Z Društvenimi dnevi promoviramo
veganstvo kot politično gibanje, ki zahteva
odpravo vseh sistemov zatiranja in
prevlade. Zagovarjamo politiko popolne
osvoboditve in verjamemo, da ultimativno
pravičnostna pozicija ne dopušča izključitve
živali.

Organizator:
ZaŽivali!

Podpornik:
Knjižnica Rotovž

ZaŽivali! vabi na:

Društvene dneve 2018
28. junij–1. julij

ZaŽivali!, društvo za uveljavitev njihovih pravic
info@zazivali.org

Na slepo je posegel človek v neznano življenje
in je bil ubijalec.
(Ivan Cankar)
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Program
ČETRTEK, 28. junij 2018, Knjižnica Rotovž
Večnamenska dvorana (2. nadstropje), Rotovški trg 2, Maribor
19.00
– Ali ste že videli, kako umirajo muhe?
– Ne!
– Torej glejte!
Performans po motivih Cankarjevih črtic iz Tujega življenja
Izvajalka in izvajalca: Maja Bernik, Izidor Gavez in Tomaž Podbevšek

Program
svojem življenju, ali toliko bogate in koristne učenosti, kakor jo daje svojim
učencem enajsta šola pod mostom, nisem zadobil nikjer in nikoli.” Ustavile_i
se bomo še pri Cankarju pogosto omenjeni cerkvi sv. Trojice, pri njegovi
spominski hiši Na klancu št. 1 in pri stavbah, v katerih je v različnih obdobjih prebivala Cankarjeva družina. Prijeten sprehod bomo zaključile_i v
Močilniku, ob izvirih reke Ljubljanice, kjer se bo odvil poseben literarni
dogodek. Sledilo bo poznopopoldansko vegansko kosilo v gostilnici Stara
kašča. Okvirna cena obroka je 10 evrov. Društvo bo pripravilo tudi vegansko popotnico.
Ker se bomo na Vrhniko odpeljale_i z osebnimi vozili v lastni režiji, se nam
lahko pridružite tudi na kateri drugi lokaciji na relaciji Maribor–Vrhnika.

PETEK, 29. junij 2018, Zavod za zaščito rejnih živali Koki

Povratek je predviden v večernih urah.

Delovna akcija

Vse zainteresirane prosimo, da se za pohod evidentirate do petka, 29. junija,
na info@zazivali.org. Prav tako se nam oglasite, če bi želele_i še katere
druge informacije o pohodu.

Zbirališče: KC Pekarna ob 15.30
Pripravile_i bomo hlevček za kravo Miko in vola Miška (pospravile_i
odvečni material, postavile_i električnega pastirja). Kdor bo želel, bo lahko
pomagal okopavati njivo, zasajeno s peso za pujske.
NEDELJA, 1. julij 2018
Vrhnika
Pohod po Cankarjevi literarni poti
Zbirališče: KC Pekarna ob 8.00
Dolžina poti: 4 km
Pohod bomo pričele_i v središču Vrhnike, pri spomeniku sedečega Ivana
Cankarja. Nekoč je Cankar v družbi dejal: “Ko bom jaz imel spomenik,
hočem takega, da bom sedel, ne maram stati.” Spomenik Mislec je delo
kiparja Iva Jurkoviča in je bil slavnostno odkrit leta 1930. Sprehod po poti
Cankarjeve mladosti nas bo med drugim pripeljal do “enajste šole pod
mostom”, znanega zbirališča vrhniških otrok, ki so si tam pridobivali življenjske izkušnje. O nabrežju pod znamenitim mostom čez plitvine
Ljubljanice je Cankar v Mojem življenju zapisal: “Mnogokaj sem študiral v

NEDELJA, 1. julij 2018, Močilnik
Izvir Ljubljanice, Vrhnika
13.00
Na slepo je posegel človek v neznano življenje
Kadar govorimo o Cankarju, redko omenjamo njegov odnos do živali, saj se
ta vidik pogosto potiska v polje marginalnega. Cankar je v svojih črticah, ki
jih je napisal od leta 1912 do 1914, lucidno prikazal izkoriščanje živali in
obsodil človekovo nasilno, kruto in surovo vdiranje v živalsko življenje.
Črtice omogočajo večnivojsko branje, kjer na različnih nivojih vstopajo v
ospredje različne zatirane skupine. Kako se kaže družbena pomembnost
črtic danes? Ali jih lahko razumemo kot poziv h kritični zavesti in transformativni viziji sveta? Kako lahko črtice razumemo z vidika kritičnih animalističnih študij? Kako se v njih prepletajo različne oblike strukturnih
neenakosti? O tem bosta spregovorila komparativistka, ekokritičarka in
pesnica Tanja Badalič in slovenist Tomaž Podbevšek, ki je diplomiral na področju Cankarjevih črtic, ki tematizirajo živali.

