še nikoli prej 
-

in predvsem nesmisla. Zbudim se in 

-
-

tila punca ima gotovo vpliv. Iskreno 

-

-

je drekasta. Moj najstniški ali celo 

ideologijo in prikazovanjem bede 

-

in kravate in šli delit svet. Zdi se kot 
da vsaka generacija  ubije prav to za 

-

SOS
-

kot ga poznamo. Pa so si ti klinci 

-

Pa jih ne obsojam. Nekje v devetde-
setih in to sem ugotovil retrospek-

-

direkten napad na potrošniško 

je vrnil patriotizem in meje in to 
po celem svetu. Mi proti njim - tu-

-
jo naš krasni svet in domnevno 

zdravniku in še kaj... Nehal sem 

-

-

-

kjer bom delal ali za dva ali tri (za 

izgubi trikrat na dan ali popoldne 

bomo in komu na 

-

-
jam dogodke in hodim volit in vse. 

navada in si potegnem dol nove ko-

-
jejo proti in pa da nisem niti kupil 

-
-

Kakšne pesmi! O tem kako v dreku 
je svet bi lahko sodili po popularni 
glasbi in s tem sem povedal vse. Kot 

z okusom sladkorne pene proti pravi 

Silverchair zvenijo kot izbrana dela 

-

cupcake in na tablici posuti z HelloK-

Koliko upanja je bilo v tem mediju...
-

a v veliki meri je vse skupaj postal 

zidu neke glupe meditacijske misli 

vsaj nategnjen boš in ne pozabljen. 
-

-

-

-

sem ali tak ali tak pa v vsakem prim-
-
-

potrošnik sebe. Potrošeni potrošniki. 

-

in delovati dobro za druge v vsakem 
-

(V)ALTER EGO 



INDIJANEZ 2014

8

UPERJENO

DRUGA!NOST BOGATI
Druga&nost je tisto, kar 

je rde&a nit in bistvo 
upora proti enoumju 
sodobnega tr$nega 

kapitalizma

-

je naredil prleški kipar Robert 
Jurak. Ob izdelovanju impozant-
nega 700-kilogramskega kipa se 
je navezoval na delo reške sku-

-

za to v Klubu Jama. Zgodba je z nas-

Tokrat objavljam sinopsis svojega 
govora pred odkritjem kipa v hvalo 

Klubom Jama v Sv. Juriju ob 

Ko smo v Ustanovi nevladnih mla-
dinskega polja Pohorski bataljon 
pred tremi leti pripravili pregled 

smo v severovzhodni Sloveniji 

in Bistrico ob Sotli je zevala opazna 

-
ral Urad RS za mladino v tem praz-

po kakšni lokalni podzemni sceni. 
Vedel sem za mladinsko kulturno 

-

slovenskih rock skupin zadnjega 

-
vo podzemne rokovske scene na 

-

-

preden povem nekaj misli o dru-

kakor jo ukrivljajo kladiva in na-
kovala globalnega kapitala in nje-
govih lokalnih slug. Ošvrknil bom 

mladi velikokrat sploh ne zaznava-

mladinskem sektorju in nacionalne 

svojimi oblastnimi lovkami javnih 
zavodov velikokrat izsesavajo še 
zadnje kaplje svobodnih (nevlad-

je v septembrski številki Mladine 
predstavil srhljivo pripoved o 

-
majo prihodnosti. In prav za to gre: 

brez prihodnosti bodici mladci z 

briga samo njihova lastna prihod-
-

pljali iz gospodarjeve malhe. Vmes 

izhode v sili.

-
tod delitev in vladanja obvladovali 

lahko izrazim marksovsko. Neolib-

-

-

-

resnice v šoli. Prav narobe: v šoli 

ne bi poteptali njegovega dos-

-

-

ti na trgu. Mladinske politike so v 
teh procesih izjemno uspešne. Z 
znanimi evropskimi projektnimi 

-

-

bi jim odpirali vrata na trgu dela. 
Rezultat je ignoranca delodajal-

-

-

-

V Zakonu o javnem interesu v 

so pri delovanju mladinskih cen-

-

(v mislih imam predvsem kul-

ki jih gojijo nevladna samonikla 
-

in za udejanjanje radikalne dru-

nujno transgeneracijska. Samon-

-

staja zunaj predpisanih okvirjev. 
-

ki temeljijo na prepoznavanju iden-

-

-

pokozlajo.

