
MESTNO NABREŽJE - Mednarodni shod tetovatorjev Tattoo Expo

Nekoč so bile tetovaže
za motoriste in zapornike,
danes pa je to umetnost

Več kot sto tetovatorjev iz različnih
evropskih držav, mojstri poslikave telesa,
prodajalci našitkov in poslikanih majic,
mojstri piercingov ... Vse to je pod eno
streho združila deseta mednarodna te-
tovatorska konvencija Tattoo Expo. Že
včeraj popoldne, ko so v nekdanji ribarnici
odprli prireditev, so obiskovalci razstavni
prostor napolnili do zadnjega kotička.
Nekateri so si samo ogledovali mojstro-
vine, drugi so trpeli na ležalnikih. Za po-
polno tetovažo smo videli tudi stiskanje
zob in kakšen kisel nasmešek. Organiza-
torji, potetovirani od pet do glave, so
nam zagotovili, da vsi tetovatorji upora-
bljajo material za enkratno uporabo.

Strojčki so brneli ves čas in rado-
vedneži so z zanimanjem spremljali na-
stajanje izbranih motivov. Najboljše te-
tovaže, ki spadajo v kategorijo umetniških
presežkov, bodo nagradili. Kdor misli,
da to umetnost izvaja več moških kot
žensk, se moti. Na tržaški konvenciji je
število ženskih in moških mojstrov teto-
viranja skoraj uravnoteženo. Več o tej
umetniški zvrsti nam je zaupal Tomaž
Kocmur, ki skupaj s soprogo Urško Gor-
janc Kocmur v Ljubljani vodi studio
Uriela Tattoo. Po njegovem je tržaška
konvencija odličen dokaz, da se je odnos
do tetoviranja spremenil. »Včasih so se
konvencije delale v kleteh, danes v gale-
rijskih prostorih. Včasih se je tetoviranje
povezovalo z motoristi in zaporniki. Da-
nes si ljudje del svoje življenjske zgodbe
želijo vrisati na kožo,« je razložil zgovorni
Tomaž, ki se kot razstavljavec prvič ude-
ležuje tržaškega shoda. Z Urško se pos-
večata predvsem projektni vrsti tetovi-
ranja, za katero je nujno potrebno slikar-
sko znanje. »Pri tej tehniki je zelo po-
membno senčenje, če nimaš slikarskega
znanja, potem ne obvladaš senčenja,« je
pojasnil Tomaž in v isti sapi dodal, da za

drugo vrsto tetoviranja, ki se imenuje
prerisovanje, potrebuješ le mirno roko.
Med najinim klepetom je Urška ustvarjala
zanimiv kozmični motiv. Fant, ki je trpel
na stolu, je povedal, da je to njegova prva
tetovaža in da ga mašinica skeli.

Tetovatorski shod pa še zdaleč ni
samo brnenje mašinic in spremljanje sti-
skanja zob. Predvsem gre za druženje,
kjer pogovore prekinja glasen rockabilly

in modeli za telesno poslikavanje. Ob
našem obisku je nastajal čudovit model
– kuščar na ženskem telesu. Kdor bi rad
imel vpogled v kulturo, za katero – vsaj
glede na vedno večjo priljubljenost teto-
važ – ne moremo več reči, da je alterna-
tivna, lahko to storijo danes in jutri.
Vstopnica stane 12 evrov, za otroke do
13. leta je vstop prost.

Sanela Čoralič

V nekdanji tržaški
ribarnici je opaziti
tetovaže za vse
okuse; levo Tomaž
Kocmur in Urška
Gorjanc Kocmur iz
Ljubljane, kjer
imata studio 
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TRST - Festival latinskoameriškega filma

Od čilske diktature
do Bolaña in »dneva
brez Mehičanov« ...

Festival so
predstavili včeraj 

v tržaški knjigarni
Ubik 

FOTODAMJ@N

Film, dokumentarec, roman ali esej
so kamenčki istega mozaika, ki kulturo
prikazuje kot sredstvo za razvoj vsakršne
skupnosti, menijo organizatorji tržaškega
Festivala latinskoameriškega filma. Želja,
ki jih po več kot treh desetletjih še vedno
poganja, je prav povezovanje italijanskega
prostora z latinskoameriškim. Ustanovi-
telj, direktor in diktator festivala, kot se
je šaljivo predstavil Rodrigo Diaz, je raz-
grnil program letošnje, že 32. izvedbe fe-
stivala: ta prinaša več kot 90 filmov iz
Argentine, Brazilije, Čila, Dominikanske
republike, Hondurasa, Kube, Mehike,
Peruja, Salvadorja in Venezuele.

