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Omnia vincit amor –
ljubezen vse premaga
Po zaslugi starih Rimljanov se ljudje zaljubljamo že dve tisočletji.« Tako se je med
ponedeljkovim kulturnim
praznikom na tržaškem liceju
Franceta Prešerna pohvalil rimski pesnik Ovidij v igri z naslovom Ars amatoria – praktični
prenosnik za osvajalce, ki so
jo uprizorili »klasiki«. Čeprav
se tega ne zavedamo, je valentinovo prav zares zasluga
Rimljanov: v času praznovanja
luperkalij, ki so se odvijale februarja, so blagoslavljali dekleta. Prvo formalno valentinovo pa so praznovali v Angliji v 14. stoletju.
Govorilo se je, da so se na ta dan parili
ptički, in tedaj so si zaljubljenci prvič začeli
izmenjevati ljubezenska pisemca, kar je
nato postala tradicija.
Direktovci smo se odločili, da bomo preverili,
kakšne so sodobne tehnike in zahteve zaljubljenih mladostnikov, zato smo svojim
bralcem zastavili nekaj vprašanj o ljubezenskih temah.
Imaš nasvet za uspešno zapeljevanje?
Kaj je treba narediti, česa se pa ne sme?
Ženska, 16 let: Ne se pretvarjati, da si nekaj
drugega, kar si v resnici, bodi, kdor si, in ne
laži, ker bo oseba na drugi strani morala
spoznati, kdo si, in razumeti, ali si mu/ji
všeč. Ne smeš biti aroganten in ne smeš se
delati norca.
Moški, 15 let: Ne vem veliko, zato bom
povzel nasvete predstave »klasikov«, da se
moraš obnašati kot običajno.
Ženska, 15 let: Vse je odvisno od posa-
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meznika.
Moški, 15 let: Moraš biti iskren in pokazati
svoje najboljše lastnosti, toda ne smeš preveč govoriti o sebi in se moraš zanimati
tudi zanjo.
Kaj te najprej pritegne pri boljši polovici?
Ženska, 16 let: Nasmeh in obnašanje v odnosu do mane in drugih.
Moški, 15 let: Iz praktičnih razlogov je
zame pomembno, da je visoka.
Ženska, 15 let: Višina in obnašanje.
Moški, 15 let: Ne samo fizična lepota,
ampak tudi to, da se lahko pogovarjava
iskreno.
Imaš raje mladega/-o ali starejšega/-o
fanta/punco?
Ženska, 16 let: Starejši.
Moški, 15 let: Približno enakih let.
Ženska, 15 let: Starejši.
Moški, 15 let: Enake starosti ali mlajša.
Kako ga/jo povabiš na zmenek?
Ženska, 16 let: Skušam se mu čim bolj pri-
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Trgal je letake in trdil,
da nima namena žaliti
ponedeljek, 10. februarja,
je po tržaških mestnih ulicah potekal protifašistični
shod. Veliko je bilo letakov, ki
so opozarjali in vabili množico na
dogodek. Nekaj so jih razdelili tudi
na tržaški univerzi in na avtobusnih
postajah v njeni bližini. Ravno na
postaji je naša sodelavka doživela
poseben pripetljaj.
Ko je stopila z avtobusa, je opazila,
da neki fant trže in meče na tla
vabila na protifašistični shod. Iz radovednosti ga je vprašala, zakaj to
počne in ali se zdi mu tako obnašanje primerno, ker je bilo videti, da
gre za pravi diskriminatoren napad
proti slovenskemu jeziku in manjšini.
Fant je mirno in brezskrbno odgovoril, da se zaveda, da je njegovo
dejanje močno in provokativno, a
je tako hotel nasprotovati politični
instrumentalizaciji dneva spomina
na žrtve v fojbah, ker bi moral biti
po njegovem mnenju ta dan namenjen samo spominu. Dodal pa je, da
ni imel namena žaliti naše manjšine.
Trganje letakov in nespoštljivo vedenje do njih oziroma do tistega,
kar predstavljajo, ni le vandalsko
dejanje, saj s takim obnašanjem nasprotujemo tudi idejam in motivaciji,
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ki jih letaki simbolizirajo. Za takim
materialom seveda stojijo ljudje, ki
so svoja prepričanja pogumno izpostavili javnosti. Vedenje opisanega
fanta ni opravičljivo, ker je tako
omalovaževal delo ljudi, ki so material pripravili. Predvsem pa je neprimerno in nasilno izrazil svoje nesoglasje v zvezi s protifašističnim shodom. Najhujše pa je, da gre za kršitev
21. člena italijanske ustave, ki predvideva svobodno izražanje misli brez
posebnih dovoljenj in predvsem
brez cenzure. Fant je namreč na
neki način izvedel nedovoljeno cenzuro. Če bi res hotel izraziti svoj protest in motivirati svoja stališča, bi
bilo primernejše, da bi to storil na
civilen način, in sicer z dialogom. S
spoštljivim vedenjem bi dosegel več
kot z vandalizmom. Nasilje je v vseh
oblikah nesmiselno sredstvo za izražanje nasprotovanja. Ker živimo v
civilni in demokratični državi, je spoštljiv in miren dialog najboljše orožje,
ki ga lahko vsakdo izmed nas uporablja svobodno.

