Nekaj čisto novega
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Popolnoma nova
in direktna rubrika!
poštovane potnice in potniki
Primorskega Airwaysa, naše
letalo prvič pristaja na novi
destinaciji iz naše nove ponudbe. Po sedmih letih smo se odločili
za uresničitev spremembe. Prejšnja
destinacija, Š.U.M., Šepet ulice Montecchi, je namreč preživljala nekaj
zatišja, zato smo se odločili, dragi
potniki, zvesti in občasni, da vam
ponudimo letovanje v novem okolju.
Dobrodošli v @direktu!
Bralke in bralci, seveda se ne nahajate
na ljubljanskem letališču, prav tako Primorski Airways ni nov slovenski letalski
prevoznik, temveč smo malo za šalo
malo zares že s prvo številko zastavili
sodobnješi, inovativnejši slog. @direktovi pristopi se bodo razlikovali od
tistih v našem predhodniku, Šumu.
Nova stran za mlade bo predvsem
neposredna! V svojih sestavkih bomo
direktni, ne bomo se (preveč) izgubljali v besedah. Ob koncu prejšnje
sezone smo namreč ugotovili, da se
je mladinska stran preveč prilagajala
… svojemu imenu, dejansko je torej
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postala šepetanje! Prepričani smo,
da se s šepetanjem ne pride daleč.
Odslej boste z nami odpotovali daleč,
in to v trenutku! Zato bodo tudi naše
vsebine krajše, kot so v Primorskem
dnevniku oz. kot so bile v Šumu.
Tako boste lahko hitro izvedeli, o
čem bo tekla beseda. Obenem pa
bomo člankom dodali še ščepec kritike in cinizma – pri temah, ki bodo
to zahtevale, bomo namreč iskali ravno dlako v jajcu … in jo verjetno
tudi našli! :)
Popolnoma smo revolucionirali tudi
sestavo mladinske strani: osrednjemu
in stranskemu članku, značilnima že
za prejšnje strani, smo dodali izvirno
vinjeto – sicer staro znanko, ki jo bo
vsak teden ustvaril naš grafik Damir.
Nekaj povsem novega pa bo članek
v obliki objave na Instagramu, v kateri
bodo poznani in manj poznani obrazi
iz bolj ali manj lokalnih voda komentirali dogajanje preteklega tedna.
Klop so urejali klopovci, Šum so urejali
šumovci, tiskano izdajo @direkta bomo urejali direktovci, direktorji, diri-

genti, kakorkoli nas že nas bodo imenovali bralci, urejali pa bomo tudi čisto nov profil na Instagramu, in sicer
@direkt_pd, do katerega lahko pridete, če skenirate spodnjo kodo QR.
Na njej bomo objavljali napovedi
člankov, različne dodatne ali bolj poglobljene vsebine, seveda pa ne bo
manjkalo niti fotografij s terena, na
katerih se boste lahko znašli tudi vi,
saj bomo obiskovali različne dogodke
– zakaj ne, tudi žurke!
Za konec naj predstavimo še prenovljeno ekipo, ki vas bo tedensko zabavala, obveščala o dogajanju v našem okolju, skratka kratkočasila vas
bo ob petkovih jutrih in popoldnevih,
vsak dan pa na našem Instagram
profilu. To so Aljoša, Daniel, Franz,
Gabriel, Helena, Ines, Johanna, Julijan,
Leo, Martin, Martina, Sanja, Svetlana,
Veronica, ob vsem bo postavil piko
na i še naš novi oblikovalec in karikaturist Damir.
To je vse za začetek, v našo družbo
vas vabimo vsak petek. Pridružite se
nam, ne bo vam žal!

»Nisem raper,
temveč
umetnik,
ki prepeva
svojo poezijo«

saško.koren - Grem proč in ste hitro zamenjali ime rubrike?
9ak_igor - Haha ja, smo naredili malo zanalašč!
Xenyyya__dobryla - Me raccomando, čim več rdečih vsebin eh :)
www.alter_bandy - Ooou??? In belih ne?
Mayyowsky.ksenijca - Yo bro, se priporočam, pridite me obiskat v
knjižnico

Kosuta_iiilde - Ja, ma organizirajte literarni večer pri meni!!!
marrrko.kravos - Ou muloni, ma če povabite mene na literarni večer,
da ne bo kot predlanskim, ko ste nam dali tam eno vince glih tku..
bannnevgennn - Ma skuza, ni da zdej nam boste ukradli vse
športnike, ki če ne ostanemo brez našega busa..

