
INDIJANEZ

Razkrivamo lokolome nad Pekarno 

izpostavljamo delo mladega 17-letnega 

pisca ter intervju z avtorjem kovinskih 

umetnin pred klubom MC..

kaj nam prinašajo kategorije kot je 

zdravja...in o sodobnih oblikah rasizma 

ter diskriminacije....

-

murozna zgodovina dreka, razume-

underground ekonomije na primeru 

drogeraškega spletnega portala...

Vse ostalo, kar ni pasalo v druge ru-

novoodkritemu sesalcu...

novice..Tudi tokrat smo jih zlahka 

nabrali...Preberete lahko o drive-in 

glave  itd...

aktivnosti, dogodki, izpeljani projekti,  

Tokrat povzetek poletnega dogajanja 
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vabim, da razmislite o zapisanem...

(ob tem pa ostanete pozitivni, 

visoke zgradbe in nizko zavest, vse 

širše avtoceste in vse bolj ozke 

medicine, a manj dobrobiti.

brezvestno, se premalo smejimo, 

prehitro vozimo, se prehitro ujezimo, 

predolgo bedimo, se vstajamo utru-

-

liko imetja, ki izgublja na vrednosti. 

-

letom. Prišli smo vse do lune in naz-

cesto, da bi spoznali nove sosede. 

Osvojili smo zunanji svet, ne pa 

-

spomina, a vse manj komuiciramo. 

nizkih karakterjev, strmih profitov in 

-

luksuznih hiš in strtih domov. To so 

-

ratno uporabo, zavrgljivo moralo, 

teles in tablet, ki zmorejo vse, od 

-

hitro obrnil list. 

BARBARA MURAUS

iz spremne besede, med vrsticami, 

letnik. Najprej pa še vseeno ponovitev 

spominjat.

Ko sn bil mali, to je še blo ful let predn 

so še kr vlki grunt, zato je blo za nas 

dost zanimivega za delat.

Najrajši pa smo, ko smo meli kaj 

50 in na vasi ni bil najbolj priljubljen. 

Nam frocom pa je bil ful kul, ker nas je 

vedno povabo na malco in skoraj vedno 

je blo zelhano meso. Poleg bajte je 

mel kr vlki kos trave, da smo lahko tud 

da nam je autmigeca špilo. V bajti mu 

je sicer vedno ful damfalo pa ful je bla 

hica vedno, ker ni hoto okne na oberliht 

odpirat, da se ne bi prehladil zaradi 

prepiha. Ampak nam je blo fajn, ker 

mu je ful klumpa naokoli in po ladlih 

delat. Ni pa bil ravno neki maneken – 

pravzaprav je nikak vun zgledal. Mel 

prazen nasmešek, cote vedno ene te 

iste pa buhe so ga nonstop napadale. 

Pa še ful nerodn je znal bit. Enkrat 

pol bajte zakuro. Nonstop je nosil tri 

nisem videl met kaj drugega obuto. 

nerodnosti na rajsnedl stopo. Mi valda 

takoj ful v smeh. Turnceler mu je v 

neke stare skije, ki so mu v kotu slonele 

skoro po ferštandkeslu dobo. 

zakon...

#TAJER#!INA OD A DO " KNJIGA MESECA

#PELA BERGANT:
TRENUTEK ZA 
TI#INO
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v Pekarni. Obsega preko 400 m2 

visoke mansarde. Prostor je obdan 

z manjšimi okni, ki jih zakrivajo 

polkna, dostop pa je urejen po 

K uporabi prostora vabimo vse, ki 

-

mans, delavnico ali kakšno drugo 

mirno dejavnost, ki je primerna za 

to lokacijo.

RAZSTAVI#!E LUBADAR

RAZSTAVI#!E MC

delu kluba, pod galerijo. Vitrine 

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: 
OFFICE@klub-mc.si

I#!EMO TE!

DESK@INDIJANEZ.SI

POZDRAVNI NAGOVOR !ITALNICA POD TRAMOM

Aktualni dogodki pa manj aktualni, 

intervju z zanimivo osebo, ali pa 

zanimiv intervju z nezanimivo 

osebo, recenzija koncertov ali 

pasjih iztrebkov... - izbira je vaša, 

odprti smo tudi za izstrelke mimo 

in lokolome, zato le pogumno! 

Neobjavljeni pisci, spregledani 

filozofi...oglasite se nam na spodnji 

Knjig ni dovoljeno odnašati, za bran-

pa prosimo seznanite osebje MC-ja. 

-

enskem, angleškem in nemškem 

jeziku, znanstveno fantastiko, krim-

vojne literature, knjige o umetnosti, 

literaturo, izbor revij in zajetno 

nadalje dopolnjevali in izpopolnje-

vali, zato vabljeni vsi, ki imate doma 

kakšno knjigo, revijo ali strip, ki bi 

Knjiga meseca je tokrat prvi del tril-

ogije z naslovom TITANIJA: STEKLENE 

SOBE. Knjiga se je zapisala šele 

17-letnemu dijaku Prve gimnazije 

-

svobodnjaškim duhom, je bila v ob-

-

-

pal, kako je potekalo delo do izzida 

knjige. Da vas zmamimo k branju 

v bralno formo, ki bo potrebna za 

novo šolsko leto), pristavljamo tudi 

krajšo obnovo.

Zadnji dve leti nista minili brez 

dneva, ko ne bi pomislil na Titanijo. 

skrivnostna – sad moje domišljije z 

dodatki grške, rimske in germanske 

kar za naslov trilogije, katere prvi 

potekalo gladko in sem se zaradi 

-

šele od kakšnega mladega, novega 

TITANIJA: STEKLENE SOBE

AKTUALNA FOTOGRAFSKA
RAZSTAVA V KLUBU MC

ob omenjenem datumu. Ob sodelo-

-

Predstavitev je potekala na dan 

izida knjige, 9. septembra, ob 17. 

uri na Prvem odru (gledališki pros-

OBNOVA

in skrivnostna. Toda tudi v raju kdaj 

zato je Zevs, bog neba in vremen-

-

edi konec. Z drugimi bitji iz Titanije 

dvanajsterica glavnih bogov z Zevs-

zlu za svobodo. Zevs mora zbrati 

spet zavladal mir?      Vito Lavren&i&

-

nja tri leta aktivno raziskuje fo-

-

-

predstavila s serijo koncertne foto-

pa se z razstavo v klubu MC pred-

-

la v intimni morfologiji identitete in 

v njeni minljivosti.

-

Prijazno vabimo k ogledu razstave!

sorte

s primerno domišljijo oz. v primernem 

govori al pa ga bluzi na vlko mu tud 

na vrsti

pnevmatik

pa te ful zanese al pa se celo razbiješ 

ARCHIBALD KRIK
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PISALO SE JE O PEKARNI...UMETNIK "ELEZNIH STRUKTUR

INDIJANIZMI INDIJANIZMI

..TUDI TISTIH INDIJANEZOVSKIH PRED KLUBOM MC

Velike šiljaste noge iz katerih raste 

ogromno dvodelno telo, sprednji in 

skoraj tal dotikata dve cevi – tipalki, bi 

govorim?

delom telesa se širi majhen plamen, 

ter osvetljuje njegovo telo. 

Zaslišim glasbo, nato se za menoj 

glasbe, zibljejo mimo mene in ostalih. 

sta dekleti enakomerno namazani z 

skrivnostno, na sebi ima rjavo haljo, 

ki se povezuje z šiljasto kapuco, ki jo 

do gromozanskega pajka in dolgo 

palico, ki jo ima v roki pristavi na ogenj. 

njegovo delo?

1. Opi%i sebe in svoje delo, v nekaj 
stavkih (kdo si, kaj PO!NE#?)

preoblikovanje kovine in iz tega 

izhaja vsa moja kreativa. Kovaštvo, 

varjenje, sestavljanje in ustvarjanje, 

predstavah.

2. Kaj te je pripeljalo do ideje 
ustvariti pajka – orjaka?

fantazijska literatura, filmi in glasba, 

in to je bil povod za prvi tovrstni 

upodobitev.

