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TUDI ROMI SO IZ
AFRIKE, MAR NE?

Med mak edonski m Romom Sadikom Kemalj em (spredaj) in pr edstavniki Sintov (v oz adj u), ki so se udeležili razprav e ob dnev u R omov na
Oddelku z a etnologijo i n k ulturno antropologijo, s e je razv nela raz prava o tem, k akšno je pravilno poi menov anje članov njihove skupnos ti
(foto: J ože Rehberger Ogrin)

7. aprila, dan pred svetov nim dnev om Romov, so
na Oddelku za etnologij o
in kulturno antropologij o
lj ubljanske
Filozofske
fakultete v sodelov anj u s
Študentskim etnološkim
gibanj em (sekcij o Slovenskega etnološkega
društva) pripravili celodnev no prireditev, ki se j e
klj ub kaotičnemu začetku odlično končala.
ALENKA BARTULOVIĆ,
DAN PODJED

N

ajbolj kaotičen je bil
dopoldanski začetek
prireditve, ko je
odpadlo učenje romskega
jezika in kulture, ki naj bi ga
na oddelku izvedli »najboljši
učitelji – Romi sami«, kot so

napovedali na vabilu, kar je na
obraze peščice vedoželjnih
študentov in novinarjev zarisalo precejšnje razočaranje. Ne
preveč obetaven začetek pa je
bil pravzaprav dokaz o uspehu
»napornega« koncerta, ki je bil
prejšnji večer na ljubljanski
Metelkovi, saj je utrudil ne le
nastopajoče, temveč tudi
morebitne obiskovalce prireditve.
Okrog poldneva pa so
obiskovalci vendarle začeli
bolj množično prihajati. Najprej so si ogledali razstavo
Podobe Romov, podobe o
Drugih, nato pa so se udeležili
še predstavitve zbornika Zakaj
pri nas žive Romi in ne Cigani,
ki so ga napisali podiplomski
študenti etnologije in kulturne
antropologije, uredil pa ga je
profesor Božidar Jezernik.

Romi niso Cigani, Sinti pa
niso Romi
Predstavitev člankov, ki so
jih objavili v zborniku, se je
spontano prelevila v okroglo
mizo oziroma vročo razpravo
o Romih, Ciganih, Sint ih …
Kdo je kdo, so se spraševali
tudi poslušalci. Sadik Kemalj,
makedonski Rom, ki se je
pred tremi desetletji priselil v
Slovenijo, je tako dejal, da je
po njegovem mnenju Cigan
napačna beseda za Roma. »Če
mi bo kdo rekel Cigan, me bo
užalil,« je pojasnil Sadik. Z
njim se je strinjala tudi dr.
Vera Klopčič z Inštituta za
narodnostna vprašanja in poudarila, da se tudi njej zdi bolj
pravilna beseda Romi, saj je
navedena v vseh zakonih, ki
omenjajo romske skupnosti. S
takšno razlago pa vsi niso bili
zadovoljni. S Klopčičevo se
niso strinjali predvsem Sinti, ki
živijo v Sloveniji. Ti namreč
trdijo, da niso Romi, saj besedo Rom po njihovem ljudje
povezujejo z vrsto negativnih
predsodkov in žaljivih stereotipov, od katerih se skušajo
distancirati. Po besedah Sintov, ki so se udeležili razprave,
pri poimenovanju skupine
ljudi nikakor ne gre zgolj za
besede, temveč tudi za opazne
kulturne razlike med Sinti in
Romi. Najbolj glasno je te
razlike zagovarjal Milan Koščak, tajnik združenja Sintov, ki
je omenil, da je celo »Hit ler
delal razliko med Sinti in
Romi, ko jih je pobijal«. Nato
se je razvnela debata med Sinti
in Sadikom Kemaljem, edinim
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Romom v občinstvu, o tem,
kaj Romi so in kaj niso, pa
tudi o tem, od kod pravzaprav prihajajo. Naposled se je
vmešal dr. Brian Belton z
londonskega kolidža YMCA
George Williams in dejal: »Ne
razumem, zakaj bi kdo trdil,
da izvira iz Indije, kot to pravijo tule prisotni. Jaz sem
Cigan in ne prihajam iz Indije, temveč iz Velike Britanije!« Debato o izvoru Romov
in Sintov pa je utišal še s trditvijo, da pravzaprav vsi ljudje
izviramo iz Afike, čemur so
prikimali tudi Rom in Sinti, ki
so sedeli v občinstvu.
Okrogli mizi je sledila
projekcija filma Cigani nekoč,
Romi danes, ki ga je že pri
šestnajstih letih režiral Bogdan Miklič. Ta avtor v filmu
sledi načinu življenja v nekaterih romskih naseljih in jasno pokaže, da so Romi precej
bolj »tipično slovenski«, kot si
jih ponavadi predstavljamo.
Prisotni so ob koncu filma z
avtorjem spregovorili še o
njegovih vtisih o življenju
Romov v Sloveniji in njegovih načrtih in dosedanjem
delu.
Ples in petje dr. Beltona
Po filmu je prizorišče
pompozno zavzel samooklicani »britanski Cigan« Brian
Belton in začel predavanje z
naslovom Razmišljanja o
ciganski identiteti. Spregovoril je o Ciganih kot izjemno
raznoliki skupnosti ljudi, ki so
jo nasilno združili v imaginarne kategorije. Te pa se vselej
prelevijo v kategorijo Drugega (konec koncev pa se v
takšne kategorije umeščajo
tudi sami Romi, Cigani oziroma Sinti).
Dr. Belton ni le govoril
(in pel, vpil, vzklikal ter ob
ritmu predvajane glasbe
poplesaval po klopeh v predavalnici), temveč je z glasbenimi primeri pojasnil, da smo
vsi ljudje (ne glede na oznake,
ki jih nosimo) predvsem svojevrstni in edinstveni posamezniki.
Po Beltonovem predavan-
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ju je prisotnim na prireditvi
postalo bolj jasno, da je pravzaprav družba, ki ustvarja in
potrebuje Druge, tista, ki jo je
treba preučiti. Prav to sporočilo je ves čas prevevalo
dogajanje ob dnevu Romov

na Oddelku za etnologijo in
kulturno antropologijo, zelo
konkretno pa ga je ubesedil
Sadik Kemalj, ko je dejal:
»Slovenci bi imeli raje Cigane,
ki kradejo, kot pa uspešne
Rome!«

CIGAN BO OSTAL CIGAN
Izjave o Romih s spletnega foruma časnika Delo
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Sadik Kemalj :
»Slovenci bi imeli raje
Cigane, ki kradejo, kot
pa uspešne Rome!«

Izjave na Del ovem forumu ne presež ejo stereotipni h predstav o
Romih i n njihovem načinu življenja (foto: www.sivac.net)

- Tisti, ki organizirajo okrogle mize in na njih bluzijo o stereotipih o romski kriminaliteti, naj pa najprej postavijo bajte in
zidanice po dolenjskih gričih. Meni so Cigani trikrat vlomili,
vedno so jih dobili, dvakrat je zadeva na sodišču zastarala.
- Pri nas po Dolenjski vsak dan samo kradejo, streljajo, goljufajo in vlačijo s seboj otroke po Centrih za socialno delo, da bi
izsilili še več denarja. To je vsa ciganska umetnost, nekateri pa
želijo iz ciganskih poslov doktorirat i. CIGAN BO OSTAL
CIGAN.
- Da ne bodo tako na robu družbe, zahtevam od te vlade in
parlamenta, da takoj sprejme zakon o preselitvi Romov. Lokacija – Murgle, Ljubljana Center. Kot slišim, jih bodo Ljubljančani sprejeli odprtih rok in srca. Pridnim in delavnim, kot so,
jim v glavnem mestu aktivnosti ne bo manjkalo.
- Cigani in Romi, kakor jih kdo imenuje, so zaščitena kasta v
Sloveniji, zidamo jim hiše, dela pa tako nihče, jim ni treba. Bi
jih jaz spravil v taborišča, obdana z žico, potem se pa parite,
kot ste se do sedaj. Če boste delali, bo pa tudi hrana, dru gače
naj vas pobere!
- Vsa nesnaga ciganska se bo naselila v SLO. Na račun davkoplačevalcev??? To je EU.

