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Brundal si je neko pesem. Vlekel 
cigareto. Spet brundal. Kupček 
pepela mu je padel na prsi, rahel 
veter ga je odpihnil. Zvonjenje 
zvonca na kolesu. Rad bi zajokal. 
Z grmov so deževali cvetovi, nežno 
rumeni.

Takeshi ni bil edini, a ne?
Ne. Bila je še Yukiko.
Hm.
Miyajima Yukiko.
Cmok v grlu se je povečal. Ta po-

nedeljek nisem mogel izustiti nič 
več kot njeno ime. 
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Videti je, da bo deževalo. Zazehal 
je. 

Sledil sem njegovemu namigu v 
oblačno bledo nebo. 

Jutri. Kaj je jutri? Res je. Torek. 
Teden se je šele začel. Če bo deže-
valo … Iz žepa je potegnil kartico. 
Nakracal je, z naprej potisnjeno 
konico jezika, v velikih tiskanih 
črkah: MILES TO GO. Jazzcafé. Če 
bo deževalo, je rekel, bom tam.

Ampak.
Kaj ampak?
Začelo se mi je vrteti. Predstava, 

da bi moral mimo miz in stolov, 
čez prostor, poln preznojenih ljudi, 
se usesti, se srečati z natakarjevim 
pogledom, srkati iz kozarca, iz ka-
terega je že bog ve kdo srkal pred 
mano. Še vedno obremenjen s tem, 

da se navadim na park in najino 
prijateljstvo, je slednja predstava 
presegala mero zmožnosti, ki sem 
si jih pripisoval.

Samo. Zajecljal sem. Zunaj je več 
prostora med ljudmi. 

Razumem. Vstal je. Potemtakem 
torej do naslednjega sonca. Ura je 
bila šest. Na hrbtni strani kartice 
sem prebral njegovo ime, Ohara 
Tetsu, in njegov naslov. Vizitka. 
Slabič sem, sem pomislil. In: spet 
nekaj, kar bom v svoji sobi, v pre-
dalu, pod stoletja starim kamnom 
– misli nisem dokončal. 
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Hitro, hitro. Čez hodnik. Kdo se 
tam smehlja? Slika s potovanja v 
San Francisco, do katerega nikoli 
ni prišlo, je skrbno poravnana in 
obrisana visela na steni, kot da je 
ne bi nikoli obrnil. Očetova dlan 
na mojih ramenih. Mamin siiir, ki 
je klical iz okvirja. Jaz, mozoljast, 
s poševno poveznjeno čepico, ka-
zalec in sredinec iztegnjena v vic-
tory. Zamrznjen trenutek. Zrnce 
peska v peščeni uri. Vsak hip bo 
zdrsnilo skozi ozki vrat. Nekaj zrnc 
pozneje se bom otresel očetove 
roke. Mamin siiir, razpadel bo. Le 
kaj mu je, fantu. Pusti ga. Faza. Po 

resnici: raje nista hotela vedeti. Po 
resnici: raje nisem hotel, da bi ve-
dela. Sklenili smo pakt: raje nič ve-
deti drug o drugem. In to je ta pakt, 
ki družine že generacije povezuje. 
Nosili smo maske. Naši obrazi pod 
njimi so bili nerazpoznavni, ker so 
se zrasli z njimi. Bolelo bi, če bi si 
jih strgali. Tako bolelo, da bi bila 
bolečina razkritja svojega pravega 
obraza močnejša od bolečine, da 
se izogneš srečanju iz oči v oči. Že 
tisti jaz na fotografiji je to vedel. 
Vedel je, da ne obstaja boljši kraj za 
skrivališče, nobeno boljše zatočišče 
kot družina. To je prazen kvadrat, 
ki ostane, porumeneli robovi, če 
človek vzame sliko s stene. Nesli-
šno sem jo vrgel v smeti pred vrati. 
Se splazil nazaj čez hodnik v svojo 
sobo. Šele ko so se vrata za mano 
zaprla, sem se vprašal, ali ni mar 
tudi moj hikikomori-jaz, moja po-
polna ravnodušnost do sveta zgolj 
maškarada. Moj odgovor: utrujen 
sem.
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Minila sta dva dneva. Bobnanje de-
žnih kapelj. Skozi zavesni razporek 
sem videl, da je bilo nebo zašito. 
Nobene razpoke med oblaki na 
vidiku. Hodil sem gor in dol. Žival 

v kletki, ki sanjari o prostranstvih 
stepe. Vedno znova sem se dota-
knil rešetk, hladnega železa na 
hrepenečem kožuhu. Tretji dan 
sem končno prelisičil samega sebe 
in pobegnil. Kletka je bila zgolj mi-
sel.

