Obvestilo za javnost: Maribor ponovno obogaten s spomini meščanov
V sredo, 23.4., so clani Kulturnega društva Mladinski center IndiJanez izvedli akcijo poimenovano
Ovekovecimo spomine. Akcija je bila prvic izvedena lani novembra v okviru Evropske prestolnice Mladih 2013,
ko je doživela izjemno pozitiven odziv, zato so se v društvu odlocili akcijo ponoviti.
Z zbranimi napisi, ki so jih prispevale vse generacije so opremili razlicne tocke, vecinoma v ožjem mestnem
jedru.
Tocke oznacujejo mesto dogodka, ki je bilo za posameznega mešcana posebnega osebnega pomena. Na
Grajskem trgu tako najdemo spomin 43-letnega Bojana: „Na tem mestu sem izvedel, da bom postal ocka“,
custevno nabit je tudi spomin 32-letne Dunje, ki se nahaja ob Veliki kavarnici na Glavnem trgu in pravi: „Na
tem mestu mi je mama povedala, da je moja sestra posvojena.“
Precej spominov je vezanih na zmenke, prve poljube, prva srecanja („Tukaj sem spoznala zdaj že pokojnega
moža Edvina. Podaril mi je robec z njegovim imenom“, Fanika, 75 let) simpatije, pivske podvige, neljube
pripetljaje kot so padci v Dravo (ki jih je ocitno vec kot bi si mislili, saj so jih v društvo ob zajetju vec kot sto
spominov zabeležili štiri) ter tudi doživljanja dolocenih lokacij v Mestu – na Poštni ulici na primer najdete
ovekovecen spomin „Edino tu imam obcutek, da je Maribor živ“- Nataše, stare 27 let. Nekateri spomini so tudi
humorno obarvani, denimo - „Na tem mestu se je naša doga podriskala ravno pred kitajskimi turisti, ki so
slikali Kužno znamenje. Ponudili so mi robcke.“- Nejc, 22 let. Spomini starejših posegajo v zgodovino in
koticke, ki se jih mlajši ne spominjajo vec, saj so jih zamenjale druge stavbe. Tako beremo: „Tukaj je stal Plavi
9.“ ipd.
V Kulturnem društvu Mladinski center IndiJanez bodo zbrane spomine skupaj s spomini iz prve akcije v
naslednjih tednih umestili tudi na spletno stran www.hieroglifi.net, kjer bodo tocke spominov s tem dodatno
digitalno dokumentirali in jih postavili na spletni zemljevid. Spletna stran je zasnovana tako, da lahko spomine
(skupaj z ostalimi kategorijami pisnega izražanja, ki jih dokumentirajo), ljudje vnašajo sami.
Akcija v mestu je sicer primer ulicne intervencije, ki na zanimiv nacin doda vrednost mestnim kotickom, ki se
vecini mešcanov morda zdijo brezpomenski ali pa spominja na minulo dogajanje v mestu in nekdanje prostore
druženja. V društvu upajo, da bodo napisi, ki bodo tla krasili do 9.5., spodbudili tudi medgeneracijski dialog.
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