Vir: www.delo.si

»Pri nas po Dolenjski
vsak dan samo kradejo,
streljajo, goljufajo in
vlačijo s seboj otroke po
Centrih za socialno
delo, da bi izsilili še več
denarja,« pravi
obiskovalec Delovega
foruma.
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NA DAN ROMOV FASCINACIJA,
JUTRI SPET PREZIR
Sv etov ni dan Romov
me spominj a na malodane pozabljeni dan
žena: dokler smo ga
uradno morali praznovati, so na ta dan praviloma bolj v eseljačili
moški kot ženske. Tudi
na dan Romov imam
pogosto občutek, da
bolj veseljačij o »civ ili«
kot Romi – če pa že,
poskušajo slednj i čimbolj dostoj no odigrati
sv oj del vloge edinih
prav ih evropskih divjakov .
RAJKO MURŠIČ

S

vetovni dan Romov je
izvrstna priložnost za
evropske lepe duše, da
si dajo duška z daritvijo kakšne ku ltu rne prireditv e,
medijsk im leporečjem in
morebiti celo s kakšno prijazno gest o duš ebrižniš ke
pomoči, potem pa lahko preostalih 364 dni nanje v najboljšem primeru preprosto
pozabijo. Bog ne daj, da bi
jim priznali status manjšine

ali jim dali preveč besede v
občinskih svetih! Naj ostanejo tam nekje daleč, v gozdu,
če je le mogoče, samo da niso
in nikoli ne bodo neposredni
sosedje. Resnico vsakdanjega
sovraštva, prezira in nestrpnosti evropske lepe duše
kompenzirajo z orientalističnim navdušev anjem nad
»naravno« pristnostjo njihove
glasbe in njihovo »vrojeno«
zmožnostjo, da v glasbi brezmejno uživajo, kar njim, civiliziranim Evropejcem, ni več
dano. Zato romske zasedbe,
še posebej če svoj glasbeni ža
(n)r križajo z balkanskim ali
patetičnimi vzhodnoevropskimi »romskimi« hiti (Gelem
gelem et cetera) praviloma
razprodajo vsako dvorano, v
kateri se znajdejo. Oboževalcev Esme Redžepove, Fejata
Sejdića ali Ferusa Mustafova
zlepa ne bo zmanjkalo –
dobiček pa bo prej ali slej
pok as iral m ojst er t ipa
Bregović. Pri tem seveda
občinstvo malodane v en glas
verjame, da je romska glasba
nekaj posebnega in da jo lahko »prav« igrajo samo Romi.

Navdušenje nad romsko
glasbo in romskim »temperamentom«, ki naj bi
Romom krožil po žilah,
temelji na preprostem dejstvu, da se znajo Romi kot
mojstri prilagajanja nasloniti
prav na travmatično jedro
samega procesa civiliziranja.
Ta se pa skriva v tem, da lahko uživajo samo drugi (divjaki
in primitivci). Ker ti drugi še
vedno prenašajo nekaj »živalskega« v sebi (kaže pa se,
kakopak, na barvi kože) , jim
je dostopno to, česar
»civiliziranci« nimajo več.
Zadrega se lahko prekanalizira v frustracijo, ki se konča v
nasilju (rasističnega kova), ali
pa v fascinacijo (pokroviteljsko-romantiškega kova, češ
»oni« pa so bolj »naravni« od
nas). Rasistični diskurz, ki ga
poznamo v podobni obliki
tudi pri opevanju črnske glasbe (bluesa, jazza, rapa) ali
njenem radikalnem zavračanju, je mogoče preseči le s
kritično distanco do vira lastne romantiške fascinacije – ali
z neposrednim akulturacijskim preskokom »na drugo
stran«. Kdo med nami pa ga
res zmore?

Svetovni dan Romov
spominja na dan žena:
dokler smo ga morali
praznovati, so na ta
dan praviloma bolj
veseljačili moški kot
ženske.

Romom naj bi
»temperament« krožil
po žilah.

Romske glas bene zv ezde, k ot je Es ma Redžepov a, raz prodajo tudi največje dv orane
(foto: www.col oseum-club.com)
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AMERIŠKO PRESAJANJE DEMOKRACIJE
20. marca 2006 so minila
tri leta, odkar j e ameriški
predsednik George W.
Bush sprejel odločitev o
inv aziji in v doru oboroženih sil v Irak. Kakšne
so posledice v oj ne po
treh letih?
ALENKA BEZJAK

D

eklarativni cilji ob
začetku vojne so bili
veliki: strmoglaviti
diktatorja Sadama Huseina,
najti orožje za množično uničevanje ter v Irak pripeljati
svobodo, neodv isnost in
demokracijo, ki je v dotedanjem režimu po besedah ameriškega predsednika niso poznali. A do danes je bilo uresničenega bolj malo, če sploh kaj.
Orožja za množično uničevanje, ki je bil glavni razlog
za napad na Irak, niso nikoli
našli. Povezave med Al Kaido
in Irakom niso dokazali. Do
danes niso našli nobenega od
»dokazov«, zaradi katerih se je

vojna sploh začela. Posledice
napada pa so neznanske. Če
izpostavimo le ekonomske in
politične posledice vojne v
Iraku, lahko vidimo, da se
ocene o številu iraških žrtev
gibljejo od trideset tisoč do
več sto tisoč, število mrtvih
ameriških vojakov je preseglo
število 2.300, ranjenih pa je
več kot 17 tis oč ljudi.
Življenja pa niso edini
»strošek« te vojne. Tu so še
višje cene nafte za svetovno
gospodarstvo in milijardna
potrošnja ZDA, s čimer še
veča državni zunanji dolg in
slabi gospodarstvo. Larry
Lindsey, Bushev svetovalec,
je na začetku vojne stroške
ocenil na približno 200 milijard dolarjev, a dejanski stroški so do novembra 2005 znašali že 357 milijard dolarjev.
To sta v analizi z naslovom
Ekonomski stroški vojne v
Iraku januarja 2006 zapisala
Linda Bilmes s Harvarda in
Joseph E. Stiglitz s kolumbijske univerze, ki je, mimogre-

de, leta 2001 prejel Nobelovo nagrado za ekonomijo.
Poglejmo še drugo plat: v
Iraku vojaki niso zagotovili
nikakršne stabilnosti. Kot
poročajo številne medijske
hiše, je Irak zdaj tik pred
državljansko vojno. Situacija
je obupna, Irak poka po
šivih!
Predsednik Bush je pri
vsem skupaj spregledal preprosto dejstvo, da demokracije ni mogoče preprosto prenesti ali presaditi kot rože iz
ene kulture v drugo, iz enega
političnega sistema v drugega. Demokracija je proces, ki
ga je treba gojit i in ga ni
mogoče preprosto vsiliti.
Kljub vsem znanim stroškom in posledicam pa se
zgodba o vojni v Iraku nadaljuje … In po besedah predsednika Busha bo trajala vsaj
še do konca njegovega mandata, ki se izteče (šele) januarja 2009.

Deklarativni cilji ob
začetku vojne so bili
veliki, a do danes je
bilo uresničenega bolj
malo, če sploh kaj.