3. Kako dolgo &asa (pribli$no) 
ustvarja% tako veliko upodobitev, 
kot je pajek-orjak?

trajal kak dober mesec, vendar je bilo 

opravljenih nekje med 150 in 200 

delovnih ur.

4. Nerada priznam, da me je pajkov 
strah $e od otro%tva. Pred njimi 
%e danes kar otrpnem. Si se tudi ti 
kdaj pajkov in/ali kak%ni so tvoji 
drugi strahovi?

strahove, ampak kot pozitivna bitja in 

o teh fascinantnih bitjih. V tem smislu 

nekih hudih strahov nimam oz. ni 

dovolj prostora v tem intervijuju za 

filozofsko razpravo.

5. Ali ustvarja% %e kak%ne druge 
$elezne upodobitve, &e, kaj?

le teh. Trenutno pripravljam in 

eksperimentiram z novo ognjeno 

predstavo, ki bo dobila pravo podobo 

nekje do konca leta.

6. Performance na lentu je 
najverjetneje zahteval prav tako 

veliko &asa za izdelavo samega 
pajka, kot tudi za pripravo za 
sam nastop. Kako dolgo &asa ste 
se z dekletoma pripravljali na 
nastop?

jo malce dodelali. Vse skupaj je trajalo 

kak mesec, do prve letošnje predstave 

v Pekarni.

7. Ali ima% v mislih, v prihodnjosti 
ustvariti %e kak%nega orjaka, ter 
kak%en podoben projekt (izvedba), 
kot je bil prej%nji projekt, ki je bil 
predstavljen na Lentu? nam lahko 
zaupa%  Kaj so tvoje $elje in cilji v 
prihodnje?

skulpture in inštalacije, kot same 

moje kreative. Verjamem v stvari, ki ji 

delam in vem, da me bo pot vodila še 

realizirati.

No to je bil intervju z Rokom – 

prav posebnim umetnikom. Veliko 

ustvarjalnosti  in kreativnega mišljenja 

ZARJA #ETAR

LOKOLOMI LETA 1993
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UPERJENO

-

zgolj dva milijona, me zagrabi 

smo ljudje majhni, le v kolikor se kot 

-

jhne. To še posebej velja, ko pomis-

-

vo, da je pripadnikov drugih naro-

-

jonov, Kitajcev pa 1350 milijonov, 

-

imata skupaj manj kot pol milijona 

-

-

lec dosegel Nobelovo nagrado, bi 

A kdo smo mi? Zakaj bi se omejevali 

-

avto, v katerem se vozim in stano-

Svetovni so%olci

-

predvidel, da bo tehnologija do 

konca stoletja napredovala (vsaj v 

-

ni se motil. Pravzaprav smo, vsaj v 

sposobni. A ni se zgodilo. Namesto 

tega je tehnologija delana vse bolj 

-

let z izvajanjem nalog, ki so v bistvu 

nepotrebna. Moralna in duševna 

škoda, ki iz tega izhaja je ogromna. 

-

vanje ni materializiralo? Pomembno 

-

-

dustrij od leta 1920 naprej, a le redke 

so imele veliko opravka s produkcijo 

in distibucijo sušija, iPhona ali pre-

sliko - v zadnjem stoletju je število 

zaposlenih v kmetijstvu in indus-

prodajalcev in servisnih delavcev. 

Z drugimi besedami, industrijske 

nji šoli. Enako kot v šoli, se tudi v 

-

Potem je tu velika skupina ostalih, 

majhne skupinice, trope, kjer jih 

se spomni kolonije na morju, šole 

v naravi ali kakih drugih šolskih 

izletov, bo znal potrditi tovrstne 

-

arodno okolje me spomni, da vsi mi 

ampak smo predvsem ljudje. V do-

brem in manj dobrem pomenu te 

svoj regijsko ali narodno identiteto, 

bi se lahko glede na relativno ma-

A tako samoomejevanje ni potreb-

identitete lahko damo nekoliko na 

stran in si pustimo, da smo prepros-

to ljudje. Razlikuje nas bolj ali manj 

geografskih enotah, kjer vladajo 

Meje le v glavah

-

ugotovi, da smo si ljudje podobni 

-

jim sosedom. 

Ljudje skozi karakterje
Pred leti sem naletel na knjigo 

Please Under-

stand Me:Character and Tempera-

ment Types, ki ljudi predstavi skozi 

podlagi katerih potem ljudi razvrsti 

razdeli na podlagi tega ali so bolj 

usmerjeni navzven ali navznoter. 

-

zanimanj za konkretne ali abstrak-

tne stvari. Potem je pomembno, 

razum. Zadnje razlikovanje pa izhaja 

sebi vse vidike, a po teoriji naj bi 

Razlike so samoumevne
Teorija pravi, da porazdelitev karak-

terjev nima povezave z našo kul-

lastnosti, druge lastnosti pa za-

spodbuja ekstrovertiranost, na 

-

postavlja zanimanje za abstraktne 

svetove, kiparstvo na drugi strani pa 

stvari. Karakterno se razlikujemo 

razuma pri urejanju sveta. Eni so 

se bolj zavzemajo za svet dobrih 

Po dolgotrajnem premišljevanju 

teorije karakterjev, sem tudi v vs-

razmišljati skozi karakterje, kamor 

je postala veliko bolj smiselna. Ra-

ljudje tako zelo tuji, spet drugi pa 

pogovora. Naši karakterji se z enimi 

-

naš karakter. Zato smo si v splošnem 

podobni.

Brezmejna doma&nost
Zamejevanje ljudi po lokalni, narod-

ni, verski ali drugi obliki pripadnost 

spregleda razlike in podobnosti 

kam se bomo prišteli, komu bomo 

po narodnosti in tako pripadamo 

-

jcem, lahko pa se razvrstimo glede 

na zanimanja in se tako umestimo 

-

-

pleksne, da bi jih ustrezno zame-

jili glede na narodno ali kako drugo 

do neke mere bomo vedno opis-

ljivi z jezikom, ki ga govorimo in z 

geografsko regijo, ki jih pripadamo. 

namesto, da bi iz tega delali prob-

lem, v sebi vsak posebej raje pre-

poznajmo zanimanja in lastnosti, ki 

nas povezujejo z milijoni ljudi po 

sorodnost z njimi. Misleci, športniki, 

umetniki in tehnološki navdušenci 

obstajajo povsod in jih je na mili-

proti velikemu svetu, ki mi stoji 

sebe in svet postanem del skupno-

sti, ki jo sestavlja stotine milijonov 

se ukvarjam s stvarmi, ki me zani-

majo. Kitajska je geografsko velika 

s stvarmi, ki ga zanimajo. Tukaj, tam 

in marsikje obstajamo ljudje, ki radi 

premišljujemo o vseh teh stvareh. 

.                                                                 DEJAN SAVI'

NAROD:PREDPOSTAVKA, KI JE NISEM POTREBOVAL MODERNI FENOMEN NESMISELNIH SLU"B
Na%a zanimanja povedo veliko ve& o nas kot narodnost ZAKAJ, kljub tehnolo%kim zmo$nostim, #E VEDNO DELAMO VE! KOT #TIRI URE?

UPERJENO

 “ Svoje lokalne in 
nacionalne identitete 

lahko damo nekoliko na 
stran in si pustimo, da smo 

preprosto ljudje.”

 “ Z druga&nim gledanjem 
na sebe in svet postanem 

del skupnosti, ki jo 
sestavlja stotine 

milijonov meni podobnih 
ljudi ”

 “ Zamejevanje ljudi po 
lokalni, narodni, verski 

ali drugi obliki pripadnost 
spregleda razlike in 

podobnosti med nami ”

avtomatizirale. A namesto, da bi 

to dovoljevalo masivno redukcijo 

delovnih ur, ki bi prebivalstvo osvp-

-

vajali svoje projekte, udejanjali svoje 

-

-

sev, telemarketinga, še bolj pa prava, 

akademske in zdravstvene adminis-

-

poram prej omenjenih industrij ter za 

in sprehajanje psov, 24-urna dostava 

zmišljeval delo, samo zato, da bomo 

V kapitalizmu je to pravzaprav cilj. 