S štrlečih streh je kapljala voda. 
Hodil sem, z dežnikom poševno 
pred sabo, v mokrih čevljih. MI-
LES TO GO. Nameraval sem iti vsaj 
mimo. Mimo brlečega svetlobnega 
napisa in morda ujeti bežni po-
gled. Morda. S tem »morda« v glavi 
sem se klatil, pobegla žival, morda 
lev ali panter, po cestah, ki sta jih 
bičala veter in dež. 

Tam spredaj bi moralo biti. 
»Morda« je prodrl v moje prsi in 
od tam v vse dele telesa, me vle-
kel naprej, vse do vrat in mimo 
njih, okrog vogala, okrog bloka. Ne 
vem natanko, kolikokrat. Kolikor 
se spomnim, sem prehodil milje 
daleč. Ko sem se končno dotaknil 
kljuke, hladnega železa na hrepe-
neči dlani, sem bil utrujen kot po 
dolgem potovanju. 
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TOREJ SI TI 
MOJA STAROSTNA 
MORA ZA NOCOJ? 

SEVEDA! 
JAZ SEM 

TVOJI STRAŠNO 
HITRI REFLEKSI 

Sudoku

Egiptovski mrtvaški 
prt prvič na dražbi 
V Parizu bo na dražbi več kot 3000 
let star egiptovski mrtvaški prt. 
Živobarvno poslikani mrtvaški prt je 
eden od približno dvajsetih danes 
poznanih, večina jih je razstavljenih 
v velikih svetovnih muzejih. Kot 
pravijo v avkcijski hiši Piasa, je vre-
dnost prta zaradi njegove izjemno-
sti težko oceniti.
Na tkanini z merami 29 x 21 
centimetrov, ki je bila položena na 
sarkofag preminulega, je podoba 
moškega po imenu Ta-nedjem, ki je 
umrl pred približno 3400 leti, piše 
francoska tiskovna agencija AFP.
Pot prta v avkcijsko hišo je nena-
vadna, saj je šel iz rok milijarderja v 
roke njegove nesrečne žene in nato 
ljubice. Zadnji korak pred dražbo je 
bil, ko ga je direktor avkcijske hiše 
Piasa Henri-Pierre Teissedre našel 
na domu priznane francoske pisa-
teljice in publicistke Jeanne Loviton, 
ki je umrla leta 1996. Lovitonova je 
bila ljubica nekaterih znanih mo-
ških, med njimi pesnika in filozofa 
Paula Valeryja in ameriškega milijar-
derja Arturja Sachsa, ki ji je podaril 
egiptovski mrtvaški prt. Tega je sicer 

Vrtimo globus

Drobna čebela prizemlji tudi največje letalo

Brane Maselj 
Fotografije Tomi Lombar

Na srečo je to mogoče le, ko je le-
talo varno prizemljeno, in je cevka 
instrumenta, ki med poletom na 
zunanji strani letala meri hitrost, 
višino in pritiske v zavojih, pri-
ročno skrivališče za žuželke. Ko 
pilota zaženeta ogromnega ptiča, 
ki je pravkar pripeljal iz hangarja 
za popravila, lahko le ugotovita, da 
instrumenti ne kažejo prav. Letalo 
znova prevzamejo letalski tehniki, 
ki še enkrat po natančno predpi-
sani proceduri pregledajo njegovo 
zunanjost in drobovje, elektronske 
in mehanske sklope. Končno izbe-
zajo na plan tudi slepega potnika 
iz pitostatične cevke, in letalo se 
po štiriurni zamudi končno dvigne 
med oblake.

Najprej varnost in kakovost
To se jim je resnično zgodilo pred 
dvema letoma, pripoveduje Maks 
Lobe, glavni izvršni direktor Adrie 
Tehnike, družbe, ki na Brniku skr-
bi za vzdrževanje in popravila letal. 
Skozi ogromen hangar, v katerem 
tisti hip hkrati »operirajo« tri le-
teče stroje, se sprehodimo prav na 
dan, ko so zaprli delovni nalog šte-
vilka 1000, in sicer na letalu Airbus 
320. Tisoč pregledanih in ustrezno 

vzdrževanih letal v petletni zgodo-
vini družbe z 203 zaposlenimi je 
mejnik, na katerega so zelo pono-
sni. Ne brez razloga, kasneje pritrdi 
portugalski novinarski kolega An-
dré Garces, specialist za letalstvo 
in eden izmed povabljencev na 
proslavo tega mejnika. Portugalec 
meni, da je Adria Tehnika eno naj-
bolj kakovostnih podjetij za vzdr-
ževanje in servisiranje v Evropi. 
Družbo pozna, ker ji poleg najbolj 
znanih letalskih prevoznikov, kot 
sta Lufthansa in Swiss Air, svoja le-
tala občasno zaupajo tudi španske 
in portugalske letalske družbe.