Po besedah predsednika
Busha bo vojna trajala
vsaj do konca njegovega
mandata.

Američani bi demokracijo radi natočili Iračanom v glave, iraško nafto pa pretočili k sebi
(foto: NinnaBlood4oil)

NAJ SE SLIŠI TVOJ GLAS!
www.kula.si/forum
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KAKO DALEČ SEŽE STROKA?
Ste kdaj razmišljali, da
bi se v podjetj u zaposlili
kot etnolog ali antropolog? Je bil tak podv ig
celo uspešen? Si predstav ljate, kako bi bilo,
če bi bil naš profil prepoznav nejši in če bi j av nost poznala nj egov o
tržno v rednost?
KSENIJA BATIČ

Z

ačelo se je s klicem
etnologinji – podjetnici. Navdajali so me
upi, da bom končno spoznala
etnologinjo, ki se je podala v
podjetništvo! Je »na svojem«.
Uspešna. Precej hitro sem
pristala na »realnih« tleh.
Pojasnila mi je namreč, da
njeno podjetje ni nič kaj etnološko. Vsake toliko časa pritava na njeno mizo kak etnološki projekt, ki se ga seveda z
veseljem loti, vendar pa je
bistvo njenega podjet ja nekaj
popolnoma drugega. Zanimivo! Oseba, ki mi jo je priporočila, je poudarila, da omenjena etnologinja – podjetnica
dela na etnoloških projektih.
Morda je hotela reči, da dela
tudi na etnoloških projektih.
Kakorkoli že, njeno delo je
bilo označeno za etnološko,
medtem ko mi je sama etnologinja – podjetnica rekla, da
»nima več stikov s stroko«.

Ta dva različna pogleda na
isto službo sta mi dala misliti.
Kaj je torej tisto, kar dela neko
službo etnološko ali ant ropološko? Je ta oznaka odvisna od
količine etnoloških projektov?
Od količine delovnega časa, ki
ga etnološke naloge vzamejo v
primerjavi z ostalimi nalogami? Od naziva delovnega mesta? Morda od institucije? Ali je
morda vse to le rezultat našega (omejenega) dojemanja? In
ali ni ravno to dojemanje tisto,
ki zavira prepoznavnost našega profila?

so to edine službe, na katere
ciljajo naši diplomanti, ki
hočejo ostati »v stroki«,
potem zanje ni veliko ponudbe.
Kako lahko razširimo
ponudbo delovnih mest?
Tako, da razširimo naša okostenela prepričanja, kaj pomeni »ostati v stroki«. Zadnja
leta se naši akademiki vse bolj
trudijo, da bi nam odprli oči
in pokazali področja, kjer bi
prišla prav etnološka ali
antropološka znanja – migracije, diplomacija, turizem,
popularna kultura … NekateStoodstotno
etnoloških ri potem dejansko znajo poiskati take službe, drugi se celo
služb je malo
odlikujejo v »prodajanju«
Etnologija dejansko zelo svojega profila! Dejstva pa
težko sama obstane v tržno kažejo, da je le določen (ne
usmerjenem svetu. Zahteva
preveč velik) odstotek štupovezavo z drugimi strokami dentske populacije aktiven,
–
turizmom, ekonomijo, iznajdljiv, prepričljiv. Kaj to
menedžmentom, didaktiko … pomeni za ostale? Bodo imeli
Že če hočeš tržiti svojo izkljusploh možnost, da ostanejo v
čno etnološko dejavnost, stroki? Ob nekoliko sprememoraš pridobiti tržne veščine. njeni miselnosti gotovo! TreTako pa si spet ujet med etno- nutno še ne moremo pričakologijo in še nečim dru gim.
vati, da bodo delodajalci sami
Verjetno je le delo na kakem od sebe razpisali prosto deloraziskovalnem inštitutu izklju- vno mesto prav za naš profil.
čno etnološka in ga zato vsi Trenutno res ne, v prihodnodojemamo kot »klasično etnosti pa je že bolj verjetno, če
loško službo«. V večini prime- bomo zdaj kaj naredili za to!
rov pa gre za povezovanje Prave spremembe se namreč
različnih strok, delovno mesto ne dogajajo na vrhu. Prave
pa zahteva več različnih znanj.
spremembe prihajajo počasi,
Po tem ključu so stoodstotno a zanesljivo – od spodaj navetnološke službe redke. In če
zgor.

Etnol og oziroma antropolog, ki dela v vrtc u ali š oli, je os tal v str oki,
čeprav etnologija i n antropol ogija nista v opisu njegovih delovni h
nalog (foto: OŠ Ledi na)

Razmišljajmo bolj široko!
Za začetek začnimo razmišljati nekoliko širše. Nekaj
etnoloških projektov na mizi
že pomeni, da je delovno
mesto tudi, čeprav ne zgolj
etnološko. Torej trdit ev, da
»nismo ostali v stroki«, najbrž
ni najbolj primerna.
Kaj pa vsi naši diplomanti, ki so se preusmerili? Ali so
se res preusmerili ali so morda dopolnili svoje znanje z
znanjem neke druge stroke,
ker tako lažje nastopajo na
trgu dela?
Ali ni etnologinja, ki se je

Kako lahko povečamo
ponudbo delovnih mest?
Tako, da razširimo
okostenela prepričanja,
kaj pomeni »ostati v
stroki«!

Morda je čas da
prerešetamo, kaj
pomeni »klasično« delo
v stroki.
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zaposlila v vrtcu, kjer poskuša
na malčke prenesti ljubezen
in skrb za dediščino, kjer jih
uči o drugih kulturah ter jim
na dojemljiv in igriv način
prenaša svoje znanje, ostala v
stroki, četudi v opisu njenih
delovnih nalog nista etnologija in antropologija nikjer
omenjeni? Morda ne v klasičnem smislu, vendar bi bil čas,
da prerešetamo to »klasičnost« dela v stroki. Gremo
naprej: tajnica etnologinja
oziroma antropologinja, ki v
mednarodnem podjetju skrbi,
da ne pride do medkulturnih
nesporazumov in s svojim
znanjem svetuje ter aplicira
svoje znanje, kjer je to pač
mogoče … A li ni tudi ona
ostala v stroki?
Premalo poudarjamo delo
tistih diplomantov, ki opravljajo najrazličnejše službe in
ki so se povezali z najrazličnejšimi strokami, vendar pri
svojem delu še vedno
(največkrat samoiniciativno)
aplicirajo etnologijo in ant ropologijo. Ker tudi to pomeni
»ostati v stroki«, čeprav največkrat tudi sami nekoliko
zadržano povedo, da »niso
več v stroki«. Pa recimo temu
tržna sfera stroke, prav? Še
vedno pa je del stroke!
Vsaka služba je torej toliko etnološka, kot jo sam
narediš. Ali ostaneš v stroki,
ni odvisno od naziva delov-
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nega mesta ali institucije, kjer
si zaposlen, temveč od tega,
koliko etnoloških znanj apliciraš na delovno mesto.