Ekonomska teroija sicer pravi, da je 

dogaja.

Medtem ko se korporacije lahko 

tistim, ki dejansko skrbijo za delo, 

papirju ljudje delajo 40 ali celo 50 ur 

na teden, a dejansko, kot je predvidel 

-

Odgovor torej ni ekonomski - je mor-

ugotovil, da je vesela in svobodna 

nevarnost. Po drugi strani je paradig-

ma, da je delo vrednota sama po sebi 

intenzivni delovni disciplini za 

prikladno.

delo, ki ga ne mara in v katerem niso 

posebno dobri. Opravilo po vrhu vs-

ega niti ne rabi biti oddelano, a kaj, ko 

dinamike naše ekonomije.

Razumem, da bo tako mišljenje 

-

jne? Ti si profesor antropologije, kjer 

nekomu, ki meni, da ustvarja pomem-

ben prispevek k svetu rekel, da ga ne. 

Ampak kaj pa tisti ljudje, ki sami zase 

menijo, da opravljajo nesmiselno oz. 

nekoristo delo? Pred kratkim sem se 

ki ga nisem videl odkar sva bila stara 

sem izvedel, da je bil sprva pesnik, 

nato pa frontman indie rock skupine. 

Pesmi, ki sem jih poznal iz radia so 

bile njegove, le da tega nisem vedel. 

delo je nesporno mnogim polepšalo 

trenutke. Po nekaj neuspelih albumih 

utopljen v dolgove in z novorojenko 

prispeva v svetu in po njegovi oceni 

njegovo delovno mesto ne bi smelo 

obstajati.

Na tem mestu se poraja ogomno 

-

tora za pesnike, po drugi strani pa 

-

imenujemo trg zrcali to, kar ti ljudje 

verjamejo, da je koristno in pomemb-

-

trebnih mestih tega še kako dobro za-

bo ob tem, ko ugotovi, da ima nekdo 

-

lahko sploh pogovarjamo o dosto-

da njihovo delo ni potrebno ali sploh 

ne bi smelo obstajati? Kako, da to ne 

-

tiste, ki dejansko opravljajo smotrno 

nenapisano pravilo, da bolj kot je 

-

jih izbrišemo bo rezultat hitro viden 

brez ska glasbe bi bil siromašnejši. Ni 

lobisti, direktorji, oglaševalci..(mnogi 

Še bolj perverzno je, da obstaja mis-

elnost, ki pravi, da tako more biti. To je 

Vidite ga lahko, med drugim, v Veliki 

so ti delavci potrebni, a zdi se, da je 

kjer so republikanci izjemno uspešni 

ki imajo domnevno prenapihnjene 

-

-

med terorizirano sfero nezaposlenih 

-

strani pa gojijo zavist  in gnus do tis-

tih, ki opravljajo delo, ki ima nesporno 

-

zlaga zakaj, kljub našim tehnološkim 

kot tri ali štiri ure dnevno.

DAVID GRAEBER (prvotno objavljeno v 



-

jejo poleg slovenskih, še kitajski 

bi svojega otroka vseeno raje vpis-

otrok se navzven obnašajo sicer 

posameznik pri sebi, dejstvo pa 

na osebni izkušnji - saj otrok še 

ni bil v taki situaciji. Morda bi k 

se ne bi bali novih izkušenj ali da 

situacijskih vzrokov ne bi pripis-

ovali posameznikovi osebnosti. 

mešana šola izoblikovala otroka, 

- pri tem pa seveda ni potrebno 

saj nedvomno obstajajo. Potru-

diti se moramo, da se sistemsko in 

temu, da vsak na individualni ravni 

skuša ravnati tako, da nikogar ne 

tega, ker je ta nekdo pripadnik 

ki ni njegova lastna. Predpogoj za 

to je sistem sam, ki bi moral biti za-

konsko nastavljen tako, da institu-

cionalna diskriminacija sploh ni 

BARBARA MURAUS

INDIJANEZ 2013 INDIJANEZ 2013

8 9

VEM, DO KOD SE"E MOJA ODGOVORNOST MODerni RASIZEM IN DISKrIMINACIJA

UPERJENO UPERJENO

še vsi ne veste, da je odgovornost 

ramenih nas samih?! 

-

sredine šestdesetih let prejšnjega 

stoletja prizadeva izboljševati 

zdravje ljudi, to da ob tem nes-

stvar.

zgodbo, v kateri podjetje ponuja 

-

telefonske signale, da se dogovori-

jo za anketo na domu (da v to sploh 

privoliš, moraš biti naiven, kot je 

appartheid, vsi lahko vstopamo 

tem, da je marsikateri narod ali 

barvo polti ali geografsko ozem-

Osnovna teza kulturnega ozi-

roma socialnega evolucionizma, 

enake razvojne faze. Razlike med  

skupnosti na planetu enotno zgo-

teorije, saj je eden prvih, ki je od-

krito trdil, da je arijska rasa su-

periorna. V 19. in 20. stoletju so 

tovrstna razmišljanja bila predmet 

in drugih znanstvenih študij, na 

saj so z njo utemeljevali svoja de-

janja. 

da smo vsi ljudje na tem planetu 

-

strezno govoriti o rasah. Termin 

-

ali Azijca, temnopoltega od svet-

lopoltega. Razlike, ki jih vidimo so 

posledica prilagoditve na okolje. 

-

in ne med dvema skupinama. Z 

-

zelo verjetno je, da ste od svojega 

rasa torej konstukt in iluzija pa sta 

rasizem in diskriminacija še kako 

-

stavitev sploh ne omenjam. 

Takih in podobnih zgodb smo 

dodatno vznejevoljilo pa je to, 

prelagajo odgovornost ne samo 

bivalnem prostoru.

namesto za npr. zdravo prehrano 

-

moramo za kvaliteto zraka, ki ga  

se lahko do teh dobrin obnašamo 

malomarno, vprašanje je le, katera 

-

bi ljudje preko civilnih iniciativ 

zahtevali svoje ustavne pravice, 

kje je še tista pravica o delu za vsa-

strpati v svoje hiše in stanovanja, 

s seveda nenepomembnim dejst-

Tako v prvem primeru (zraven 

planetu se nam zdi še bolj trivialna, 

saj se odgovorno vedejo do svoje-

ga zdravja, drugi, ki pa te odgovor-

-

zrakom! Tako se tudi med ljudmi 

-

valnih pogojih kot drugi, saj se za 

boljše pogoje niso dovolj potrudili, 

niso dovolj trdo delali, niso dovolj 

odgovorni. Pa saj ne govorimo o 

jahtah in bazenih, ampak o naših 

osnovnih pravicah!

Zgodbo o lastni odgovornosti za 

zdravje sta v moj dom prišla proda-

jati zelo mlada fant in dekle. 

zdravje in brez kontaktov novih 

-

Ko sta odšla, mi ju je bilo v bistvu 

škoda, saj svoje prve delovne 

izkušnje preko študentskega dela 

pridobivata v podjetju, ki pod pret-

vezo ponujanja zdravja, prodaja ka-

pitalizem v najhujši obliki. 

Morda pa jima je najina odklonil-

nost dala misliti in bosta spregleda-

sedaj prinesel tudi nekaj veselja ob 

-

piram. Med razgovorom o zdravem 

pokadil cigareto ali dve. Ali so mor-

da bile celo tri?

             ANJA MAGAJNA

O pranju mo$ganov s &istilci zraka ...ALI KULTURA POSTAJA NOVA “RASA”?
-

zlage rasnega razlikovanja in rasne 

neenakosti so se diskriminacija 

in razlikovanja sedaj usmerila na  

svobodnomiselne kultura ne more 

biti prepreka pri doseganju enako-

sti. Vsi ljudje, ne glede na kulturo 

imajo enake sposobnosti (tudi to je 

vse kulture privzgojene (in imajo 

ali trideset let nazaj se je razmah-

nil aktivizem manjših skupin, ki so 

-

redek.  Vsaj v teoriji se je uveljavil 

kulturni relativizem. To pomeni, da 

so vse kulture vrednotene enako. 