»Vedno se najprej vprašam, ali 
neki postopek zagotavlja varnost 
in kakovost opravljene storitve. 
Šele ko dobim trikrat pritrdilni 
odgovor, in če za tem stojijo tudi 
ljudje, se odločim, da zadevo izpe-
ljemo. Varnost in kakovost sta v 
našem poslu na prvem mestu,« su-
gestivno pojasnjuje Tomaž Pečnik, 
vodja operativnega vzdrževanja, ki 

Adria Tehnika  Tisoč pregledanih in ustrezno vzdrževanih letal v petletnem obstoju družbe – Če je treba, napravijo tudi novo letalo
Z boroskopi preiskuje anatomi-
jo, a ne človekove, pač pa leta-
la: gleda v motor, kompresor-
je, pride povsod, v vse razpoke 
in zazna obrabe. Celo čebela jo 
zna zagosti, da ne dela »pito-
statika«, čeprav je za napake 
največkrat kriv človeški faktor.

V ogromnem hangarju je prostora za več letal.

Družbi bodo nastavile ogledalo

Jana Zupančič Grašič

Angela Bahovec, uršulinka, ki je na 
Balkan iz Anglije zanesla košarko, 
zaradi česar velja Škofja Loka za 
zibelko ženske košarke, poleg tega 
pa je imela na Loškem zelo velik 
vpliv na področju izobraževanja 
in šolstva. Marija Bračko, zdrav-
nica, ki je po drugi svetovni vojni 
skoraj desetletje sama skrbela za 
zdravje Ločanov in je postavila tr-
dne temelje loškemu osnovnemu 
zdravstvu, saj je zaslužna za posta-
vitev tamkajšnjega zdravstvenega 
doma, delovala je tudi v Centru 
slepih in slabovidnih, leta 1993 
pa postala častna občanka. In Fra-
nja Tavčar, aktivistka na področju 
pravic žensk, humanitarka in za-
vedna Slovenka. To so le tri izmed 
24 Ločank, o katerih je raziskava 
loškega Zavoda Tri potrdila, da bi 
zaradi njihovega dela in dosežkov 
pred njimi brez zadrege dali kapo 
dol. O projektu, ki bi opozoril na-
nje, je trojica zavoda – Anka Pintar, 
Mojca Selak in Nina Arnuš – raz-
mišljala že dolgo časa, konkretneje 
začela stikati glave po novem letu, 
spomladi, po prijavi projekta, pa se 
z njim ukvarjati s polno paro. Pa 
dve kulturologinji (Nina in Mojca) 
ter filozofinja in sociologinja kul-
ture (Anka) nikakor niso kakšne 
zadrte feministke, le nekoliko jih 
je – tako kot tudi še nekatere dru-
ge – (z)motilo, da v Aleji zaslužnih 
Ločanov, ki se z novimi kipi dopol-
njuje že od leta 2000, ni niti ene 
same ženske. Ob Osnovni šoli Ško-
fja Loka Mesto je namreč na zele-
nici postavljenih deset kiparskih 
upodobitev umetnikov, učenjakov 
in drugih pomembnih zgodovin-
skih osebnosti, ki je vse, a vsako na 
drugačen način in na podstavkih 
iz različnih kamnin izdelal Metod 
Frlic. Tako so čast izkazali slikar-
jema Ivetu Šubicu in Antonu Až-
betu, kiparju Tonetu Logonderju, 
zgodovinarju Pavletu Blazniku, ge-
ografu Francetu Planina, književ-
niku Tinetu Debeljaku, pobudniku 
poštne znamke Lovrencu Koširju, 
sociologu Borisu Ziherlu, pobu-
dniku in vodji upora v Judenbur-
gu v Avstriji Antonu Hafnerju ter 
zdravniku Viktorju Kocijančiču. 