»ostal v stroki«?
Mar ne bi vse to povzročilo, da bi veliko več diplomantov »ostalo v stroki«? Ne
bi s tem prispevali k boljši
Kokakolo in hamburger, osveščenosti javnosti (in s
tem tudi delodajalcev), k boljprosim!
ši prepoznavnosti profila ter
Se sploh zavedamo, da z tudi k njegovi praktični in
našim okostenelim razmišljanjem, kaj pomeni »biti v stroki«, tržni vrednosti?
Za konec naj spomnim še
zaviramo sebe, naš profil in
na
šalo,
ki jo je nekdo napisal
nismo niti najmanj v pomoč
tistim, ki bodo prišli na delo na Kulinem spletnem foruza nami? Če pogledamo širše, mu, gre pa takole: Kaj reče
vidimo, da je načinov, kako nezaposleni etnolog zaposle»ostati v stroki«, neprimerno nemu etnologu? »Kokakolo
več. Številne priložnosti, ki jih in hamburger, prosim!«
trenutno
dojemamo
kot
Moram priznat i, da se ob
»izven stroke«, se lahko prav prebiranju tega vica vedno
kmalu prelevijo v »delno etno- znova nasmejem. Pa vendar
loške«, kar bi bil že velik dose- (če malo zbanaliziram primer): če bi ta etnolog izkorisžek.
Pomislimo, kakšni bi bili til svojo službo in vanjo vložil svoje znanje iz etnologije
rezultati, čez nekaj let, če bi ...
in antropologije (saj smo
... v službi vsak po najboljših vendar strokovnjaki za opamočeh apliciral znanja, pridozovanje z udeležbo!), bi verbljena na fakulteti?
jetno prišel do kakih zanimi... vsak brez zadržkov sebi in vih rezultatov (ali celo zamisdrugim (sodelavcem, nadreje- li), ki bi jih lahko »prodal« –
nim) »priznal«, da na delov- če ne svojim delodajalcem, pa
nem mestu uporablja etnološ- konkurenci! Vsekakor bi bilo
ka in antropološka znanja, ter njegovo delo za blagajno
pokazal, kako in kje so vidni omejeno samo na časovno
rezultati?
trajanje njegove »raziskave«.
... vsak, ki ima možnost take To pa je trženje svojega proaplikacije, dojemal svojo služ- fila!
bo kot vsaj delno etnološko ali
Skratka, odprimo glave za
antropološko ter samozavest- nove priložnosti in jih izkorino nastopal kot nekdo, ki je stimo!

Se pr odaj alki hitro pripravljene hrane lahk o prel evita v etnologinji oziroma antropologi nji, ki na terenu
izvajata opazov anje z udelež bo? (foto: www.braz osportisd.net)

Številne priložnosti,
ki jih trenutno
dojemamo kot tiste
»zunaj stroke«, se
lahko prav kmalu
prevesijo v vsaj »delno
etnološke«.

Ali ostaneš v stroki, ni
odvisno od naziva
delovnega mesta ali
institucije, kjer si
zaposlen, temveč od
tega, koliko etnoloških
znanj apliciraš na
delovnem mestu.

K Ú LA Č
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KO IGRAŠ, MORAŠ POSLUŠATI OSTALE
Dva dni pred svetov nim
dnev om Romov so v
sklopu prireditve Zakaj
med nami živij o Cigani
na lj ubljanski Metelkov i
nastopili Elektrik j azz
quartet (oziroma včasih
tudi trio). O nj ihovi glasbi smo se pogovarj ali s
klaviaturistom Denisom
Horvatom in kitaristom
Teom Kolaričem.

denarja.
Torej ste zelo prilagodljivi.
Teo: Smo fleksibilen bend.
Prilagodljivi smo tako z zasedbo kot tudi z glasbo. Zdaj (na
koncertu v Menzi pri koritu,
op. a.) smo na primer igrali
pretežno romske in balkanske
ritme. Ko gremo v klub, kjer
raje poslušajo pop, igramo
čisti pop jazz. Vzamemo neko
pop temo, na primer od Stevieja Wonderja, in jo izvedemo
v džezovski varianti. LahNEŽA MREVLJE
ko pa igramo tudi balkansko
Kako bi se na kratko opisa- glasbo ali funk. Naš cilj je, da
bi bili »over all«, da bi lahko
li?
Denis: Naš bend se imenuje veliko ponudili. Čim več žanElektrik jazz trio. V naši zase- rov!
dbi so bobni, kitara in klavia- Denis: In zadovoljili čim več
ture, s tem da klaviaturist igra različnih poslušalcev.
tudi bas. En človek igra torej Zadovoljiti publiko je za vas
dva instrumenta. V tem pri- izziv?
meru sem to jaz. Igramo Teo: To je tako ali tako izziv.
avtorsko glasbo, avtorske Denis: Nekako vse v enem.
Jazz igramo zato, da je všeč
skladbe.
nam
ter da ustvarjamo na višji
Teo: Pazi! Da boš vedela še
ravni,
po drugi strani pa ga
nekaj o tem bendu: to je v
igramo
tudi tako, da je glasba
bistvu kvartet, ki je kvintet.
poslušljiva. Da pride do ušes
Trio, kvartet, kvintet … Ste poslušalca.
shizofreniki?
Teo: Če je dobro nam, je tudi
Teo: Bend, ki se imenuje drugim.
Elektrik jazz quartet, je že Če se vam zdi dobro, ste
izdal ploščo. Oni so prej imeli torej prepričljivi?
v zasedbi s klavir, bas, bobne Teo: Ja, če si prepričan v to,
in saksofon. Ko sem se naučil kar delaš oziroma igraš, potem
igrati še jaz, so me vzeli zra- ti ljudje sledijo. Tudi če te ne
ven.
poslušajo, vidijo, kako igraš, in
Denis: Trio deluje takrat, ko jim je že to zanimivo. Midva
so prostori majhni ali ko ni se pri igranju dobro poznava,

Klaviaturist Denis Horvat in kitarist Teo Kolarič, člana s hizofrene zas edbe Elektrik jazz quartet (ali trio?) (foto: Nina Mavrin)

ker veliko delava drug z drugim. Skupaj sva na primer
tudi v duetu.
Denis: Skupaj igrava v nekaj
bendih.
V katerih?
Teo: Prvi je zdaj ta bend Kultura. No, v tej zasedbi … Ne
vem, kako bi temu rekel.
Poleg tega igrava v skupini
Pusti me, da spavam. V tej
igramo jazzy funk, ki ni toliko jazzy, kolikor je funky.
Potem sva skupaj še pri Arei,
kjer smo pred izdajo prvenca.
V tej skupini nas je osem in
tudi to je ostra zasedba. Poleg
tega je pa tukaj seveda še
Elektrik jazz quartet.
Denis: Skupaj igrava že leto
in tri mesece.
Teo: Ko sva začela skupaj
igrati, smo naredili zasedbo,
ki se je imenovala Cube jazz.
Malo smo preigravali standardne skladbe bossa nove in
sambe. Potem smo se razpasli naokrog, kakor so nas vodile poti, in zato potem to ni
več delovalo. Celo neke tenzije so nastale med nami.
Midva sva potem dobivala
druge zaposlitve, šla sva naokrog, vmes pa je prišla še
šola. Tista zasedba je sčasoma razpadla, midva pa sva od
takrat vedno skupaj. Ko koga
od naju kdo pokliče in povabi, če bi nastopil, ta vedno
reče, da ima še enega kitarista
ali klaviaturista. Vedno nastopava skupaj.
Zakaj? Zaradi solidarnosti?
Denis: Ko si na nekoga navajen, ga hočeš obdržati.
Teo: Glasba je kot spoznavanje ljudi, to je komunikacija.
Jaz dobro poznam njegov
jezik in mu lahko na to, kar
mi on govori, odgovarjam.
Pomemben je ves »groove«,
celoten »vibe«, ki ga z nekom
vzpostaviš, ko nekaj časa
igraš z njim. Vedno bolj ga
čutiš. Veš, kaj bo naredil in
mu lahko slediš.
Denis: Laže sodeluješ na
odru. Vse skupaj preide v
nekakšen show .
Teo: V celoto. Dobi formo.
Potrebuješ čas, da se ujameš.