obstoj radikalne drugosti pa je prvi 

brezupno! Kaj pa so milijarde vir-
tualnih evrov proti enemu samemu 

-
-

RAJKO MUR#I!

k odkritju spomenika druga&nosti pred Klubom Jama v Sv. Juriju ob #&avnici



INDIJANEZ 2014

9

UPERJENO

-

-

-
morejo niti osnovne moralne 

-

-

-
-

-

-
potnica. Pri tem z empatijo doje-

neke mere  bolj ali manj vgrajena 

izpostavimo joku drugih otrok 

izpostavimo lastnemu posnetemu 

dvoletni otroci spontano pomaga-

-
sikomu gre na bruhanje povsem 

-

hitreje in pogosteje pomagajo. Na 

pogosto tudi izjemno pristransko 
in tega se je potrebno zavedati. 

-

-

-
-

obenem pa nas vodijo kategorije 

lahko bistveno pomagala dvema 

sploh pomaga in vsak ima pravico 

bomo prijavili na policijo ob krimi-
-

lahko razumsko razdelamo stvari 

-
nemu otroku ne kupi še trinajste 

-
janja severnih tjulnjov imenujejo 

-

je v tem smislu bolj oddaljena 
ljubezen in skrb za druge in je s 

ravnanje do drugih še zmeraj pri-

-

-
-

in v skrb za druge. Da pomagamo 

-

-

-
patija je torej dobra za posamezni-

-
jaznost in altruizem tudi prispeva-

pa sploh ne koristi. Tudi Budisti 
razlikujejo med sentimentalnim 

Slednja je bolj oddaljena in jo 

-
-

cialno motivacijo. Tudi pri vsak-

je sam nemiren in delova
ko je morda prijatelj izgubljen. 

ki nas imajo rade ob naših stiskah ne 

empatije konec koncev priprisu-

doslej niso ugotovili pomembnejše 
povezave med agresijo in zlodejanji 
in pomanjkanjem empatije (prav 

prepoznavanju mentalnega stanja 
-

so avtisti (in v manjši meri ljudje 

-

imajo ravno ti ljudje izjemno trdna 

je usmerjena v ljubezen do posa-
meznika in v našo skrb za njegovo 

-

kot zaradi njihovega pomankanja 
-

vanja in pehanja za lastno korist. 
Operirajo z maso ljudi in z maso se 

-

upravljanja (prav zato tudi humani-
tarni oglasi zmeraj izpostavljajo 
posamezne otroke in ne denimo 

-

druga tema. 

pomenu za nas vse torej pomeni 

stranski tir z razmislekom postaviti 

B.M.

BLUZ O EMPATIJI IN SO!UTJU
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!LANEK, KI SE JE PISAL #TIRI LETA
PROTI PRODUKTIVNOSTI

BIL JE !AS, KO SI LAHKO  
NAPISAL PAR PESMI, UMRL 

OD TUBERKULOZE IN TO 
IMENOVAL DOBRO "IVLJENJE.

UJETO

preselil v Portoriko. Iskal sem 

-
-

eracijo in ubile neprešteto število 
-

trakcijam in socialnim obligacijam 

-

da bom vse opravljal v pravem 

pa sem gledal v strop. Ob odhodu 
-

-

-
-

Obiskoval sem nove prijatelje in vi-

Kuhal. Veliko premišljeval o obliki 

sem se do starih ruševin. Na neki 

sem se sekiral glede neproduk-
tivnosti. Malo sem se še trudil z 
urejanjem delovnega urnika potem 
pa zapadel v depresivne popoldn-

v to kar sem upal. Komaj kaj sem 

o samem sebi. Sicer sem uredil 

zaradi neproduktivnosti. Pojma 

kjer mi je lokalni veljak risal vzorce 
-

tem ko sem pobijal komarje na 

produktivnosti. 

in smo ob tem prepametni in pre-

z nedosegljivim horizontom je 

Produktivnost se nikoli ne vpraša o 

koliko lahko nabašemo na kup 
-

vanten. Nekje do osemdesetih smo 
postali roboti. Sprogramirali smo 

ure in rutine. Pamet je izpadla iz 
-

izginila iz kulture. Ideja liberalne 

razsvetljenstva je nerelevantna. 