V tem smislu je šlo za prizadevan-

ja, da smo barvno slepi. V praksi 

stvari seveda niso tako enostavne 

okolje. Multikulturalizem je pris-

kadar jim to ustreza rade govorijo 

o kulturni diverziteti. Vse lepo in 

-

tih ideoloških vzvodov kot so jih 

-

ni. Kulturo opisujejo kot nekaj, kar 

je tako spojeno s tradicijami, da se 

zdi kot, da je nekaj danega, priro-

-

ra postaja esenca in komoditeta 

s katero lahko tudi poslujete ali 

vladate. Kultura je mestoma obrav-

-

mo lahko o kulturnem rasizmu, ki 

- ki nedvomno nosijo krivdo za 

-

-

kompleksu, ki nikakor ni izkorenin-

jen. Ta miselnost morda izvira še 

v upravljanju globalne ekonomi-

-

pravic. Namesto, da se otepamo 

priseljencev (ki roko na srce tako 

opravljajo naša umazana dela in 

-

pomagali, da si ustvarijo boljše po-

-

bimo, da ne diskriminiramo na 

podlagi tega, kar nam pravijo 

-

jemo mnenje na podlagi osebnih 

izkušenj, da spoznamo te ljudi in 

-

ki se ogne temu, da bi si morali 

zapomniti vse - hkrati pa pomaga, 

-

je - da je tiger torej nevaren in je 

to apliciral na vse tigre tudi tiste, ki 

-

tur. Predsodki in stereotipi so torej 

neizogibni - lahko pa jih zavestno 

obravnavamo. Pogosto je, da mod-

erni rasizem v svoji biti niti ni zlon-

ameren. Predpogoj modernega 

rasizma so stereotipni predsodki, 

manifestirajo pa se v zelo subtilni, 

bistvu gre za to, da dejanja posa-
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METALDAYS
UJETO

SEDEM DNI MELODI!NO-harmoni&nega "IVLJENJA OB SO!I

UJETO

-

-

27.7. 2013, kjer se je majhno slov-

ensko mesto Tolmin spremenilo v 

-

tom, kjer je kot glavna skupina 

nastopila Noctiferia, pred njimi pa 

majico ali tedensko karto za festi-

val.

10-obletnico metalskega doga-

janja v Tolminu, s prejšnjih let pa 

nam je bolj znan pod imenom Met-

-

tudi do ugotovitve, da je to festival, 

kjer ste lahko kdorkoli in greste 

-

ebno prišel ogledati koncertno 

dogajanje, zelena vila v katero je 

-

-

1 do 7 dni prej. Nekateri dogodek 

skupinice šotorov. Kako izgleda 

predstavljati, da ogromno zeleno 

pokrajino na gosto prekrijete s 

-

kot 100 glasbenih skupin, kar 

pomeni pestro izbiro zvrsti za vsa-

glavnega odra potem si predstavl-

jajte Alestorm s tako imenovanim 

naj vam bo, da ne ostane pri pred-

stavljanju si lahko na naši spletni 

ogledate kratek posnetek, kako 

smo skupaj skoraj zapluli na odprto 

uspeli upreti, da se ne bi namaza-

glavnem odru se je zvrstilo še kar 

-

še na drugi oder, do katerega se 

prebijete po poti med stojnicami, 

kjer lahko brskate med pestro po-

raznovrstnim nakitom, cd-ji in os-

talimi spominki ali pa celo spijete 

kakšno pivo z lastniki stojnic ter 

poklepetate o kulturnih razlikah. 

 

Vsega se torej zagotovo ne boste 

greste na drugega (ali tudi kam 

da se prekrivata vaša dva najljubša 

-

kino. V poznih urah se je na malem 

ni potrebno posebej poudarjati, da 

Visoke temperature pa so tudi le-

tos poskrbele, da ledeno mrzla 

(ali rjovenje in dretje obiskovalcev, 

-

-

pusta. 

 

-

zgodnjih jutranjih ur ali dlje.  

IndiJanezi in njihovi vtisi
Zakaj torej izbrati festival Metal-

Days? 

-

zaradi neprimerljive narave, zaradi 

MetalDays ali MetalCamp?

-

-

zame bo MetalCamp ostal Metal-

Mnenja o line up-u?

-

videla prejšnja leta, tako da, osebno 

- LEGENDE O MARJANU -
Katera je prava?

-

najslabši do sedaj v zgodovini Met-

imel bogato izbiro obiska ben-

dov. bila je kar kopica dobrih ben-

hkrati 10. obletnica metal festivala 

v Tolminu je bila porazna, za oblet-

-

da je bil lanski Tolmin 10. oblet-

zaradi katerega sem obiskala Metal-

sem bila na koncu le na štirih 

koncertih, ker je zame to dopust, 

Potrebne predpriprave?

-

vanja potrebnih stvari za kem-

Po nekaj letih maš kar dobro sliko o 

tem kaj rabiš – izkušnje iz prejšnjih 

kreneš proti Tolminu, pakiraš in se 

sprašuješ kak za vraga boš vse stvari 

spravil v avto in pa organiziranje ko-

Najboljši trenutki?

-

toru kjer smo kampirali (smeh non-

-

o njem svoje prijatelje ali pa se 

L.B.

METALDAYS SO LAHKO TUDI PREIZKU#NJA ZA OBUTEV

OBISKOVALCI V KOSTUMIH NISO REDKOST

RAZNOLIKA DRU#!INA TUDI MED #OTOri

MARJAAAAAAAAAAAANN!!!!

ALESTORM NA POLNO!

“ Novega imena ne 
uporabljam, zame 

bo MetalCamp ostal 
MetalCamp ”

“ ...POSLU#ALCI MNO"I!NO 
CROWD ROWAJO (SEDIJO IN 

VESLAJO) PRED ODroM ”

- Marjan je bil nek tip, ki je pokozlal 
enim %otor, potem pa se je zbrala cela 
tolpa, ki ga je iskala po kempu in se 
drla: “Marjaaaaannn!.”

- Sli%al sem, da so neki ljude iz Splita 
za&eli klicat Marjan, ker je tam to 
neka njihova planina.

- Videl sem Francoza, ki je hodil od 
vrat do vrat wcjev in spra%eval 
“Marjan?”.

- Vsi se non-stop derejo Marjaaaan - v 
Merkatorju, v kempu, med pesmimi. 

- neka $enska je iskala SVOJEGA MO"A 
in se zgodaj zjutraj neumorno drla 
to ime. Tisti dan so ji potem z dretjem 
pomagali vsi ostali metalci. Ostalo je 
zgodovina.

- Marjana so si zmislili v gozdi&ku 
baje, da Hopsy iz neke slovenske 
skupine - in pol se je prijelo..

- Marjan je trademark Metalcampa. 
Kot skupinski pozdrav.

- MARJAN JE GOZdar, gozdni &lovek, KI 
JE ENKRAT ZALUTAL NA METALCAMP. 
"ENA SE JE BALA, DA JE #EL S SEKIRO.
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Ravno nekaj dni po izzidu poletne številke INDIJANEZA smo gostili prostovoljce v 

okviru Mednarodnega prostovoljskega tabora - MIKS.

-

nem centru Maribora in njegovi okolici, ki so jih pripravili in izvajali prostovoljci iz 

-

-

-

prostovoljci na petih lokacijah ustvarili urbane površine namenjene igranju raznih 

-

-

se kar trije od njih v tabor ob klubu MC v Pekarni, vrnili s klopi.

-

-

naslednje srednje šole

je program Posluh! pritegnil veliko pozornost medijev in širše javnosti, morda 

-

-

-

-

-

nez.si in poslali bomo nekoga iz naše ekipe, da vaš odreši lastnih pisarij (švinglcov, 

vaših prispevkov!

-

-

-

potep.