»Prilagodljivi smo tako
z zasedbo kot tudi z
glasbo. V Menzi pri
koritu smo igrali
pretežno romske in
balkanske ritme. Ko
gremo v klub, kjer raje
poslušajo pop, igramo
čisti pop jazz.«

»Če si prepričan v to,
kar delaš oziroma
igraš, potem ti ljudje
sledijo. Tudi če te ne
poslušajo, vidijo, kako
igraš in jim je že to
zanimivo.«

K Ú LA Č
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Elektrik jazz quartet med koncertom pred svetovni m dnev om Romov
v Menzi pri koritu (foto: Nina Mavrin)

Rekla sta, da ste prilagodljivi glede na okolje, v katerem igrate. Potem je pri
vas tudi s te plati veliko
improvizacije?
Denis: Seveda se prilagajamo.
Teo: Odvisno pač od tega,
kaj delamo. Povsod ni dovoljeno improvizirat i. Če igraš
tradicionalno glasbo, jo igraš
takšno, kot je, ker je to dediščina, ki jo moraš ohranjati.
Denis: V bistvu lahko improviziraš tudi v tej glasbi,
ampak najprej se moraš naučiti koncepta določene zvrsti
in potem improvizirat i v tisti
smeri.
Teo: Mislim, da te razumem.
V jazzu je ponavadi tako, da
se na začetku odigra nek kos,
ki se na koncu ponovi. Vmes
pa je ogromno prostora za
soliste. Tam se potem igra,
tam se začne ta komunikacija
oziroma improvizacija, o
kateri vsi govorijo, ko opisujejo jazz. Nekdo torej improvizira, dru gi pa ga spremljajo
in hkrati on spremlja njih.
Glasba se ustvarja tam, v
trenutku in glede na situacijo.
To je ta čar improvizacije!
Denis: Mi se takrat pogovarjamo.
Teo: V bistvu se skušamo
pogovarjati.
Denis: Eden je vodilni. Tisti,
ki govori, napeljuje druge. Ti
pa mu skačejo v besedo ali
mu prisluhnejo, kakorkoli.
Kako torej prehajate med
temi različnimi jeziki?
Teo: Vsaka zvrst pomeni nov

izziv. Vsaka stvar, ki se je
oprimeš, ima svoje čare in
krasote. Karkoli greš delat in
česarkoli se lotiš, vidiš, da
ničesar ne znaš. Veš, da ne
boš nikoli znal, se pa lahko
čim bolj trudiš.
Denis: Dodajaš v bistvu tisto,
kar bi lahko bilo prav, kar se ti
zdi, da je prav.
Teo: Ustvarjati moraš glasbo!
Edino tako se lahko razvijaš.
Če ne počneš tega, se ustaviš.
Denis: Zato študiramo jazz,
ker te ta ne omejuje skoraj pri
nobeni zvrsti. Kvečjemu ti da
malo več znanja pri poslušanju
glasbe in tako lahko gradiš
svoj imidž.
Torej nista samouka?
Denis: Jaz imam nižjo in višjo
glasbeno šolo, zdaj pa študiram na konservatoriju za jazz
v Celovcu.
Teo: Sošolca sva.
Denis: Vse se sami dogovarjamo. Nimamo in ne potrebujemo menedžerjev, ker smo
edino tako odgovorni za svoja
dejanja. Zdi se mi, da tisti, ki
najamejo menedžerja, delajo
napako.
Tako imate zdaj sami vse
pod nadzorom?
Teo: Vse je na nas. O vsem se
sami dogovarjamo. Danes
moraš tako delati! Še posebej
na klubski ravni, kjer mi igramo. Naša glasba je precej
nekomercialna, čeprav se trudimo biti čim bolj komercialni, za razliko od ostalih džezis-

tov. Trudimo se biti komercialen band, kar nam povsem
sicer še ne uspeva, saj v zasedbi nimamo vokalista.
Zakaj se pravzaprav trudite
biti komercialni?
Teo: Zakaj? Ker se vsi ostali
trudijo biti nekomercialni.
Denis: Najlaže je, če si najbolj komercialen ali pa povsem alternativen. Teže je
ustvariti ravnovesje in narediti glasbo, ki je primerna za
vsako uho in mišljenje. Na
eni strani so namreč tisti, ki
se z glasbo ukvarjajo profesionalno ali amatersko, na drugi pa so tisti, ki jih glasba
zares ne zanima. Zato je naš
cilj to, da lahko pride vsak
človek na koncert in da ob
tem kaj najde zase. Na primer
zadovoljstvo v glasbi, ki jo
proizvajamo.
Očitno ne želite ustvarjati
selekcije med občinstvom?
Teo: Seveda ne! Že tako nas
je malo, samo del poslušalcev
zares posluša glasbo.
Kako pa je s prostori, kjer
igrate? Jih ne selekcionirate?
Denis: To je zelo relativno.
Konec koncev je vseeno to
glasba, ki ima svoj karakter in
ne bi sodila kamorkoli.
Teo: Nekateri nas ne bi niti
poklicali. Če nas nekdo pokliče, pomeni, da si želi poslušati našo glasbo.
Kontekst, v katerem se
pojavljate, za vas torej ni
pomemben. Pomembno je
to, kar igrate, in to, da ste
na odru. Drži?
Denis: To pa ja.
Teo: Lahko igramo povsod.
Po jazzovskih klubih, po
barih, na razstavah in kulturnih dogodkih. Zadnjič sva
spremljala branje poezije. To
je bil zame izziv: da spremljam nekoga, ki govori, in da
ga poslušam. Ko igraš, moraš
neprestano poslušati ostale,
kaj delajo. Če se zapreš vase,
se glasba neha dogajati. Tako
je bilo tudi pri tem branju
poezije. Poslušala sva pesnika
in mu odgovarjala.
Denis: Njegovo pripoved sva
prenesla v glasbo, tako da sva
bila v enakem registru z njim.
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»Vsaka zvrst pomeni
nov izziv. Vsaka
stvar, ki se je oprimeš,
ima svoje čare in
krasote.«

»Zadnjič sva spremljala
branje poezije. To je bil
zame izziv: da
spremljam nekoga, ki
govori, in da ga
poslušam.«

K Ú LA Č

Torej sta interpretirala
prek drugega medija?
Denis: Tako.
Spet govorimo o komunikaciji.
Denis: Vendar je se tu pojavi
problem. Pri artistih je zelo
pomemben ego. Artist hoče
biti vedno v središču pozornosti, in ko se to prenese na
komunikacijo v bendu, se
ustvarja napetost.
Teo: Ko udari ven ego, je
vsega konec. Ego ne sme biti
prisoten na vajah, ker moraš
biti pripravljen tudi poslušati.
Nič te ne sme zmotiti in prizadeti. Problem je, ko te meje

ZAKULISJE

prestopiš. Pomembno je, da se
znaš tega znebit i. Zato je dobro, da smo se mi našli.
Denis: Čeprav je še vedno naš
cilj, da spoznamo čim več
glasbenikov, saj tako pridobimo tudi menedžerske izkušnje.
Vaše prehajanje med bendi
in ustvarjanje začasnih glasbenih mrež se mi zdi značilno za sodoben »tekoči«
svet.
Denis: Pri vsakemu glasbeniku
je pomembno, da ni statičen.
Teo: Cilj vsakega glasbenika
je, da igra s čim več ljudmi.
Pomembno je, da igraš z razli-

čnimi glasbeniki in da jih
poslušaš, saj te lahko navdahnejo in se od njih učiš ter
spoznavaš različne jezike.
Na koncertu pred svetovnim dnevom Romov ste
nedvomno imeli ta navdih.
Teo: Želeli smo, da se v jazzu
zazna romski melos.
Denis: Za osnovo smo se
sicer dogovorili. Želeli smo
narediti nekakšno mavrico.
Vendar vedno šele na odru
vidiš, kako bo uspelo. Vse je
odvisno do ljudi, prostora in
počutja. Ko igraš, namreč
uporabiš občutke.
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»Ko udari ven ego, je
vsega konec.«