bližati, tako da začnem
govoriti z njim.
Moški, 15 let: Po pravici
rečeno ne vem, ker o tem
nisem nikoli razmišljal.
Ženska, 15 let: Ali me vpraša on ali ga vprašam jaz.
Moški, 15 let: Zame je lažje
po telefonu. Vprašam jo,
ali bi šla z mano na kakšen
nenavaden kraj.
Kdo mora narediti prvi
korak? Fant ali punca?
Ženska, 16 let: Oba, mislim, da ne spremeni nič,
če začne punca.
Moški, 15 let: Oba.
Ženska, 15 let: V teoriji bi moral fant, ampak
v praksi smo na koncu vedno prve punce.
Moški, 15 let: Oba, zato se ženske opogumite brez strahu, ne čakati nas.
Kako stopiš v stik z nekom, ki ti je všeč?
Raje govoriš osebno ali po WhatsAppu?
Ženska, 16 let: Zame je ključno govoriti
osebno.
Moški, 15 let: Tako osebno kakor po WhatsAppu.
Ženska, 15 let: Tako, da ga pozdraviš in se
pogovarjaš z njim. Jaz raje govorim v živo
kakor po telefonu.
Moški, 15 let: Ji pišem in se pogovarjam z
njo. Zame je pisanje po telefonu v redu,
ampak to ni dovolj.
Si kdaj uporabljal/-a Tinder ali druge aplikacije za spletne zmenke?
Ženska, 16 let: Ne.
Moški, 15 let: Ne.
Ženska, 15 let: Ne.
Moški, 15 let: Ne.

Sanja Vogrič

Tommy Budin (desno)

mo v obdobju leta, ko maturanti
in maturantke izbirajo študijsko
smer. Dnevi odprtih vrat na univerzah in premlevanje, katero študijsko smer bi izbrali, so sedaj na dnevnem
redu. Zagotovo se mnogi sprašujete, kam
vas bo popeljala študijska, predvsem pa
življenjska pot. Ta teden smo se pri @Direktu odločili, da vam predstavimo zgodbe
dveh zamejskih Slovencev, bivših maturantov v Trstu in Gorici, ki so dosegli zavidljive življenjske uspehe.

skupinah in povezovala različne prireditve,
saj meni, da se iz takih izkušenj veliko naučiš. Režiji se je približala, ko so s skupino
O’Klapa iskali besedilo za predstavo Obuti
maček. Takrat se je navdušila nad produkcijo in s pomočjo nekaterih kolegov, predvsem Franka Žerjala, na oder postavila
svojo prvo predstavo. Danes se pri pisanju
besedil sprašuje, kako bo publika odreagirala na določene prizore.
V sebi je vedno gojila ljubezen do dramske,
pa tudi likovne, glasbene in plesne umetnosti, ki so ji bile navdih za njen prvi muzikal. V svojih predstavah skuša vedno prikazati kaj mladostnega, barvitega, energičnega, kar gledalca razveseli. Zato se je
tudi približala temu žanru. »Moj najljubši
občutek? Ko je vse, kar sem si predstavljala,
pred mano v svoji najlepši obliki.«
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»V GLEDALIŠČU SEM NAŠLA
PROSTOR, V KATEREM LAHKO
IZRAŽAM SVOJE OBČUTKE«
Enaindvajsetletna Goričanka Sanja Vogrič,
ki je pred kratkim doživela premiero svoje
prve gledališke produkcije, muzikala Lak
za sanje, nam je razkrila, kako se njene
strasti prepletajo s potjo v svetu gledališča.
Sanja je obiskovala Znanstveni licej Simona
Gregorčiča, zdaj pa je študentka. Že od
malega je bil oder njen drugi dom, saj si je
vedno želela nastopati in čutiti energijo
publike. Kmalu se je pridružila gledališki
skupini O’Klapa, kjer je začela gojiti ljubezen
do gledališča in režije nasploh. »Našla
sem prostor, kjer lahko izrazim svoje občutke,« je Sanja povedala o začetku svoje
gledališke poti. Nastopala je tudi v drugih

»VSAKIČ, KO IZVAJAM
NARODNOZABAVNO GLASBO, SE
ZAVEDAM NJENE GENIALNOSTI«
Igrati z Avseniki so sanje marsikaterega
Slovenca, saj imamo Slovenci narodnozabavno glasbo pravzaprav v krvi. Eden od
srečnežev, ki jim je to uspelo, je klarinetist
Tommy Budin, bivši dijak elektronske smeri
na Zavodu Stefan. Tommy se je klarinetu
najprej približal kot samouk, nato pa
učenje nadaljeval s profesorjem Danielom

Grizoničem pri Godbenem društvu Prosek.
Po maturi se je vpisal na konservatorij v
Trstu, kjer je pozneje tudi diplomiral z
odliko. »Na Facebooku sem videl, da je
Sašo Avsenik iskal novega klarinetista za
svoj ansambel. Sprva nisem hotel na avdicijo, ker se že več let nisem ukvarjal z narodnozabavno glasbo,« nam je pojasnil in
dodal, da se je naposled le odločil ter se
prijavil na selekcijo, ki je potekala v treh
delih: video avdicija, poskus na vaji ter
snemanje v studiu. »Za ansambel Saše
Avsenika sem se odločil, ker gre za zelo
kakovostno zasedbo. Tudi Sašo, tako kot
jaz, cilja le na najboljše in se ne zadovolji s
povprečnim igranjem; od našega ansambla pričakuje publika najvišji njivo,« je poudaril Tommy, ki se mu je v ansamblu
pred kratkim pridružil zamejski trobentač
Denis Daneu. Urniki so sicer precej natrpani,
ansambel je stalno na poti (trenutno
največ po Nemčiji), termini za nastope pa
so rezervirani vse do naslednjega leta.
Ljubezen do narodnozabavne glasbe ostaja na prvem mestu: »Kljub temu da Golico
zaigramo 500-krat na leto, nisem nikoli
popolnoma zadovoljen z njeno izvedbo.
Ta na prvi pogled enostavna skladba je
namreč izredno natančna in prefinjena.
Vsakič, ko izvajam narodnozabavno glasbo,
se zavedam njene genialnosti.«