-

video igre, ki jih bomo mladi predstavili starejšim. Od uporabe konzol in nastavitev 

do samega igranja iger. 

-

-

topom. 

stopijo na pot in z njimi delili lepe misli.

-

Za 

PROGRAMI PROGRAMI

KIKIRIKI!

POSLUH!

HIEROGLIFI!

SOBIVAMO!

 programi KD MC IndiJanez v okviru EPM

UDARNE AKCIJE in URBANE INTERVENCIJE

POVEZOVANJE GLUHIH, NAGLU#NIH IN SLI#E!IH

KJE SO #VINGLCI? GRAFITI? !E!KARIJE? PRISPEVAJTE!

UTRINKI IZ SKLOPA SPLET (HIEROGLIFI!)

RE#EVANJE PROBLEMATIK IN OZAVE#!ANJE

ALE# H. :
SIMONA K. 
TF.: 
BOJAN S.: 
JERNEJ J.: -

TINA P.:... -

S.J.:
cajte. Mi civilizirani ljudje smo pa ga nalagali v banke. Kdor se zadnji smeje.....

ima polne zokne.

MOJCA: 
-

edla samomor..

www.HIEROGLIFI.NET

VTISI PO PREDSTAVITVAH GLUHOTE (POSLUH!)

-

krvjo, opravili na pohod po mestu Maribor. 

-

-

ren motiv za naše tematske fotografije. Kaj pravzaprav tematski foto izlet pomeni? 

smo se v konsenzu dogovorili, da s septembrom nadaljujemo s preostalimi lekci-
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DRU"(AB)NO ODVAJANJE BLATA

UJETO

“Znatno %tevilo oseb 
je izvedlo to, kar se je 

od njih zahtevalo, brez 
razmi%ljanja dokler 
se jim je le zdelo, da 

prihaja ukaz od legitimne 
avtoritete” 

“Posode so bile tako 
barvite, da so jih nekateri 

hoteli uporabljali kot 
ju%ne sklede..”

razumevanje &love%ke krutosti
-

speriment in njegove rezultate, 

konec konecv je bil uprizorjen celo 

-

Rezultati so bili presenetljivi. 

Vprašajte se ali zase mislite, da ste 

-

Kaj pa za 20€? Verjetno ni veliko 

takšnih, ki bi odgovorili pritrdilno. 

enostavno komu razbijemo sanje 

kar mimogrede. Vprašanje, ki se 

banalen, ampak odgovor je, da smo 

najpogosteje kruti zaradi drugih.

psiholog, ki je v 60-ih in 70-ih letih 

prejšnjega stoletja izvedel niz eks-

-

-

se veliko število ljudi pospešeno 

sposoben takšnih grozodejstev. Ne 

le vojaška sila, tudi civilisti so bili 

prisiljeni v razna kruta in nagnusna 

dejanja.

Vendar Milgrama niso zanimali 

ekstremi vojnega stanja, ampak je 

ljudje v relativno ‘normalnih’ po-

gojih v laboratoriju. Kako se bodo 

Kako dolgo bodo poslušni in 

ali bodo ignorirali morebitne 

V poskusu pomnenja in 

moških, starih od 20 do 50 

-

-

bili sprva zelo odkriti. Ve-

v eksperiment, ki bi naj 

-

šokov, na katerem je bilo 30 stikal in 

-

kar naprej motili, tako da je moral 

-

-

igrali svojo vlogo po navodilih Mil-

je eksperimentator 

-avtoriteta- ukazal, 

naj s poskusom 

nadaljujejo, saj 

je to za ek-

sper iment 

p o m e m -

bno. Na vse 

p r o t e s t e 

je eksperi-

m e n t a t o r  

avtor i tarno 

o d g o -

-

-

-

prekinili.

Tako kot sam poskus, so tudi rezul-

tati ‘šokantni’. Milgram je ugotovil, 

da so ljudje veliko bolj pokorni, 

konca - pritisnili so na vsa stikala 

-

kinilo poskus pri 300V, štirje pri 

315V, dva pri 330V, po eden pri 

345, 360 in 375V, 26 pa jih je torej 

šlo do konca do 450V. Pa to niso 

bili posebej izbrani sadisti, ampak 

javili za raziskavo. 

Milgram je utemeljil rezultate 

tako, da je pripisal vpliv dani 

situaciji. To je bil socialno-

psihološki test, ki je poka-

zal, kako zelo pravzaprav 

vplivajo socialne situacije 

-

pred brutalnimi 

postopki zle 

Znatno število 

oseb je izv-

edlo to, kar 

se je od njih 

zahtevalo, brez 

r a z m i š l j a n j a 

o naravi de-

vesti, dokler se 

jim je le zdelo, 

da prihaja ukaz od 

legitimne avtoritete. 

l j u d i 

o m a h o -

vala, ko 

je slišala 

in ko jim je ta ukazal, da je  pomem-

bno, da nadaljujejo so nadaljevali, 

lahko anonimni vodja eksperi-

-

protestom, se ne moremo izog-

niti vprašanju, kaj lahko pri svojih 

-

nih študij po celem svetu. Rezultati 

so bili primerljivi v drugih kultu-

spolih (v Milgramovem poskusu so 

da so bili pri rezultatih upoštevani 

izredno poslušni.  

-

-

sunkom in ali je dovoljeno sprav-

iti nekoga v nezavest v akadem-

‘poberemo’ od drugih z neverbalno 

komunikacijo. Kako dobri so bili 

morda na nezavedni ravni vedeli, da 

-

-

tivnih, ki imajo velik vpliv na naše 

vedenje, ne da bi se tega sploh za-

vedali. Morda pa Milgramov poskus 

Vzgib, da ugodimo, da se vklopimo 

v situacijo, da smo konsistentni, da 

SA#A MILE#I!

UJETO

NEGLAMUROZNA ZGODOVINA DREKA

-

ropi znano, da so na svojih dol-

gih krilih pogosto prenašale drek 

ni bilo kanalizacije, bi bili morda 

-

ene najslabših sanitarnih razmer 

so na evropskih dvorih, kjer naj bi 

dobesedno metali skozi okna ali ga 

16. stoletju so z dekreti poskušali 

hišah npr. v Normandiji in Angliji. 

V Evropi je sistem izplakovanja z 

vodo pripisan Aleksandru Cum-

mingsu leta 1775, v 19. stoletju pa 

ga je izpopolnil Thomas Crapper (pa 

-

pravzaprav bolj ali manj enaka, 

za školjke ni optimalno za naše 

bolj na estetiki, torej na tem, kako 

narediti cisterne in školjke karseda 

so bile tako barvite in skrbno de-

korirane, da so jih nekateri hoteli 

uporabljati kot jušne sklede. Tre-

curka, ki ne samo splahne drek, am-

pak tudi umije zadnjico. Kljub temu 

-

so mimogrede prav tako izjemno 

Pa toaletni papir? Njegovi predniki 

so lupina morske školjke, kamenje 

gobe, seno, slama in pozimi sneg 

(z drugimi besedami - kar je bilo 

Prvi, ki so poskrbeli tudi za udobje, 

so bili Vikingi, saj so uporabljali 

-

na katero je bilo privezano sidro. 

Prvi toaleteni papir za osebno hi-

gieno, izvira iz 14. stoletja, ko so bili 

-

ki so  produkt skomercializirali, 

-

kaj potrebujejo, kar so hitro zagra-

bile znamke. Tudi nemško podjetje 

-

-

ma toaletne role je bilo nerodno in 

-

kaj drugega. 

-

grede slovenska beseda sega v 16. 

prej pa se je uporabljala beseda 

Zgodovina dreka je knjiga fran-

knjige je, da se zgodovina razume-

civilizacijskih tehnik obvladovanja  

njegova miselnost po njegovem 

sovpada z odnosom do dreka. 

konkretnih, materialnih pogojev. 

civilizacijo kot obsedeno z redom, 

-

ALI KAKO LJUDJE KLJUB LASTNIM POMISLEKOM UBOGAJO AVTORITETO... OD TRDEGA NA MEHKO...

mentalni materialni pogoj, ki ga 

-

-

-

ju dreka pa dreku kot komoditeti 

-

no razumeti tudi kot metaforo za 

spodaj navzgor!