kadarkoli v zgodovini. Ustvarili 

-
 industrija.

pomeni za prebivalca ene in druge 

lahko meriš. In radi merimo sami 

-
rakov v dnevu. Imamo ocene sto-

-
vacije. Produktivni ljudje vedo kam 
sodijo in kako dobro pašejo kam. 

nimajo lestvice za pamet ali za 

-

delovnem mestu. Karoshi sicer v 
-

karoshija in torej ne šteje kot kat-
egorija smrti in v merljivem svetu 
ne obstaja. Tukaj smo produktivni 

od tuberkuloze in to imenoval do-

domišljija. Potem pa so vprašanja 

-

dvom in se pozabili vprašati zakaj. 
Taka vprašanja zahtevajo napor in 
na koncu morda niti ne prideš do 

-
janje o veliki prihodnosti je umrlo. 

-

lahko spremenijo svet.
Štiri leta nazaj v Portoriku sem tako 

vandral in sanjal podnevi. Napisal 

odšel še malo bolj v dolg. Dnevi 
so bili dokaj tihi. Razmišljal sem 

Poskušal sem si predstavljati leto 

in mene z internetom. Bral sem 

res cenijo kavo. In potem sem šel 
domov. Ne spomnim se kaj je bilo 

nekaj drugega. Ko pogledam nazaj 

-

odgovarjati na ta vprašanja. Kaj je 

kar sem posadil v tem neproduktiv-
-

-
-

-
tivnega. V mnogih pogledih zato 
naivnost oz. neumnost ni nasprotje 

Produktivnost je nasprotje pameti. 

-

in vse ostalo še pride od ljudi. Zato 

narisale kaj pomembnega. Ne vem 

PROSTO PO QUINNU NORTONU -
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ALI KAKO SEM PRE"IVEL POLETJE

-
gometnega svetovnega prven-

bilo namenjeno namakanje nog 

-
ga spektakla namenila milijarde in 

Zasmrdela jim je po razsipništvu in 

-

-

blokirati nogometno-potrošniški 
šov. Prvenstvo se je nato seveda 

vendar nogometna nacija in na poti 
-

-

Nizozemci pa je bila samo pika na 

vsem skupaj zakuhali domorodci 

bili najbolj vneti v protestih proti 
neenakosti in razsipavanje dena-

                                                                                                                                                          

Sem ter tja je sonce posijalo izza 

in spet zlival z neba na zemljico. 

obalah pa po lastnih besedah itak 

-

ne poka od suše in tudi vode v zbi-
ralniku mi zagotovo ne bo zman-
jkalo. Saj se Noe menda tudi ni 

ni kaj pomembnejšega umanjkalo 

-

vodo poslano z neba. Vsega je itak 

-

-

-

vsenaokoli veje smrad. Vprašajte 

rešenimi. Vsaj to leto in to poletje. 

Oziroma oboje. Dobil sem delo 

vrnil dolgove in poravnal zaostale 

-
lice ali poplavljenega apartmaja. 

Kaj veš ali bi mi sploh godilo po 
-

tegoval sam sebe. Ker pa je treba 
sadove dela in nedela vendarle 

-

dni zalil vesoljni potop. Kazen za 

pa celega mesta in okolice. Sicer 

spaliti!                                                                
                                                                                                                         
Sredi avgusta sem se naposled le 

-
njih ovinkih pred Tolminom se je 

-

-

-

pa so se nam Tolmincem in Tol-
minkam vremena zmeraj razjas-

koncertih in plesnih zabavah 

ne vlada ne vlaga ne moreta do 

nove zmage!   
MITJA TRATNIK

VESOLJNI POTOP
"de& pod nadstre%kom 
na terasi, pre%tevajo& 

de$ne kaplje sem 
pomislil, morda pa tak 
vesoljni potop sploh ni 

tako zelo slab.
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Celotno posestvo 
je bilo pred njunim 

prihodom en sam nasad 
paradi$nikov, ZATO je 

zelo navdu%ujo&e videti 
preobrazbo v “tropsko 

predmestje”.