ZAKAJ PRI NAS ŽIVE CIGANI IN NE ROMI
Zbornik »Zakaj pri nas
živ e Cigani in ne Romi«:
Narativ ne podobe Ciganov /Romov, ki so ga
napisali
podiplomski
študenti in študentke na
Oddelku za etnologij o in
kulturno antropologij o
lj ubljanske
Filozofske
fakultete, razkriva nov e
poglede na diskriminirano skupnost lj udi.
JAKA REPIČ
Uvodni prispevek dr.
Božidarja Jezernika, ki je
zbornik tudi uredil, obravnava zgodovino naselitve Ciganov v Evropi in kontinuiteto
specifičnih odnosov med
večinsko družbo in ciganskimi skupnostmi, ki so jih vso
zgodovino preganjali, zaničevali, jim prepovedovali stalno
naselitev in jih zaradi nomadstva diskriminirali. S pomočjo
historičnih virov razkriva
negativne in pozitivne stereotipe in predsodke o Ciganih
ter nakaže na kontinu iteto
odnosov, ki segajo v sedanjost. Naslednje besedilo obravnava reprezentacije Ciganov/Romov v enciklopedijah, leksikonih in učbenikih,
ki predstavljajo »znanstveno«
vedenje o Ciganih/Romih v
različnih časovnih obdobjih.

Nadalje prispevki obravnavajo podobe Ciganov/Romov v
romanih, ljudskih pesmih,
pripovedkah, filmih in medijih. Posebno pozornost so
avtorji namenili fenomenu
ciganske glasbe in plesa
(flamenko), ki predstavljajo
»pozitivne« stereotipe o Ciganih/Romih. Drugi del tekstov obravnava dejanske
odnose med večinsko družbo
in Romi v sodobnosti na
primeru romskih naselij, stavbne kulture, medijske in politične prisotnosti v občinah in
državi ter prakse vključenosti
in izključenosti v šolskem
sistemu.
Zbornik na inventiven
način razkriva uveljavljene
reprezentacije
Ciganov/
Romov, ki zaznamujejo njihovo življenje in stike z
večinskim
prebivalstvom.
Prispevki, ki pokrivajo narat ivne podobe o Ciganih/
Romih, razkrivajo kontinu iteto konfliktnih odnosov in
strategij izključevanja, marginalizacije in konstrukcije kulturnega Dru gega. V tem smislu so bili Cigani nepogrešljivi
del konstitucije ev ropskega
ideološkega prostora, saj so
stalno naseljene družbe lastno
identiteto in moralno držo
oblikovale in utemeljevale na
podlagi opozicije narat ivni
podobi Ciganov. To opozicijo so s pomočjo državnih

aparatov vzdrževali ves čas
sobivanja, saj so Cigane preganjali, jim prepovedovali
stalno naselitev, jim jemali
otroke ter jim po eni strani
pripisovali negat ivne stereot ipne lastnosti tatov, vohunov,
čarovnikov, prevarantov in
kradljivcev otrok, po drugi pa
romantičnih
glasbenikov,
vročekrvnih avanturistov in
napovedovalcev prihodnosti.
Kot ugotavlja urednik zbornika, imajo narativne podobe
materialne in simbolične
učinke – Cigan je produkt
naracije in ga izven nje sploh
ni. Narativne podobe nam
torej več kot o Ciganih/
Romih povedo o večinski
družbi, saj so produkt stereotipizacije in predsodkov ter
potrebe po kulturnem Drugem, ki so jim odlično ustrezali ravno nomadski Cigani.

Zbornik na inventiven
način razkriva
uveljavljene
reprezentacije Ciganov/
Romov, ki zaznamujejo
njihovo življenje in
stike z večinskim
prebivalstvom.

K Ú LA Č
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APRILSKI (IN MALO MAJSKI) OPOMNIK
ZNANOST
Transnacionalno odraščanje
(znanstveno-strokovni prispevki)
Kako: do 30. 4. pošljite prispevke
May
Friedman
(may@orange-carb.org) ali
Silviji
Schultermandl
(silvisch@rci.rutgers.edu
Urednici May Friedman
in Silvia Schultermandl pripravljata zbornik o družini v
transnacionalnih kontekstih.
Objavljeni bodo strokovni
prispevki, ki bodo obravnavali razmerja in ident itetne
politike v družini s feministične perspektive in v kontekstih transnacionalnosti.
Poletna šola antropologije,
etnografije in primerjalne
folklore Balkana v Konitsi
(mednarodna poletna šola)
Kje: Konitsa
Kdaj: 30.7. – 12. 8.
Kako: do 30. 4. pošljite študenti četrtega letnika dodiplomskega študija in študenti
podiplomskega študija razpisni obrazec (najdet e ga na
www.uoi.gr/conferences).
Poletna mednarodna šola
organizira mrežo Border
Crossing. Mrežo so ustanovili profesorji in študenti z
univerz v Makedoniji, Sloveniji in Grčiji, da bi okrepili
čezmejno sodelovanje na
področju balkanistike in
raziskav jugovzhodne Evrope.
Štipendije raziskovalnega
inštituta za filozofijo Hannover za mlade znanstvenike iz držav vzhodne in
srednje Evrope
(podeljevanje štipendij)
Kje: Hannover
Kdaj: od 1. 10.
Kako: prijave do 20. 4.
Raziskovalni inštitut za
filozofijo Hannover podeljuje dve desetmesečni štipendi-

Na seminarju v Novi Gorici bodo ugotavljali, ali lik maršal a Tita š e
vedno živi
med pr ebi valci
nekdanj e J ugosl avij e (foto:
www.marxist.org)

ji za mlade znanstvenike iz
vzhodne in srednje Evrope.
Pogoji za štipendiranje so
dobro znanje nemškega jezika in končan študij na humanističnem oziroma družboslovnem področju.
UNESCO
Fellowships
Program in Support of
Priority Programme Areas
(2006-2007)
Kje: Pariz
Kdaj: od 1. 9. 2006 do 31. 12.
2007 (od enega do šest mesecev)
Kako: prijave do 30. 4.
(fellow ships@unesco.org)
Program Unesca je namenjen predvsem podiplomskemu raziskovalnemu izobraževanju. Prednostna področja
delovanja so izobraževanje s
poudarkom na opismevanju,
prevenciji okužb z virusom
HIV/AIDS in izobraževanje
učiteljev v Subsaharski Afriki.