Knjiga ni enostavno branje in 

-

ali pa gre vendar za genialno 

-

gi teoretiki konsistentno ukvarjali 

ni treba posebej poudarjati, da je 

število študij povezanih s seksu-

alnostjo mnogo, mnogokrat višje 

blata.

V dobi recikliranja je knjiga go-

-

Knjiga, ki vas bo nedvomno nas-

BARBARA MURAUSVE! TISO! LET STARO INDIJSKO STRANI#!E
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UJETO

!RNI TRG IN KULT DREAD PIRATE ROBERTSA
Profesionalen podjetnik, previden 

dvorjenu za intervju sem mu 

predlagal sestanek na tajni lokaciji 

povprašal po njegovem imenu in 

narodnosti, je bil tako prestrašen, 

vprašanja in popolnoma sva 

izgubila stik za en mesec.

Vsa komunikacija z Robertsom 

in foruma njegove strani - the 

TOR, ki zakodira spletni promet 

posledica tega, da ga zelo vplivni 

po prostosti. V zadnjih dve in pol 

komentira in ne vodi presikav proti 

vedo za stran in budno spremljajo 

preprodaje drog, kar sem ga 

TOR, izmenja nekaj dolarjev ali 

droge, ki so vakuumsko zapakirane 

in diskretno poslane po pošti 

pod nosom zveznih agencij. Po 

Christina, je Robertsova stran 

milijona prometa na mesec v prvi 

polovici 2012. Od tedaj je stran 

podvojila število objav proizvodov, 

in prihodki sedaj znašajo okoli 

droge in tudi drugih prepovedanih 

predmetov (cigarete, ponarejeni 

katerih vrednost je v primerjavi z 

preprodaji mamil v realnem svetu, 

kot recimo nova stran Atlantis z 

javnosti... prepustil sem ljudem, da 

prodajo, ampak tudi kot radikalni 

liberalni revolucionar, ki utrjuje 

samo zavoljo mamil ali pa zaradi 

upora. Treba se je postaviti za 

mi piše od nekod iz zakodiranih 

Medtem ko se Roberts predaja 

26.6. pojavila reklama za Atlantis, 

prijetnega stripovskega hipsterja. 

preselil v novo mesto in nikjer ne 

se spremeni, ko odkrije virtualno 

trave in poleti v višave.

sname omenjen posnetek, vendar 

ljudi. Atlantis se je s tem oglasom 

imel skupinski interviju z 

reporterji. Atlantis je opisal kot 

npr. manj nedosegljivosti in manjši 

***

oaza anonimnosti, kot to nekateri 

radi verjamejo - transakcijam je 

prevaro in ponarejanje v sami 

skupnosti bitcoina. Vendar 

je v nasprotju z dolarjem, 

te valute in ne s strani katere 

pomeni, da previdni uporabniki 

nikoli ne rabijo povezati njihovih 

kreditnih kartic.

to izvede avtomatsko za vsako 

transakcijo na strani - tako 

nekega centralnega nadzornega 

nelegalnim transakcijam. Rezultat 

lahko sedaj nadzorujejo pretok in 

distribucijo informacij in denarne 

posameznikovih pravicah nudijo 

UNDERGROUND EKONOMIJA NA PRIMERU DROGERA#KEGA SPLETNEGA PORTALA 

“GOvorimo o potencialu 
za mogo&en premik v 

strukturi mo&i na svetu. 
DR"AVNE USTANOVE SE 

BRI#EJO IZ ENA!BE”

“GOvorimo o potencialu 
za mogo&en premik v 

strukturi mo&i na svetu. 
DR"AVNE USTANOVE SE 

BRI#EJO IZ ENA!BE”

UJETO

s prodajo ilegalnih, nevarnih in 

Road-u je prepovedano prodajati 

samo tiste zadeve, ki so po 

Robertsovih besedah povezane 

etike bitcoinove underground 

ekonomije, pa lahko divje nihanje 

na dejstvo ali so sami bitcoini 

varovanje denarja prodajalcev 

medtem ko so njihove dobrine na 

poti do stranke.

drugemu, še bolj skrivnostnemu 

trenutni sogovornik. Zdajšnji 

Roberts je odkril stran malo po 

njeni splavitvi, zgodaj leta 2011. 

Takrat je odkril resno ranljivost v 

in si prilastil vse bitcoine. Namesto, 

prid, je lastniku strani pomagal pri 

zapupanje in postal aktiven partner 

da je predaja bila ideja prejšnjega 

znan administrator strani pod 

kar je ime glavnega lika iz 

starega gusarja. Kmalu se je 

osebnost... Pisal je vzvišene 

pisma svojim zvestim uporabnikom 

kjer je moderiral pogovore o 

avtorjih avstrijske šole proste 

na strani opisujejo Robertsa kot 

zgodovine, kot borec za pravico in 

Ko povprašam Robertsa, kako 

Road-u? Kot lastnik? Mi pove, da se 

prodajalci in kupci na strani, kar pa 

Road dokazal svojim uporabnikom, 

ustanov. Pametno je uporabila 

mehanizme, ki so popularizirala 

mamil. Prodaja zavarovanje in 

prodajate majice ali kokain. 

Poslovni model temelji na 

strani, se ponovno investira v 

Roberts in se hkrati elegantno 

izogne vprašanjem o njegovem 

Pravi, da skrbno nadzoruje svoje 

vendar je na forumu priznal, da 

Roada kot organizacije popolnoma 

***

ilegalni denar, sledi nasilje. Na 

digitalnem trgu je to nasilje  

nedosegljiv za skoraj en teden, 

zrušiti pomembnih podatkov, je pa 

kolena. Ta napad, je po Robertsovih 

obrambnih mehanizmov strani.

tednov po splavitvi strani Atlantis. 

Komentatorji so na oddelku 

kupce na Atlantisovo stran. Kar pa 

je pripeljalo do govoric, da bi lahko 

Atlantisa, ko sem ga intervijujal 

Atlantisovi reklami, je Roberts le 

predelaš in potem vsem praviš da 

si boljši, potem ne dobiš od mene 

nastala je javna spletna stran 

in tako javnosti vsaj malenkost 

Roberts izbral dokaj tvegano 

Avstraliji so bili prijeti potem, ko so 

so lastnike bitcoinu podobnega 

pri pranju denarja v vrednosti 6 

najnevarnejši podatek za Robertsa, 

ostalim policijskim agencijam.

Vse to da Robertsu dovolj vzrokov, 

vladne agencije lahko dešifrirale. 

Navkljub Robertovi previdnosti, 

ostaja vprašanje njegove osebne 

varnosti. Rast njegovega ilegalnega 

PREVEDEL G.S.  (VIR: 
ANDy GREENBERG, FORBES 14.8.2013
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ME#ANO ME#ANO

DO IT YOURSELf!DOBRODO#EL , OLINGUITO! CVET NARAVE
PESMI "IGE VALHA

VRANA

SIVA SIROTA

MELODIJA 
SVIN!ENIH SRC

ZIBELKA 
MODROSTI

“BRISA!A ZA 
NA PLA"O Z 

V#ITIMI "EPKI 
ZA PO!ITNI#KO 

PRTLJAGO.  Z 
NEKAJ RO!NIMI 
SPRETNOSTMI 
#IVANJA SI JO 
LAHKO IZDELA 

VSAKDO.”

“ODLI!EN PRIMER PREOBLIKOVANJA 
LESENIH PALET.”