Med posebnimi dogodki velja ome-
niti celovečerni film A nuestros héroes,
splet šestih zgodb, s katerim se režiser
Alex Quiroga poklanja filmskemu moj-
stru Alfredu Hitchcocku. Tu je še doku-
mentarni film Roberto Bolaño. La batalla
futura, prvi del trilogije, posvečene veli-
kanu sodobne čilske literature, v katerem
režiser Ricardo House, ki bo prisoten na
festivalu, predstavlja Bolañovo mladost
v Mehiki. Med uglednimi gosti tržaškega
festivala bo tudi Ignacio Agüero, posve-
čena mu je namreč letošnja retrospektiva.
Agüero, priznan dokumentarist, portre-
tira grozljiva protislovja polpretekle čilske

zgodovine, širši publiki pa je znan tudi
po svojem sodelovanju pri znameniti
kampanji opcije »NO«, ki je na plebiscitu
leta 1988 zmagala in postavila konec
petnajstletnemu režimu generala Augusta
Pinocheta (tej kampanji je pred leti Pablo
Larraín posvetil film NO). Agüero danes
velja za enega izmed mojstrov komuni-

kacije, ki temelji na binomu beseda-
slika. Z retrospektivo želijo organizatorji
festivala pripomoči k širšemu poznavanju
dela tega filmskega ustvarjalca.

Program Okno v sedanjost, novost
letošnje izvedbe, si je Diaz zamislil zato,
da bi dodatno poudaril namen festivala,
torej razkrivanje tega, kar se dandanes
dogaja v Latinski Ameriki. Festival bo
tako v Trst z dokumentarnim filmom
Berta vive popeljal glas Berte Cáceres,
prejemnice prestižne nagrade Goldman,
nekakšne Nobelove nagrade za naravo-
varstvenike, ki je bila leta 2015 okrutno
umorjena. Kaj bi se v Kaliforniji zgodilo,
če bi naenkrat zmanjkal družbeni in de-
lovni doprinos mehiških priseljencev,
razkriva dokumentarec Un día sin me-
xicanos mehiškega režiserja Sergia
Araua. Svet filma se večkrat spogleduje
s književnostjo, na filmskem platnu bo
tako na primer zaživel roman Pedro Pá-
ramo mehiškega avtorja Juana Rulfa, ki
ga je v filmsko govorico leta 1967 prelil
Carlos Velo … Skratka – vsak filmski
sladokusec bo v pestrem programu
zlahka našel kaj zanimivega!

Slavnostno odprtje festivala bo v
soboto, 18. novembra, ob 20. uri v
Mednarodnem centru za teoretično fiziko
(ICTP) s projekcijo dokumentarnega fil-
ma Tango en París, recuerdos de Astor
Piazzolla, ki ga je Rodrigo H. Vila ustvaril
ob 25-letnici smrti znamenitega sklada-
telja s številnimi arhivskimi posnetki, v
katerih se pojavljajo osebnosti kot Mer-
cedes Sosa, Charles Aznavour, Atahualpa
Yupanqui in Julio Cortázar. Ostale pro-
jekcije se bodo zvrstile med 21. in 26.
novembrom v dvorani gledališča Miela.
Celoten program bo objavljen na spletni
strani www.cinelatinotrieste.org. (maj)

Skrb za zdravo življenje
V KRD Dom Briščiki v Briščikih je bil v sredo gost mednarodno pri-

znani slovenski svetovalec za zdravo hrano in neodvisni raziskovalec pre-
hranskega razstrupljanja organizma in posta Marjan Videnšek. Res števil-
nemu občinstvu je raziskovalec – ki se več kot 20 let ukvarja s postenjem
in svoje znanje prenaša na ljudi – predstavil koristne učinke periodičnega
postenja in uživanja polnovredne, zlasti rastlinske oz. surove hrane;
slednji blagodejno vplivata na pomlajevanje in obnavljanje organizma,
krepita zdravje in zagotavljata kakovostnejše življenje, ne glede na starost.

V Domu Briščiki se je zbralo veliko radovednežev FOTODAMJ@N

Ignacio Agüero



več fotografij na
www.primorski.eu
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