boryys__pah0R - Yo, fantički, ne boste nikoli boljši od mojih
prispevkov na Zalivu eh..

b0rutPahor05 - Oj Boris, ma kaj jim rečeš tako, da se ustrašijo kot uni

rav gotovo med vami ni človeka, ki še ni slišal za rap, glasbeni
žanr, ki se je v sedemdesetih
letih 20. stoletja razvil na newyorških ulicah pod okriljem kulture
hip hopa. Eden izmed njegovih vidnejših predstavnikov v zamejstvu in na
tržaškem je Matija Okretič – MOKA, sedemnajstletni raper iz Nabrežine, ki je
v zadnjih mesecih s svojo pesmijo Ricordo zaslovel na Youtubu, saj je dosegel zavidljivih 18.000 ogledov. Za @Direkt je odgovoril na nekaj vprašanj in
navrgel nekaj zanimivosti o tem glasbenem fenomenu.
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šumovci?

putinvlad - Če bi bli pri meni, bi vas moral malo kontrolirati, da ne
pride do kakih "nezaželenih" vsebin..
therealdonaldTrump - hahaha @putinvlad, ni da pri meni bi bilo
dosti različno, eh!! #cenzurarules

roberto_dipi - Ma kaj vse v slovenščini bo ta roba?
gabrove3.igr - eh beh
jelincic.dusko - povabite tudi mene plyyz

Kako se je rodila tvoja ljubezen do rapa?
Pri dvanajstih letih sem pri prijatelju, ki
je imel doma gramofon prvič slišal za ta
glasbeni žanr, ki ga prej nisem poznal,
saj sem doma s starši v glavnem poslušal
italijanske popevke Zucchera in Jovanottija. Zanimanje se je stopnjevalo,
začel sem poslušati tako italijanske kot
tuje raperje, nato pa sem začel še sam
pisati poezijo.
Poezijo?
Rap je zame najprej poezija, šele nato
glasbeni žanr. Nisem raper, temveč umet-

nik, ki prepeva svojo poezijo. Še preden
sem se sploh lotil repanja, sem prebral
in napisal veliko pesmi. V srednji šoli
sem profesorici za nalogo namesto ene,
oddal deset ali dvajset pesmi, ki sem jih
pisal iz čistega užitka in ljubezni do rim
in vezane besede.
Potem pa si se lotil pravega rapa …
Prijatelj, ki mi je priskrbel glasbeno podlago me je prepričal naj katero od svojih
stvaritev zapojem. Sprva je bilo zelo težko, zato sem moral vztrajati, dokler nisem
osvojil tehnike. Ker se raperji ravnamo
po trendih, sem začel s hip hop rapom,
danes pa izvajam predvsem stila trap in
raggeaton. Poudariti pa moram, da v
prvi vrsti ustvarjam zase. Če mi je pesem
všeč in vidim, da deluje, jo objavim. Če
ne, pa jo zavržem.
Objavljaš pod psevdonimom MOKA.
Kaj točno pomeni oziroma od kod prihaja?
Naj priznam, da je MOKA nastal kot moj
podpis s flomastrom na zidovih. Veliko
ljudi ga povezuje s kavo ali mislijo, da
gre za slovenski prevod besede farina. V
resnici M stoji za Matija, OK za Okretič, A
pa je po premisleku postal kratica za
Aurisina, kraj, v katerem živim.

Tvoj zadnji video je doživel 18.000
ogledov. Kateri so tvoji načrti za prihodnost ob takem uspehu?
Rad bi se povsem predal rapu, tega pa
ne bi rad počel samo zaradi denarja ali
zvezdniške slave. Rad bi, da bi me ljudje
poznali zaradi moje glasbe in bi moj
psevdonim asociirali z rapom, ki izstopa,
je originalen. Rad bi, da bi me ljudje
cenili zaradi poezije in prepoznali, da
sem drugačen kot množica. Širši publiki
bi skozi glasbo predstavljal resničnost v
vseh njenih bolj ali manj prijetnih straneh,
kar je eno od poslanstev rapa.
Kaj bi kot raper, ki na realnost gleda z
drugačnimi očmi, svetoval našim bralcem?
Zaradi nekaterih težkih trenutkov, ki
sem jih doživljal sam, mladim fantom in
dekletom toplo priporočam, naj se izogibajo prekomernemu pitju alkohola,
predvsem pa mamilom in slabi družbi,
ki te lahko v trenutku zavede na napačno
pot. Šolo in družino naj vedno postavijo
na prvo mesto.