“ IMATE HLA!NE PASOVE, KI JIH NE 
NOSITE VE!? ZBERITE VSAJ DVA IN 
SKUPAJ Z NOSILNO PALICO LAHKO
 POSTANETA FLEKSIBILNA DR"ALA 
ZA KNJIGE. PAZITE LE, DA BODO NA 
DNU TE"JE IN DEBELEJ#E KNJIGE. ”

“IMetniki praznih v$igalnikov 
in ljubitelji motorjev? Imamo 

izziv za vas. KOT DOKAZUJEJO 
fotografije na desni, je z nekaj 
potrpljenja iz dveh v$igalnikov 
mogo&e ustvariti motor. DOBER 
projekt za ure tehnike, izvirno 

darilo za mlaj%e bratce ali 
ne&ake ter odli&en ubijalec 

dolG&asa”

“ZA URO, KI BO POLEG !ASA 
KAzALA #E NA VA#E "IVLJENJSKE 

TRENUTKE, POTREBUJETE 
OKVIRJE ZA SLIKE, FOTOGRAFIJE 
in PA MEHANIZem S KAZALCEMA 

(MORDA OD KAK#NE STAREJ#E 
URE) ENOSTAVEN PROJEKT, ki VAS 

LAHKO OPOMINJA TUDI NA TO , 
da JE !AS, DA KOGA OBI#!ETE. 
OBENEM TUDI DOBRA IDeja ZA 

DARILO!”

“Piz okvarjena ali stare 
zadrge LAHKO Z NEKAJ 

SPretnostmi %ivanja ustvarite 
zanimivo veri$ico.”

-

rekreativno dejavnost, ki velikokrat pomeni tudi odmik od potrošniške 

kot so lepota, toplina in ljubezen. Ne samo, da s preoblikovanjem stvari 

poskrbimo, da je na planetu nekoliko manj nesnage in da v denarnici os-

-

nosti in spodbujamo lastno ustvarjalnost. Ponovno predstavljamo nekaj 

zanimivih projektov za inspiracijo!

primerkov bitjece iskal v meglenih gozdovih Ekvadorja.  Po izgledu je 

-

gre za sesalca. To pomeni, da naš planet vendarle ni še popolnoma znan. 

-

-

-

zapusti drevesa in lahko ima enega potomca naenkrat. Znanstveniki so 

-

vrstami bogatih gozdov.

Predrami urno lep se cvet,

v jutranjo zarjo tiho vpet.

Zbudi mu up na svetel dan,

še zvezdam sij pomaha v znak.

po njej veter tiho poje...

V naravi pustil sem srce svoje...

modrost,

ni bilo dolgo ko so jo zamenjali za 

norost,

srca so se strla pod sovraštvom 

ljudi,

Pod prastarim drevescem se starec 

zbudi,

trpi,

-

slanstvo.

seboj,

mu znoj,

 V hladu se ziba pojava neznana,

se ptica v plamenu z srci igra,

kjer zima zavlada preko planjav,

zavedno v spancu preganja ljudi,

vzel še njeno je roko.

za njo v peklu bi trpel.

Na poti v vetru šine misel,

duh njen mu pot v nebo zapre,

srce v mukah zanj umre.

Za vekomaj sirota siva,

vedno tukaj bom s teboj,

v greh in smrt grem z tabo vred.

judi, pesmi, minulega stoletja,

znova,

vedno bol globoko na dno 

brezciljnega rova,

nevede pa šepetajo v strahu pred 

zunanjostjo,

spet bo isto kakor zdaj,

še vedno pa igrajo, se z masko iz 

iz dneva v dan prikrita svoboda le 

bledi.

nazaj negre korak, ne smeh,

ptice,

v mislih je ujet zaklad, a tone,

ne ubija.
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ROB ZOMBIE NE 
MARA HRUPA

V GUANTANAMU 
BEREJO...

BIO-RAZGRADLJIVI 
FILTRI S SEMENI

Rob Zombie (med drugim znan kot 

rešitvi, saj je hrup neznosen za bi-

-

trilogija Petdeset odtenkov sive, 

se je knjiga kot virus razširila med 

plitek...

-

-

konoplje in vate, na voljo pa bodo 

tako v cigaretah kot posebej - za 

zvijanje tobaka. V prihodnje nam-

-

-

tlin, kar pomeni, da odmetavanje 

BAYER #IRIL VIRUS 
HIV

IZ SMERI

-

njihov produkt aspirin - ki je gos-

tudi številna druga zdravila - med 

-

popolnoma umaknili po tem, ko 

za svoje dejanje, kjer je lastno na-

-

varjali. Morda zadeva niti ni tako 

presenetljiva - med leti 1920 in 

-

stvom zdravnika Mengeleja, izvajal 

o medicinske poskuse na ljudeh 

razmišljajo o kriminalizaciji posedovanja vsakdanjih predmetov tudi takih, 

le za primere, ko bo šlo za posedovanje teh predmetov ob nevarnosti 

protesta, protesta v teku ali suma na kriminalno dejanje. Na seznam so 

poskrbeli tudi za podrobna navodila, kako izgubljene duše odrešiti in 

ustaviti. V vodo se tako stekajo radioaktivnij cezij in strontij, ki sta med 

minimalizirati škodo.

-

dek mineral - vanadij (zaradi tega nekaterij bitje imenujejo tudi menstru-

-

-

-

KRIMINALIZACIJA ORODJA

TEMATSKA KONFERENCA EKSORCISTOV

JAPONCI PRIZNALI EKOLO#KO KATASTROFO

v izolirani vasici ob jezeru Titikaka 

na nadmorski višini 4000 metrov. 

liste koke, kako dolgo je to pa tudi 

v vojni proti Paragvaju, a se tudi 

-

-

govega rekorda je v tem, da uradni 

obstajali do leta 1940. Pred tem so 

ki jo pije izvira iz ledenika. Nikoli ni 

Na stara leta zelo pogreša svojo 

najmljaši, ki šteje 67 let. 

-

-

eracije dlani! Razlog za opreacijo 

je vera v zapis usode na dlanih in 

in zdravje. Operacije stanejo okoli 

-

tronskim skalpelom.

NAJSTAREJ#I 
!LOVEK

OPERACIJe DLANI

"IV “KAMEN”

Študija prehranjevalnih verig z t.i. junk foodom je pokazala, da je kompoz-

centa. Preostanek vsebin zapolnijo drobovje, zdrobljene kosti, razna tkiva 

sarkocistis, z drugimi besedami ciste. Na splošno je bilo ugotovljeno, da 

vmešajo pravzaprav vse odpadne dele mesne industrije. Pa dober tek!

Taksonomija je lahko tudi zabavna. Posebej ko moraš poimenovati novih 

biologi zatekajo v popkulturo.  Vsa bitja imajo latinska imena, pri zadnjem 

-

-

alize. Vsi znansvetniki pa ne delijo Canaverovega navdušenja. Prof. Antho-

-

telo. Canavero prav to navaja kot razlog za njegovo pospešeno zbiranje 

gre za tabu temo, ki potrebuje še nekaj premisleka. 

in sex-boxes, kot se uradno imenujejo, so za javnost odprtli 26. avgusta 

v Zurichu kot ukrep, ki naj bi prispeval k varnejšemu seksu. Ko si stranka 

ceno in niso pod tiranijo avodnikov. Projekt, ki je vreden 1,6 milijona evrov 

so odobrili volivci lansko leto na referendumu. Medtem ko je prostitucija 

“MESENI” HAMBURGERJI

TAKSONOMI IN SMISEL ZA HUMOR

TRANSPLANTACIJA GLAVE je REALNOST

IZ SMERI

DRIVE-IN SEKS

#PANCI PRIVATIZIRAJO SONCE
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MUZIKAMUZIKA

GLASBENE NOVI!KE PUNK ROCK SCENA
ALICE COOPER 
SPODBUJA 
OBUPANE 
KITARISTE

-

je obupalo v roku 90ih dni. Alice in 

odnehali. 

ANTHRAX PONOVNO 
SNEMAJO

-

jem novih skladb za album, ki bi naj 

-

-

tembra, saj je okreval po operaciji 

zaradi sindroma zapestnega kanala. 

THE WHO BODO PONOVNO IZDALI ROCK 
OPERO TOMMY

so navrgli še bootleg album doslej neobjavljenih pesmi iz raznih koncer-

bootleg.