Brez šovinizma in seksizma
To so nedvomno ugledni in vpliv-
ni ljudje, ki so ime mesta ponesli 

tudi na nacionalno raven, zato ni 
čudno, da so se znašli na seznamu 
Muzejskega društva Škofja Loka, 
kjer je leta 1992 tudi vzniknila 
ideja o ustanovitvi Aleje zname-
nitih Ločanov. Prvi kip so sicer 
postavili šele leta 2000, zbirko 
nato dopolnjevali, nazadnje lani, 
in jo leta 2013 tudi preimenovali 
v Alejo zaslužnih Ločanov. To je 
po mnenju njenega pobudnika, 
Alojzija Pavla Florjančiča, preo-
zek in manj primeren izraz, no, 
za nekoliko preozkega pa bi lahko 
označili tudi izbor devetnajstih 
nominirancev, med katerimi ni 
bilo nobenih žensk. »Pa ne zaradi 
šovinizma ali seksizma. V stole-
tjih, ko se ženske pač niso poja-
vljale v javnosti, se je res ustvarilo 
tako spolno neravnovesje 'zaslu-
žnikov', da po kriterijih pravilni-
ka ženske kandidatke preprosto 
niso nabrale dovolj točk. To je 
povedano zelo grobo, ampak taka 

so dejstva,« je dejal Florjančič in 
dodal, da so se sicer v njihovem 
širšem naboru 75 »znamenitih 
Ločanov« znašle tudi ženske. »A 
Muzejsko društvo je samo eden 
izmed predlagateljev – kot vsa 
druga društva in širša javnost –, 
medtem ko so končne od-
ločitve o postavitvi obele-
žij posameznim osebno-
stim od leta 1999 v celoti 
v pristojnosti občine ozi-
roma občinskega sveta.« 
Odlok o postavitvi obeležij 
v alejo sicer pravi, da jih 
bodo postavili osebam, ki 
so bile rojene ali so živele 
na Škofjeloškem in so prispevale 
v zakladnico dosežkov na različ-
nih področjih, med njimi pa so, 
kot je poudaril Florjančič, tako 
osebe moškega kot ženske spola. 
A zadnjim s svojimi dosežki doslej 
očitno še ni uspelo prepričati ob-
činskih mož.

Poglobljeno iskanje podatkov
In tukaj nastopi trojica iz Zavo-
da Tri, ki želi s svojim projektom 
spodbuditi premislek in odpirati 
obzorja o enakopravnosti žensk v 
javnem življenju. A raziskava, ki 
so jo zagnale s pomočjo študentke 

s FDV, Lare Fajfar – ta je proučeva-
la predvsem obstoječo literaturo 
–, pomagale pa so tudi kustosinja 
Loškega muzeja Biljana Ristić in 
etnologinja Katja Jezeršek, ni bila 
lahka, saj je o ženskah, pomemb-
nih za loško dolino in širše, v resni-
ci zelo malo podatkov. Še najbolj 

dostopni so bili tisti o Tavčarjevi 
ženi – morebiti ravno zato, ker je 
bila življenjska družica tako ugle-
dnega književnika –, medtem ko so 
jih iz uradnih virov s težavo zbrale 
o drugi končni izbranki, zdravnici 
Mariji Bračko, čeprav je ta premi-

nila šele pred dobrim 
desetletjem. »Celo v 
zdravstvenem domu, ki 
ga je postavila na noge, 
so imeli zgolj eno nje-
no fotografijo, pa še to 
v družbi kolegov, tako 
da smo večino podatkov 
nabrale s pomočjo nje-
nih sorodnikov,« je po-

vedala Nina Arnuš. Pri identifika-
ciji potencialnih kandidatk so bile 
pozorne predvsem na njihov pozi-
tivni vpliv na družbo v preteklosti, 
pomen in vrednost njihovega dela, 
pripravile so krajše opise njiho-
vih zaslug, jih predstavile na dveh 
posvetih, na tej podlagi pa izbrale 

trojico, ki jo bodo danes popoldne 
predstavile na prav poseben način, 
z umetniško instalacijo. 

Spogledovali se bodo
»To je angažirana umetnost, s ka-
tero želimo opozoriti na problem 
neenakovrednega reprezentira-
nja žensk v javnosti,« so povedale 
in kot nalašč se je za najprimer-
nejšo lokacijo v mestu izkazal 
prav prostor skorajda neposredno 
nasproti moškim kipom v aleji. 
In sedanji najemnik te lokacije 
se je z načrti deklet povsem stri-
njal. Tam bodo danes postavile tri 
skulpture, ki jih je zasnovala Jana 
Jocif, material zanje pa so dobile 
kar v centru za ponovno uporabo 
Fundacije Vincenca Drakslerja. 
»To so ogledala, na katerih bodo 
silhuete oziroma obrisi vseh treh, 
Bahovčeve, Bračkove in Tavčarje-
ve, na podstavku njihova imena 
in krajši opisi, kdo so bile in za-

kaj bi si tudi same zaslužile biti 
v obstoječi aleji. In ko se boš za-
gledal v ogledalo, boš videl sebe. 
Za spodbudo! In v razmislek!« je 
pojasnila Anka.