ter njegovih zakonitosti. Tako sem 

-

-

snemanja pred zelenim zaslonom. 
Obiskal pa sem tudi Douglasa Mal-

oddaji Zdaj pa dost (23.januarja 

ogledu. S Shawnom sva prispela 

da smo pustili prostor za goste pri 
vhodu. Takrat je prišel tudi Stan 

in koordinator pri Projektu Venus. 

pasu stanovanjskih hiš v okroglem 
-

slednje in je tako prikazana zago-

Roxanne nas vidno navdušena 
pozdravi pred vhodom v prvo 
kupolasto stavbo. Po objemih in 
prvih vprašanjih vstopimo ter 

-

dobro spomni. Prenesem pozdrave 
od vseh iz Slovenije in Roxanne 

-
ljen prispevek o njunem obisku v 
Sloveniji l. 2010. Joelu in Roxanne 
pomagamo pripraviti prostor za 

nekaj obiskovalci. Sledi bizaren 

kuhinjo ter meni in ostalim prinese 

in ob momljanju v brado “saj res ne 

piškot. No comment.

-

v ogled centra. Sledi uvodni 10 
minutni video z uvodom v ideje 
Projekta Venus. Po koncu projekcije 

se dotika današnjih problemov in 

Predavanje traja kako uro in pol v 

pod ovalno streho.

prigrizku se ogled nadaljuje zu-

njunim prihodom en sam nasad 

videti preobrazbo v “tropsko 

na ogled kupolastih zgradb na 
parceli. Tri zgradbe so predvidene 

-

-

OBISK V VENUSU
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Na ogled je pribli$no 
400 modelov razli&nih 
struktur, vozil, plovil, 

mostov, mest ...
vseh teh letih. Kar nekaj pa je tudi 

-
ovalcev. Za nekatere od njih brez 

bilo sredstev pri izgradnji.

Še en zanimiv podatek: ko so na 
parceli zgradili prvo bivalno kupo-

kupolastih stavb. Prišli so tudi 

Kmalu za tem se je oglasil celo 

bili zadovoljni z vsem. Ob izgrad-
nji še preostalih stavb pa sploh 

-

standarde.

Trenutno poleg Jacquea in Rox-

administraciji in urejanju okolice. 

-
-

in potem seveda podnevi spi.

Po ogledu bivalnih prostorov na-
daljujemo ogled v veliki delavnici. 

-

vprašanja in predstavi vse glavne 

-
tere so prednosti itd. Sledi diskusi-

lokaciji itd.

-

-
vorov. Na poti nazaj si ogledamo 
še vsa jezerca in pozdravimo aliga-
torje. Po povratku v predavalnico 
sledi še en odmor za malico in za-
tem še eno predavanje. Tokrat je 

kaj Projekt Venus je. V tem delu 
-

zov implementacije idej in veliko 

-

pogovarjali z obiskovalci. Po so-
botnem ogledu je bil Jacque kar 

-
-

nadaljevala in izmenjali smo si 

-
sov smo se razšli.

S tem pa se moj obisk še ni popol-
-

Po prihodu se najprej z Roxanne 

arhivirali. Prav tako bomo razvrstili 
-

-
anil v stavbo za arhiv. Prostora je 

in mi dajo ogromno svetilko. Kar 
-

bolj aktivne.

Takoj prvo jutro sem zjutraj na poti 
-

torjev. Prestrašila sva en drugega 

pognal nazaj v svoje jezerce. Jutra 
v Venusu znajo biti kar zanimiva. 

svoje delo in celo ekipo pri delu na 

-

v srednji šoli.

sem pozabil jesti in mi je prine-

-

zvrnil k aligatorju. Kot bi mignil je 
-

jev.

Jacque in Roxanne sta še odgovor-
-

sel s seboj. Nekaj se jih je nabralo 
v mesecih pred mojim prihodom. 
Zadnji dan sem Roxanne predal 

set DVD-jev s predavanji. Slovo je 

-

Kmalu nasvidenje!
SA#O LUZNAR
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GLASBENE NOVICE
MUZIKA

neimenovan album bo izdan leta 2015.

-

-

-

-
-

podvigih Iommi ni pozabil na prvotno poslanstvo - dvajseta in bojda zad-

-

-
-

-
centom Maxom Normanom. Pusti-
mo se presenetiti.