DOKUMENTAREC O 
JIMIJU HENDRIXU
Obeta se nov dokumentarec o 

še nevidene posnetke koncertov 

ter videoposnetke iz zasebnega 

in pa njegov bobnar Mitch Mitch-

Real Life Version - The Sound of 
Progress 

PIXIES NAZAJ NA ODRE
-

nalnega avtorskega materiala po skoraj 20 letih tišine. EP s štirimi komadi 

Hunx and His Punx ali kako $enske 
grobo dr$ijo in%trumente

trdno delo in te fore.

May, Mental Strike in Warfare 
objavili nove pesmi

-

-

tudi na kompilaciji, ki jo bodo izdali skupaj s kranjskimi vrstniki skate 

MEGADETH 
NAJ!ISTEJ#I

s katerim se odpravijo na turneje 

in izjavil, da so Megadeth verjetno 

v svoji spalnici in naredijo velik 

RADIOHEAD DEMO KASETA ZA 2000£

NOV ALBUM 
QUEENOV? 
Pojavili so se novi posnetki vokalov 

smo imeli, ampak od takrat se je 

-

rov, obenem pa smo našli posnetke 

-

sem pomislil, da bi se morda lahko 

Drek U Pest 
dvigujejo pesti 
Ta kranjska zasedba deluje od leta 

2004, za sabo pa imajo zdaj 3. al-

bume. Zadnji album, ki so ga poi-

albuma je bila, kakor se za punk 

bend spodobi, podprta s koncertom, 

Trainstation squatu nastopili še 

Izdaja v poklon 
skupini The Clash  

pakirana v škatlo podobno kamuf-

liranemu boom boxu oz. kasetarju. 

-

teriziranih šest The Clash albumov, 

razen Cut The Crap. Zraven bodo 

izšli na nobenem albumu in b-saj-

posnetki.  

!LOVEKOLJUBNI 
MATT SORUM

humanitarni dogodek namenjen 

izboljšanju kvalitete izobrazbe na 

-

-

eri so se ponujali predmeti, ki so jih 

preprogo na kateri so se pojavili 

-

BLACK SABBATH
NA DVDJU

-

prikazuje koncertne posnetke iz 

DESETI ALBUM PEARL JAM

-

nje leto.

Fire Spit s 
kompilacijo 
pljunkov
je prejšnji mesec izdala kompilacijo 

demo posnetkov, zapelje pa vas 

v vode crossover thrash metala 

in punka. Kot sami pravijo so se 

njihovi komadi zaradi gneva do 

hitro vrstili, hkrati pa ohranili 

produkt, na njihovi bandcamp strani 

-

dom. 

DADS S SVE"O 
DOZO NOJZA

med retardiranostjo in genialnostjo, zato le v posluh.

Primitive Hearts - High And Tight
-

in npr. The Kidnappers.

White Stain in Gu$va u Bajt v tujini

-

pa se bodo pojavili v klubu K.u.r.c. v Pekarni. 

ALTER BRIDGE Z NOVIM ALBUMOM

FURGUSON - THE LEAP YEAR

No Age izdali album pri Sub Pop
-

inijo v alternativnem rocku, grungu in indie punku. Ne pravi band, v bistvu 

samo dvojica dela muziko, kjer se prepletajo vloge bobnov, kitare in dveh 

Novice sta zbrala Matej Urban& in Matej Velkavrh - SPRP - SLO. PUNK ROCK PORTAL 
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CENA: 0 EUR 
ODG. UREDNICA :BARBARA MURAUS
GRAFIKA NA NASLOVNICI: JOAO MARCHADO
IZDAJA: KULTURNO DRU#TVO MLADINSKI 
CENTER INDIJANEZ, OB "ELEZNICI 16, MB
PODPIRAJO NAS:
- #OUM
- URAD ZA MLADINO RS
- MESTNA OB!INA MARIBOR

KONCERTI
DOGODKI

PRIREDITVE
FESTIVALI 

LOKALNO

IZVEN

ZUNAJ

21.10. @ KLUB MC, PEKARNA
ORPHANED LAND (IZR) 
+ KLONE (FRA) + 
BILOCATE (JOR) + THE 
MARS CHRONICLE (FRA)

-

novi album, za katerega pravijo, 

sedaj.  Za polno dozo metala bodo 

25.10. @JAZZ KLUB SATCHMO
THE DREAMS

kmalu pa so se lotili tudi drugih 

-

vsekakor vredno ogleda. Vstopnina 

11.10. OB 20H @#TUK
SEDEMLETNA POT

Osvald, par, ki je izstopil iz rutine 

-

dem let odpravil na potovanje po 

svetu z javnim transportom in tis-

tim, kar lahko spraviš v nahrbtnik. 

  

17.10.@KINO #I#KA, LJUBLJANA
IMPERICON NEVER SAY 
DIE TOUR

-

pit in vse ostale prvine metal-

19.1o.@CVETLI!ARNA, LJUBLJANA
THE DOORS ALIVE

-

19.11.@KINO #I#KA, LJUBLJANA
CHILDREN OF BODOM, 
DECAPITATED, MEDEIA

25.11.@HALA TIVOLI
NICK CAVE & THE BAD 
SEEDS

19.9. @ GUSTAF, PEKARNA
MILLION BRAZILLIANS 
(USA), BARKA TONE IN 
BELE PLOMBE (SLO) 
Obeta se nam free improv art rock 

20.9. @ GOSPOSKA ULICA 11
MEDNARODNA "IVA 
KNJI"NICA

-

-

vora s posamezniki ali posamezni-

-

govora, ki ni daljši od 45 minut. Rav 

spodbujanje razprave o diskrimi-

20.09. @ mc - #TUK
HLADNO PIVO BIKE TOUR

-

no. Pot na kolesih nas bo peljala do 

Štuka.

21.09. @ KLUB MC, PEKARNA
MEMBERS PARTY
novo šolsko leto. Na sporedu bodo 

ponovno karaoke, najboljše upete 

18.10. @ JAZZ KLUB SATCHMO
BARAKA PROJECT
DOV! & KRMAC & MURE#KI! TRIO
Vrhunski glasbeni ustvarjalci, ki 

mnogih slovenskih in mednarodnih 

zasedb, se nam bodo predstavili v 

edinstveni in virtuozni kombinaciji 

26.9. OB 21h @ ORTO BAR, LJ
DR. EVIL, MIST

-

ime Mist.

28.9. @ KRI"ANKE, LJUBLJANA
THE BEATLES REVIVAL
Ena najboljših, vsekakor pa 

-

Za vse, ki originala niso imeli 

15.10.@orto bar, Ljubljana
FATES WARNING
Ameriški pionirji progresivnega 

-

-

4.10.@Gasometer, DUNAJ, AT
MGMT
Morda edina moderna hipija, bosta 

-

ju!

5.10.@, ZAGREB, HRVA#KA
THE DILLINGER ESCAPE 
PLAN
Na harda se bo haralo tudi v Tvorn-

garant za to.

8.11.@, PADOVA, IT
BOB DYLAN
En najpomembnejših in najbolj 

svetovno ponarodelih izvajalcev v 

zgodovini glasbe, vabi na še enega 

svojih sila nepredvidljivih koncer-

tov. 

13.10.@Gasometer, DUNAJ, AT
HIm

-

gova kompanija bodo ponovno 

navduševali, domnevno predvsem 

27.10.@ DUNAJ, AT
TARJA
Tarja Turunen, znana kot bivša 

predstavila s svojim solo projek-

tom. 

1.11.@, GASOMETER, DUNAJ, AT
PIXIES
slišijo na ime Pixies, bodo pred-

stavljali tudi svojo novo malo 

7.11.@, GASOMETER, AT
ALTER BRIDGE

-

ki redno sodeluje z legendarnim 

18.11.@, STADTHALLE, GRADEC
VOLBEAT

-

enom Volbeat prihajajo le špukec 

21.11.@, budimpe%ta, HUN
SOILWORK, SYBREED, 
KEEP OF KALESSIN

22.11.@, budimpe%ta, HUN
CHILDREN OF BODOM
Metalske legende Children of 

svojega obstoja proslavljali tudu v 