Potujoči seminar IV: Tito,
stara ikona v novih kontekstih
Kje: Dijaški dom Nova Gorica
Kdaj: 29. 4. – 1. 5.
Študentski seminar etnologov in antropologov iz
Makedonije, S rbije, Hrvaške
in Slovenije je četri po vrsti.
Osrednja tema letošnjega
seminarja je Tito, simbol
polpretekle zgodovine. Raziskovalni prispevki bodo obravnavali socialne spomine,
fenomene postsocialističnih
prostorov in ident itet, ki so
vezani na pojav jugonostalgij
in anti-jugonostalgij.
Kultura (ne)strpnosti
Okrogla miza
Kje: Fakulteta za družbene
vede
Kdaj: 20. 4. ob 14:00
Izhodišče pogovora bo
izid zbornika Mi in oni –
Nestrpnost na Slovenskem.
Na okrogli mizi bodo problematizirali nestrpnost pri nas,

Na seminarju o Titu
bodo obravnavali
socialne spomine ter
fenomene
postsocialističnih
prostorov in identitet,
ki so povezani z
jugonostalgijo kot tudi
z anti-jugonostalgijo

K Ú LA Č

odpirali bodo vprašanja, kako
na to reagirati in kako spodbujati kulturo dialoga ter presegati pojave izključevanja, še
posebej na področjih družboslovnega in humanističnega
študija ter v univerzitetnem
okolju nasploh. Sodelovali
bodo Vesna Leskovšek, Metka
Mencin Čeplak, Brankica
Petković, Nikolai Jeffs in
Andraž Melanšek. Prireditev
bo moderiral Mitja Velikonja.
VIZUALIJE
Češke sanje
Kje: Kinodvor
Kdaj: zagotovo do 25. 4.
Dokumentarni film Češke
sanje režiserjev Filipa Remunda in Víta Klusáka je humorna
kritika absurdnosti potrošništva. Film je izzval polemike in
izrazite reakcije med ljudmi in
v medijih, o njem pa so razpravljali celo v parlamentu.
Avtorja sta namreč ustvarila
oglaševalsko akcijo za nekaj,
kar ne obstaja: Češke sanje –
hipermarket za boljše življenje.
FESTIVALI
Festival argentinske kulture
Kje: Cankarjev dom
Kdaj: do 21. 5.
Festival argentinske kulture vključuje glasbo, predavanja, literaturo, okrogle mize in
fotografsko razstavo port retov. Še posebej zanimiv v
okviru festivalskega dogajanja
je literarni večer po zamisli,

OPOMNIK

izbiri in prevodu Leile Turk,
ki bo govoril o življenju in
delu Jorgeja Luisa Borgesa.
RAZSTAVE
Sara Facio: Portreti pisateljev
Kje: Mala galerija, Cankarjev
dom
Kdaj: od 19. 4.
Fotografska razstava portretov južnoameriških pisateljev argentinske avtorice Sare
Facio je še eden izmed
dogodkov na festivalu argentinske kulture. Avtorica razstave je aktivna in plodna
fotografinja, rojena leta 1932,
ki se je študijsko izpopolnjevala v Evropi. Od zgodnjih
šestdesetih let objavlja fotografije in članke v argentinskih in tujih revijah. Razstavlja po svetu in sodeluje na
mednarodnih
fotografskih
srečanjih v Arlesu. Sara Facio
je tudi ena izmed dveh ustanoviteljic edine fotografske
založbe v Južni Ameriki.
PLES IN GLEDALIŠČE
Ma: Akram Khan & Akram
Khan Company
Kje: Cankarjev dom
Kdaj: 20. in 21. 4. ob 19:00
Delo Akrama Khanbritanskiha, britanskega plesalca
in koreografa, je preplet
zahodnjaškega
sodobnega
plesa in klasičnih indijskih
žanrov (kathak). Ma združuje
gib, glasbo in gledališče v
celoto, ki jo poudarja struktu-

Delo Akrama Khanbritanskiha je preplet zahodnjašk ega sodobnega
plesa i n klasičnih indijskih ž anrov (foto: www.cd-cc.si)

ra osvetlitve, na trenutke
silovita in čudaška, eterična in
prizemljena, hipnotična in
očarljiva. Predstava se dotika
predvsem materinstva in
tenkočutne vezi med ljudmi
in zemljo, v navdih ji je literatura Arundhati Roy in Hanifa
Kureishija. Desetim plesalcem se na odru v živo pridružijo tudi vokalist, čelistka in
tolkalec.
SHODI
Črna sreda
Kje: Kongresni trg
Kdaj: 19. 4. ob 11:00
Opozorilne študentske
demonstracije, na katerih
bodo udeleženci opozarjali
na neučinkovitost vladnega
sveta za študentska vprašanja,
nespoštovanje dogovorov in
»ignoranco predstav nik ov
vlade«. Študentska organizacija v Sloveniji je predala
vladi pismo s 13 zahtevami.
Med zahtevami so na primer
študij brez šolnin za nezaposlene, sprejem sistemskega
zakona o štipendiranju in 20
tisoč novih štipendij, ohranitev študentskega del, zaposlitev pol leta po diplomi in
kakovostnejše visoko šolstvo.
Pic – nic debata za Antirasistično manifestacijo
Kje: Tovarna Rog
Kdaj: 20. 4. od 15:00
(predpriprave za Antirasistično manifestacijo 26. 4.)
Cilj Rogove permanentne
antirasistične skupščine je
konstruiranje varne cone za
vse, ki so izpostavljeni diskriminaciji, izklju čevanju in
rasizmu. Predpriprava na
Antirasistično manifestacijo
je Pic – nic debata mnogoterih realnosti. Namen antirasistične manifestacije je izrekanje proti noveli zakona o
azilu in zakona o prisilnem
delu , prot i izk lju čev anju
Romov, predlaganem zakonu
o javnem redu in miru ter
izrekanje za izbrisane in prosilce za azil. Je zahteva po
svobodi, ustvarjanju novih
odnosov in po drugačnem
skupnem javnem prostoru.
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Festival argetinske
kulture vključuje
glasbo, predavanja,
literaturo, okrogle mize
in fotografsko razstavo
portretov.

Cilj Rogove
permanentne
antirasistične skupščine
je konstruiranje varne
cone za vse, ki so
izpostavljeni
diskriminaciji,
izključevanju in
rasizmu.

K Ú LA Č

S t r an 1 2

EHO

ETNOGRAFOV SKRIVNI DNEVNIK
V rubriki Eho tokrat
obj avljamo odlomek iz
terenskega
dnev nika
skrivnostnega
člana
Kulinega
spletnega
foruma, ki se pod psev donimom Naga že dv a
meseca javlj a iz neznanega tropskega kraja.
Ker nimam najbolj brihtnih
idej po dolgotrajnem ždenju
za »tisto« mizo in drgnjenju
časopisov, sem se odločil, da
naredim prvi prepis iz osnovnega dnevnika, kamor gre
sicer vse živo. Včasih sem kar
nekoliko pretenciozno literarno navdahnjen in znajo na
dan priti takšni umotvori:
»Drugi model je veliko prijetnejši. Pravi, da je kuhar v
hotelu, a vedno, ko ga srečam, ima 'danes počitnice',
tako da mi do sedaj ni jasno,
kako on to tam kuha. Njegov
motiv je prakticirati angleščino. Mislim, da to misli iskreno. Nekoč, pred kakimi tremi
tedni, sem ga prvič srečal v
'colonial style' pubu na robu
jezerca, v družbi treh razposajenih Angležinj. Kot se za
te turiste in popotnike spodobi, so za mizo zapravljale
enormne količine denarja za
vodka-soda,
gin-tonik,
w hiskey-cola kaprice in glas-

no drobile prismodarije ter
medmete počitniške sreče.
Ko je ulet el, sta ga s huronskim navdušenjem vzeli medse (torej, poznali so se od
prej). No, sam sem pa tudi
pod pretvezo 'ogenj, prosim'
ter mimogrede 'od kod si' bil
že predhodno inštaliran v tej
srečni druščini. Malo je bila
gužva, a z modelom se nisva
dala motiti, sedeti tesno skupaj in živahno med seboj
blebetati ter odbijati bolj ali
manj navihane žogice od
onih treh, ki so itak imele
multiplo interakcijo vse
počez med sabo, s šankom,
drugimi mizami, mimogrede
in v vse bolj nerazumljivem
valežanskem dialektu. Zelo
prijeten je, ta model. Nabit
kot Švarci, a majhen (fuzbal
trenira), vseskozi nasmejan in
hiperenergetski. Po 20 minutah take intenzitete poslušanja in govorjenja ter tako tesnega sedenja skupaj sem mislil, da me bo zdaj, zdaj razneslo. On je bil čisto OK, udobno kot še nikoli, pa še navdušenja nad tem ni skrival,
tako da me je kar naprej nekaj
tapkal po ramenih, vsake
toliko s pestjo 'rahlo' treščil v
rebra ali pa navdušeno počil
po stegnu. A dobro, tako
hitro se vendarle ne umaknem, posebno če je zadeva