-
ral. Nov album z imenom ‘The Pale 

januarja. Datum je pricurljal preko 

kjer je kot datum izzida naveden 
-

loten seznam pesmi. Uradno objavo 

-

-

-

-

-

-

-

ni znan.

FAITH NO MORE Z NOVIM ALBUMOM

MIXTAPE KURTA COBAINA
TONY IOMMI PI#E ZA CSI

ZAPUSTIL NAS JE JACK BRUCE

MEGADETH

MANSON PONOVNO

JOHN CARPENTER

TROJNI CD SKUPINE SOUNDGARDEN

RECORD STORE DAY: MOTHER LOVE 
BONE, JUDAS PRIEST, KORN, metallica.. 

NOV ALBUM MUSE Z LANGOM
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PUNK-ROCK NOVI!KE

obletnici delovanja vrnili na koncertne odre. Zdaj pa predstavljajo  novo 

-
-

-

lahko pridejo le iz notranje globine posameznika. 

devet štiklov. Za izdajo in produkci-

jo albuma so poskrbeli pri QP Pro-

ZPP. Pred tem so leta 2011 izdali še 

-

sedila ter premišljen pogled na 

katerim so skupaj igrali v projektu 

Novogoriška skupina Neverend je 
-

skupine uvrstili 12 avtorskih koma-

so poskrbeli pri ZPP. Na ustvarjanje 
njihove glasbe so vplivali razni kali-

poslušajo še danes. Pri besedilih 
najraje povejo stvari kot jih vidijo 

medtem ko nekatera govorijo bolj 

iskreno liriko poudarjajo enotnost 

-

circle pita in podobnih hardcore 

-

tudi na PRH.  

nabite štikle izpovedne narave. V naša ušesa prinašajo polne melodije 

-

-

-

niti ni mar za odsotnost vokalnih linij.

MUZIKA

ODPISANI Z NOVO IZDAJO PO 14. LETIH

HAPPY OL’ MCWEASEL TUDI ZA JAPONCE

XAXAXA S TRETJO PLO#!O

AKTIVNI TEST OF TIME

KDO ODLO!A?!

DEMON SMILES - 
SKATE, PUNK iN 
ROLKA

NEVEREND S 
PRVENCEM

BaNE - ZADNJI 
ALBUM

PUNK ROCKERJI Z MINSKA

BLACKOUT “BEHIND”

NOVICE STA ZBRALA MATEJ URBAN! IN MATEJ VELKAVRH

Trojec Demon Smiles prihaja iz 

-

-
-

ter prinašajo pozitivni odnos do 
ljudi in prijateljev
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OZKA HI#A
Na Poljskem gradijo najbolj ozko 

bo stiskala z dvema sosednjima 
-

tor pa bo meril zgolj 1 meter in 
32 centimetrov. Hiša bo imela eno 

in kuhinjo. Ker v hiši ne bo veliko 

lastnik zadovoljiti s precej asket-

IZ SMERI

#tudenta iz orja%ke vagine re%ili 
gasilci

-
-

jema provokativne umetnine rešiti gasilci.                                               

-

Dober tek!

PLI#ASTA EBOLA

-

pokukale skozi njihova okna. Tako -
tu je razprodana. Kljub alarmantne-

-

-
nosti prodaje glede na zdravstveno 
stanje mnogih ljudi pa podjetje ne 
odgovarja.

PLA!ILO ZA KAKEC
ponuja 40 ameriških dolarjev v za-
meno za vaš drek. Njihova dejavnost 

-
acijo mikrobiote. Sami pravijo: “Na 

so najzaneslivejši vir teh potrebnih 
-

tovo telo.

NA KITAJSKEM ZASTONJ PIVO

-

UKRADENE OVCE JE PREBARVAL

-

bi se znašel v podobnih razmerah.

GLAMBURGER

kar 1350 evrov. Sestavlja ga 220 

-

dopolnjen s kanadskim jastogom 

vse skupaj pa se poplakne z nekaj 
šampanjca. 
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IZ SMERI

POSEBNO DREVO
V centru Pariza postavljajo 

-
lena struktura spominja na seks 

prodajajo v distriktu Pigalle. Struk-

delo ameriškega umetnika Paula 

PRVI BATMOBILE
-

tah vozi povsem legalno. Sestavili 

-
da ima vgrajen še ognjemetalec. 

