Trst vs Gorica

@direktni: Aljoša, Damir,

Daniel, Franz, Gabriel, Helena,
Ines, Johanna, Julijan, Leo,
Martin, Martina, Sanja,
Svetlana in Veronica

petek, 19. junija 2020 | št. 24 | leto II

mladi@primorski.eu

Dober dan,
poletje!
Direkt ste prvič brali 8. novembra 2019. Koliko stvari
se je spremenilo od takrat.
Kot pravijo različni memi na
spletu: tvegali smo začetek tretje svetovne vojne, avstralske gozdove so
uničevali požari, da ne govorimo o
svetovni pandemiji, s katero se še
borimo. Skoraj so nas prepričali, da
je najhujši živeči diktator umrl …
@Direkt pa je žarek luči v nekako
temnem obdobju.
Prvič smo se sestali z namenom, da
bi iz razvalin Šuma rešili, kar je bilo
mogoče (naj počiva v miru!); s pomočjo novih sodelavcev in z voljo do
dela, ki jo imamo samo mladi, smo se
odločili za korenito spremembo. Tako
se je iz naše fantazije rodila prenovljena mladinska stran, vaša in naša.
@Direkt je nastal iz potrebe, da bi
vzpostavili novo gledišče. Realnosti,
ki za nas niso banalne, a jih starejši
ne razumejo, smo želeli predstaviti
javnosti. Ideje, smešnice in komentarje, ki so plavali po spletu, smo polovili in jim postavili zrcalo.
Z @Direktom smo spoznali nova dejstva (zanimivo ladinsko manjšino in
nomadsko življenje vrtiljakarjev), govorili smo o preteklosti – o simboličnih datumih 27. januarju in seveda
25. aprilu; o sedanjosti – izredna
matura 2020 in šolsko virtualno življenje; in seveda o prihodnosti –
kolonizacija Marsa in drugi izjemni
načrti človeštva.

@

zoran.jerončič: čakajoč na ponovno odprtje telovadnic.

john_lennon: predstavljaj si …

_tour_de_france: chè smenì letos’ nebò našega tekmovanja

_antijanšisti_LJ: ne skrbite smo ga že premestili pred parlament

_narodni_dom_ *has switched sides*

LVI: neeeeeeeeeeeeeeeee

_salvini_: uffaaa

močnik.senior: ufo

močnik.junior: dobesedno UFO

_minister_logarček: hvala sosedu za darilo

_ministro_di_mayo: non c’è di che, ma ricordatevi che Trieste è …

_severina_: ITALIANA

@Direkt je vzpostavil stike z mladimi
(in drugače mladimi) talenti v naši
manjšini: od športnikov do glasbenikov in umetnikov. Naša stran pa ni
bila samo tradicionalna siva časopisna
stran, @Direkt je tudi prostor za smeh
z našimi nepogrešljivimi memi in
prostor za črni humor naših komentarjev, ki so jih prebrali tudi lenuhi.
Prepričani smo, da smo vsi skupaj
dokazali, da mladi nismo lena, nezainteresirana in asocialna bitja. Smo
pač mladi. Z vso močjo smo se uprli
grozotam CasePound in pokazali, da
prepričano verjamemo v vrednote,
kot so spoštovanje, mir in sobivanje.

Upamo, da je bil @Direkt prostor, v
katerem so mladi (in ne samo) manjšinci našli navdih, moč in motivacijo,
da izpostavijo svoje stališče in z besedo (brez nasilja) pripomorejo k
spremembi, ki jo naša družba mora
doživeti.
Upamo, da smo leto preživeli skupaj:
med šolskimi klopmi (in nato doma
pred računalniki), v kavarni med zajtrkom ali zvečer za sprostitev. Seveda
to ni adijo, temveč samo nasvidenje,
saj @Direkta še ne bo konec (na vašo
srečo ali nesrečo).
P.S.: Bodite direktni!

Pregled vidnih
in nevidnih razlik
redvsem mladi zlasti danes
večkrat debatirajo o razlikah
med Trstom in Gorico, o tem,
kako se v obeh mestih razlikuje
način življenja študentov, njihove navade ... Pade tudi kaka odvečna besedica, katero mesto in čigave navade,
kateri način življenja je boljši. Objektivno gledano je študentsko življenje
popolnoma enako tako v Trstu kakor
v Gorici. Direktovci smo o tem hoteli
izvedeti več, poglobiti smo se hoteli
v življenje mladih v obeh krajih in narediti primerjavo na podlagi dejstev.
Mladi, ki živimo v Trstu in okolici,
imamo nezrelo tendenco, da se čutimo nekako boljši, kajti gojimo prepričanje, da je že večje ozemlje in lokacija mesta tista, zaradi česar je na
lestvici više pred tekmico. Trst je seveda krasno mesto, ampak Gorica,
čeprav manjša in skromnejša, ni prav
nič slabša.
Tržaška mladina v večernih urah najraje zahaja v stari predel mesta, zlasti
v Ulico Torino, na kateri je koncentracija barov in nočnih lokalov izredno velika. A mladim je nadvse všeč
pogled na morje, zato je Pier the
Roof idealen prostor, v katerem lahko

P

preživimo večer s prijatelji ob spremljavi dobre glasbe. Plesnih klubov je
tudi precej, najbolj priljubljeni pa so
Mandracchio, Deus, za posebne dogodke Molo V. V poletnem času je
najbolj priljubljen klub Ausonia, ker
je na odprtem in tik ob morju. Seveda
je vsa ponudba prilagojena prebivalstvu in številčnosti publike, ki te
prostore redno obiskuje.
V Gorici je število mladih manjše in
seveda je zaradi tega tudi manj možnosti za preživljanje večernega druženja. Možnosti pa kljub temu ni
malo. Če sodimo po vaših odgovorih
na našo anketo, je največja koncentracija ljudi v večernih urah v Ulici
Garibaldi, kjer je La Chance bar. Poleg
njega je zlasti ob sobotah zvečer
precej natrpan bar Aenigma (Ema).
Ob poletnih četrtkih pa poteka t.i.

happy hour. Goričani ne obožujejo
prav zelo te vrste zabave, a pravijo,
da je edina taka v celem poletju in
so zaradi tega sprijaznjeni s ponudbo.
Veliko jih zahaja tudi v Novo Gorico
v plesni klub Marco Polo.
Tržačani in Goričani pa poleti zahajajo
v Sesljan, kjer med vikendi obratuje
plesni klub Cantera.
Poizvedovali smo tudi, kako Goričani
in Tržačani preživljajo tople poletne
dneve. Prvi zahajajo na morje v Sesljan, nekateri pa se odpravijo tudi
na bregove prekrasne reke Soče, ki je
seveda Goričanom bliže. Razlike so le
v lokaciji. Gorica je manjša, a vseeno
živa. Trst je večji in bolj kaotičen.
Tržačani zahajajo v goriške lokale ter
obratno in seveda nikjer ne primanjkuje možnosti za zabavo in za prijetno
preživljanje prostega časa v družbi.