vseeno na nek način prisrčna.
Zdaj, koliko 'primerno' ali
'neprimerno' brzdana, je pač
stvar okusa, a ne. Več ali
manj je bila debata neskončno ponavljanje istih stavkov,
ki jih je nekako utrjeval in
hkrati preverjal, če ga razumem, kot je tudi hotel, da za
njim ponavljam pravilne verzije – 'proper English', bi
rekel. Da igra fu zbal, da je
kuhar in da so 'danes počitnice', da ima brata, sestro, živijo
skupaj pod isto streho, nedaleč iz mesta (naj pridem
enkrat tja, je super plac ob
reki), da ne goljufa turistov
kot vsi drugi, ampak samo
'bla, bla', da se vsakič kaj
novega nauči itd. No, potem
sem nekje vmes izrekel besedo 'because' in … 'kaj zdaj to
pomeni, razloži!' OK, to je
'zato ker', se pravi, če vprašaš,
'zakaj?', boš odgovoril, 'zato
ker bla, bla' (because bla, bla).
No, v redu, ekstremno zadovoljen je bil, hitro po tem pa
se je zahvalil, me še mimogrede vprašal, če si morda želim
ali rabim kaj gandže in mi
skoraj hkrati ponudil roko.
Razposajena druščina ga je,
jasno, pozdravila sedaj že z
rjovenjem, ne zgolj navdušenjem. Ta večer se res ni imel
kaj pritoževati: bil je zvezda.«

Delovna miza s terenski mi zapiski in ostali mi pripomočki za etnografsko raziskavo (foto: Naga)

»Zelo prijeten je, ta
model. Nabit kot
Švarci, a majhen
(fuzbal trenira),
vseskozi nasmejan in
hiperenergetski.«

Pisma bralcev za
rubriko Eho nam
pošljite na
info@kula.si ali
kulaorg@gmail.com.
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KULIN PRVI KONCERT
Več kot dvestoglava množica se je zabavala na koncertu, ki ga je združenje Kula v sodelovanju s
Študentskim etnološkim gibanjem (sekcijo Slovenskega etnološkega društva) in Oddelkom za
etnologijo in kulturno ant ropologijo Filozofske fakultete dva dni pred dnevom Romov pripravilo
na ljubljanski Metelkovi. Skupinama Elektrik jazz quartet (ki je včasih tudi trio) in Romi ad hoc
(slednja je nastala tik pred koncertom) se je na odru pred koncem prireditve pridružil tudi pevec
skupine Šukar.

Igor Misdaris, pev ec skupine Šuk ar, se je na odru
pridružil zasedbi Romi ad hoc (foto: Nina Mavrin)

Večurni plesni mar aton se je nadaljeval š e po
koncu konc erta (foto: Nina Mavrin)

Denis Horvat, klaviaturist zasedbe Elektrik jazz
quartet (foto: Nina Mavrin)

Profes or Rajko Muršič in asistent Miha Kozorog, poznavalc a popularne glas be, sta bila
navdušena nad koncertom (foto: Nina Mavrin)

Dvestoglava množica se
je zabavala pozno v
noč.

Prvi Kulin koncert je
uspel kljub odpovedi
zvezd večera - Zoltan
Banda.
Primož Pri mec, preds ednik ŠEG, v družbi dekl et
(foto: Nina Mavrin)

Britanec Brian Belton je na k onc ert prišel z
ženo (foto: Nina Mavrin)

Asistentk a Al enk a Bartulović in Maja iz Z enice s ta
plesali v prvih vrstah (foto: Nina Mavrin)

Del uredniškega odbora č asopisa Kúlač med
debato ob točilni mizi (foto: Nina Mavrin)
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DANES ROMI, JUTRI CIGANI
NIKA LOPARIČ
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KULA na spletu:
www.kula.si

ROMI? TUDI ONI
SO LJUDJE!

Ben Rajnovič, študent matematike
»Nikoli nisem imel bližnjega stika z Romi.
Poznam samo enega Roma, o katerem pa
imam zelo dobro mnenje.«

Eva Hanžek, študentka sociologije na
FDV
»Nikoli nisem imela slabega mnenja o njih.
Vem, da so manjšina in živijo na tem območju
že par stoletij. Še vedno se niso povsem asimilirali v naši družbi, to pa tudi po naši zaslugi.
Zdaj je skrajni čas, da ta problem tudi zakonsko uredimo, še prej pa spremenimo predsodke v naših glavah.«

Matej Kužel, študent na konservatoriju za
jazz v Celovcu
»Na splošno nimam predsodkov. Če človeka
ne poznaš, ga ne moreš oceniti. Brezglave
ocene se mi zdijo zelo primitivne.«

Selver Kobilica, študent etnologije in kulturne antropologije
»Romi so dobri!«

Intervju s predsednikom

SLOVENSKO ETNOLOŠKO IN ANTROPOLOŠKO ZDRUŽENJE

KULA
SLOVENE ETHNOLOGICAL AND ANTHROPOLOGICAL ASSOCIAT ION

V združenje KULA se včlanite s pristopno

Študente in študentke smo tokrat izjav o, ki jo najdete na spletni strani
v prašali, kaj menij o o Romih. Na naše www.kula.si. Prijav nico natisnite, izpolnite in
presenečenj e so izj ave anketirancev pošljite na naslov:
bolj ali manj pozitivne, čeprav o
Združenje KULA
Romih še vedno gov orij o kot o tistih
Oddelek za etnologijo in
»drugih«
kulturno antropologijo FF
NINA MAVRIN

V NASLEDNJI ŠTEVILKI
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Maja Gačnik, študentka muzikologije
»O Romih ne mislim nič negativnega. Delala
sem z Romi iz Novega mesta in nikoli nisem
imela težav z njimi. Oni so tudi ljudje.«

Zav etiška 5
1000 Ljubljana

PLAN B – ETNOLOGIJA
IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA
Anžej Dežan, ki j e na letošnj i Emi
zmagal s pesmij o Plan B, si je namesto študij a na Fakulteti za družbene
vede izbral Filozofsko fakulteto. S
skromnostj o, preprostostj o in izv rstnostj o ga je, kot pravi, prepričala
etnologija in kulturna antropologija
Anžej Dežan, zmagovalec slov ens kega
izbora za pesem
Evrovizije in dijak
četrtega letnika, je v
intervjuju za najstniško revijo Smrklja na
vprašanje, kaj bo študiral, odvrnil takole:
»Bil sem na informativnem dnevu in da
Bodoči etnolog in kulsem si to lahko omoturni antropolog Anžej gočil,
sem moral
Dežan (foto:
odpovedati kar tri
www.anzej.com)
intervjuje. Moram pa
priznati, da me je
prvotna izbira, Fakulteta za družbene vede,
precej razočarala, zato so tisti načrti, ki so bili
v moji glavi že nekaj let, padli v vodo. Po
drugi strani pa me je s svojo preprostostjo,
skromnostjo in izvrstnostjo navdušila smer
Etnologija in antropologija na Filozofski
fakulteti, tako da se bom jeseni odpravil tja.«

ŠTEVILKA MESECA
Reportaža iz Roga
Druže Tito, mi ti se kunemo!

Milan Nikolič, študent fagota na akademiji za glasbo
»Ne mislim o njih.«
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LJUDI SE JE UDELEŽILO PRVEGA KULINEGA KONCERTA NA LJUBLJANSKI METELKOVI