ZANOSILA S PRETIHOTAPLJENO 
SPERMO

-

ZARADI VI#INE OPRO#!EN ZAPORA

STOL, ki objame

USPE#EN POROD PO TRANSPLANTACIJI 
MATERNICE

-

podaril. Japonci so v ta namen izdelali Stol umirjenja. Oblikovan je kot 

-

pa je namenjen starejši populaciji. Na Japonskem je sicer trenutno kar 
-

izdelka dobri.

-

 

V !RNI GORI DOBILI ZMAGOVALCA V 
LE"ANJU

-

-

-

NAJDRA"JI PES NA SVETU

sam postajal rejec.

NAJSTAREJ#I OHRANJEN TATU?
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ME#ANO

DO IT YOURSELf!
-
-

-
-

vanjem novih stvari pridobivamo nove spretnosti in spodbujamo lastno ust-
varjalnost. Ponovno predstavljamo nekaj zanimivih projektov za inspiracijo!

STARO KOMODO LAHKO 
PREOBRAZITE V ZA!IBNICO OZ. 

MANJ#I VRTI!EK. ODLIL!NA 
PO"IVITEV ZA TERASE, 

BALKONE ALI VERANDE!

ZA MEGALOMANSKO IGRO 
JENGO POTREBUJETE 48 

ENAKO DOLGIH KVADROV LESA 
IN 5 RAZLI!NIH BARV. 1A ZA 

DRU"ABNE DOGODKE!

ZA IZDELAVO SVE!E POTReBUJETE: &ebelji vosek, kozarce v 
katerih bi $eleli imeti sve&o, v$igalno vrvico, %karje in 
lepilni trak. Segreti vosek vlijte v kozarec, toliko da 
pokrijete dno kozarca in vanj vstavite v$igalno vrvico. 
Po&akajte da se vosek malo strdi in dokon&ajte svojo 
sve&ko tako kot je prikazano na FOTOGRAFIJI ZGORAJ.sve!e.

LESENA GAJBICO ZA JABOLKA PREVRNITE 
NA “BOK”, PO#PREJAJTE ALI POBARVAJTE, 
NA ZGORNJO PLAST NAKLAMFAJTE BLAGO 
IN GA ZAPOLNITE Z VATO ALI USTREZNIM 

POLNILOM, VSTAVITE DESKO KOT POLI!KO 
, PO "ELJI NAMONTIRAJTE #E KOLE#!KA IN 
DOBILI BOSTE LI!NO OMARICO ZA !EVLJE. 
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ME#ANO

BERLINSKI ZID - 25 LET OD PADCA

mesta. Mejo so postavili vzhodno-

spreminjati v zid - Berlinski zid.
Povod je bila delitev na Potsdamski 

-
lili na štiri okupirane cone - vsako 
je kontrolirala ena izmed zaveznic 

Sovjetska zveza. Berlin kot prestol-

ki so ga kontrolirali Rusi.
Berlin je tako postal majhen 

so med dvema teritorijema pel-
-

nizem predstavljajo ekonomsko 

to je šestina vzhodno-nemškega 

-
no število obupanih ljudi. Kmalu 

zidu. Skoraj tri desetletja je nato zid 

meje. Kljub rigidnosti pa je veliko 

-
injalo podobo. Zunanji zid na st-
rani Zahodnega Berlina je v višino 

kilometrov od tega je meja znotraj 
mesta med Zahodnim in Vzhodnim 
berlinom merila 43 kilometrov. Vs-
ega skupaj je bilo 302 nadzornih 
stolpov. Zid je bil pogosto obsijan 

kjer so se kazale stopinje in smer 

prebega. Ob nadzornih stolpih so 
-
-

Berlina so uporabljali tudi mine. 
Prva ovira na katero so naleteli 

-

ali pa so utonili oz. utrpeli smrtne 
poškodbe. Nekateri so si sodili sami 

-

a so lahko vozile le po svoji strani. 

ni smel izstopiti - te postaje so im-

duhov (ko so po padcu Berlina ljud-
je vstopili na te prej neuporabljene 
postaje so jih našli popolnoma ne-

so ga skopali študentje zahodnega 
Berlina je prebegnilo 57 ljudi. Dolg 

je bil 145 metrov in visok 90 cm. 