»S tem namreč nastavljamo ogle-
dalo družbi, da se vpraša, kaj prav-
zaprav pomeni, da so v loški aleji 
zaslužnih le moški. In, ali niso mor-
da tudi za temi moškimi ženske, ki 
sicer niso nikdar dosegle nečesa, 
kar bi bilo javno priznano, so bile 
pa pomembne pri grajenju uspeha 
moškega, ob katerem so stale. Ali, 
kot se je vprašala ena od udeleženk 
javnega posveta: bi bil morebiti Ivan 
Tavčar brez svoje Franje le Ivanček? 
A naša družba pač določa, kaj je in 
kaj ni vredno obeležitve, in pri pro-
jektu smo tudi same na neki način 
sprejele ta merila, saj smo izbrale 
ženske, ki jih zaznamujejo javno 
priznani dosežki kot posledice nji-
hovega dela. Tisto, kar se dogaja 
doma, očitno ni dovolj pomembno, 
kar dokazuje tudi slabo popisana 
zgodovina vsakdanjega življenja. 
A ta projekt ne bo le enkratni do-
godek, to razsvetljevanje namreč 
nameravamo peljati naprej,« je od-
ločna Mojca.

Tri tedne … ali manj
Bo pa instalacija le začasna, saj 
bodo ogledala postavljena največ 
tri tedne, »če se ne bo nadnje že prej 
kdo spravil, jih odnesel, uničil ...«, 
je pojasnila Nina. »Ker gre vseeno 
za provokacijo, razburkanje statusa 
quo. Zato pričakujemo reakcije, tudi 
negativne, a v to smo šle in gremo 
povsem zavestno.« Temu primerno 
je trojka iz Zavoda Tri, ki organizi-
ra in izvaja trajnostne skupnostne 
prakse ter je regionalno stičišče in 
podpora nevladnim organizacijam 
na Loškem, Gorenjskem in širše, iz-
brala tudi govornika na odprtju za-
časne Aleje znamenitih Ločank. To 
bosta Metka Roksandić, voditeljica 
društva Ženski lobi, ki se zavzema 
za enakopravnost žensk, in Tomaž 
Deželan, FDV, raziskovalec temati-
ke, ki obravnava vprašanje spola v 
politiki. 

Očitno je tema tudi v 21. stoletju 
še vedno povsem aktualna in mo-
rebiti bo umetniška akcija v Škofji 
Loki vplivala na poglede tudi s ka-
kšnega drugega zornega kota kot 
doslej. »Sam bi bil vsekakor za to, 
da bi nasproti Aleje znamenitih 
Ločanov postavili Alejo znameni-
tih Ločank, in v tem se popolno-
ma strinjam s pobudo Zavoda Tri. 
Upam le, da to ne bo trajalo osem 
let, kot je trajalo za Alejo zname-
nitih Ločanov,« je dejal pobudnik 
obstoječe in, kot je dejal, tudi pod-
pornik Aleje znamenitih Ločank, 
Alojzij Pavel Florjančič. »To bi bil 
velik prispevek k enakopravnosti 
žensk, in to ne samo v Loki in v 
Sloveniji. Svetovna potnica Alma 
Karlin bi bila ponosna na loške 
ženske!«

Aleja znamenitih Ločank  Nasproti desetim kipom moških bodo začasno stale tri upodobitve pomembnih Ločank – Odprtje danes ob 17. uri
Aleje znamenitih meščanov 
niso redkost in tudi v Škofji 
Loki jo imajo. Vendar tam med 
desetimi postavljenimi upodo-
bitvami ni niti ene ženske. Eki-
pa Zavoda Tri bo z današnjo 
umetniško instalacijo opozorila, 
da so tudi številne Ločanke pu-
stile neizbrisen pečat na druž-
benem in kulturnem področju.

Z leve Anka Pintar, Mojca Selak in Nina Arnuš – ekipa Zavoda Tri, ki je letos ustanovila tudi zadrugo Breja preja, v podporo brezposelnim. Foto Mavric Pivk

Kdo je stal za vsemi temi 
moškimi, ki so dobili 

spomenik? Bi bil morebiti 
Ivan Tavčar brez svoje 

Franje le Ivanček?
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