-
pali pa so ga dva tedna. Tunel je bil 

-

tunelov je sicer bila hitro razkritih.
Zakoni in predpisi so velevali upo-

-

ukaze paznikov ali ne prenehajo 

streljanja. Posebnega dovoljenja 
paznikiki za streljanje niso potre-

Honecker ukazal prenehanje upor-

-

-
-

             M.I.

POLITI!NO LO!EVANJE IN OMEJEVANJE
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KONCERTI
DOGODKI

PRIREDITVE
FESTIVALI 

LOKALNO

IZVEN

ZUNAJ

15.11. @MC PEKARNA
SABAIUM - 20.let 
Veterani slovenskega metala Sa-
baium letos praznujejo jubilejnih 
20 let neprekinjenega delovanja. 

-

desetletjih ustvarili.

21.11. @MC PEKARNA
BLACK DIAMOND

-

in celo marsikje v tujini. Njihov al-
bum je bil za minulo leto po izboru 

-

22.11. @MC PEKARNA
MEMBERS PARTY

šestih zjutraj!
Karaoke bodo! Nabor pesmi naj-
dete na spletni strani. 

dan do tega dogodka.
-

neveljavna. 

28.11. @MC PEKARNA
NEGURA BUNGET

-

bodo nov album poimenovan Tau 

-
jbolj spiritualno podkrepljenih 

svoje glasbe uporabljajo izvirne 

11.11. @kino %i%ka
John McLaughlin & 
The 4th Dimension
Po lanskem novembrskem 

velikana. Ta dogodek pa je poleg 
naštetih dejstev pomemben tudi 

-

15.11. @CVETLI!ARNA
THE BEATLES REVIVAL
ob 21.00 bomo lahko v ljubljan-

saj prihajajo The Beatles Revival! 
Najuspešnejša evropska skupina 

-

so nastopili na zabavi britanske 
-

27.11. @KINO #I#KA
Einstürzende Neu-
bauten – Lament

-

11.11.@GASOMETER, DUNAJ
JACK WHITE

-

-

glasbenih zasedb in je sodeloval z 

2012 izdal svoj prvi solo album 

-

-
ometru. 

13.11.@ STADTHALLE, DUNAJ
CAT STEVENS/YUSUF
inštrumentalist in predvsem hu-

-
lopu turneje obiskal tudi Dunaj in 
gotovo zarezal do marsikaterega 
srca.

19.11.@ STADTHALLE, DUNAJ
SLASH
Slash bo v okviru turneje svoj zad-

je skladbe posnel skupaj s pevcem 
-

23.11.@GASOMETER, DUNAJ
MACHINE HEAD

ki je izšel 7. novembra. Na turneji 
-

-
ju.

30.11.@ VIENNA ARENA, DUNAJ
RIVAL SONS

kakšnih velikanov...  Predirljiv vokal 

bodo na Dunjau predstavili zad-

2.2.@ TVORNICA KULTURE, ZG, HRV
SABATON
daljnjem švedskem severu od 

dobivajo pri svojih prednikih v 
preteklosti. Vikingi so bili znani 

bitke in vojne navdih za glasbeno 
ustvarjanje pa boste lahko slišali v 

zagrebški Tvornici. 

-
endarnih berlinskih industrialcev 

-
jne pred 100 leti. Koncertna pred-
stavitev tega izvenserijskega pro-
jekta je omejena na le dobrih deset 

6.12. @MENZA PRI KORITU
The Bambi 
Molesters, The 
Flaming Sideburns, 
The Strange Persons 
from Porlock, DJ 
Hibari
v Menzi pri koritu na Metelkovi v 

-

rokenrola in je kot tak izjemen in 

glasbene kulture. 

7.12. @GALA HALA
MAD CADDIES
Po vseh razburljivih koncertnih 

ljudske instrumente iz rojstne Tran-

ljubitelj black metala ali ne. Nepoz-
abna slušna izkušnja zagotovljena!

6.12. @MC PEKARNA
IRON MEDIAN
Iron Maiden tribute band na Bal-
kanu in eden izmed najboljših v 

-

ljudmi. Iron Median so: Sergej 


