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COCKTA V CLEVELANDU
Luka Zibelnik

V sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem, Veleposlani{tvom Republike 
Slovenije v Washingonu, Clevelandsko dr`avno univerzo ter tamkaj{njim lektoratom 
slovenistike in Slovenskim muzejem in arhivom je lani pri{lo do gostovanja razstave o 
pija~i na{e in va{e mladosti, Cockti. 

Na~rtovanje gostovanj razstav ponavadi predstavlja kar zajeten kup te`av, 
~emur pa v tem primeru zaradi dobre volje vi{je kustodinje Adele Pukl in SEM 
ni bilo tako. Razstavo so prevedli in pripravili za muzejske potrebe, natisnili 
plakate, v Cleveland pa je prispela s pomo~jo veleposlani{tva, saj je pripotovala v 
diplomatskem kontejnerju. 

Cockta ni neznanka v Clevelandu, saj se jo lahko kupi v mnogih trgovinah z 
etni~no prehrano. Bolj je bila za obiskovalce zanimiva zgodba o njenem nastanku 
in pomenu v slovenski dru`bi. Ob odprtju razstave, ki je bilo v Slovenskem 
muzeju in arhivih v Clevelandu, 14. decembra 2016, so obiskovalci ob predavanju 
o marketin{kih strategijah Cockte in Coca-Cole u`ivali v poku{anju pija~e in 
ogledovanju razli~nih reklamnih materialov ter videov. Predavanje je pripravil 
lektor Luka Zibelnik, ki je v ta namen predstavil fenomen ostalgije. 

Odzivi publike so bili izjemno pozitivni, predavanja in odprtja so se udele`ili 
generalni konzul RS Andrej Rode z dru`ino, profesorji s clevelandske dr`avne 
univerze, {tudenti slovenskega jezika in predstavniki slovenske skupnosti. 
Razstava je bila odprta naslednje tri mesece, v tem ~asu pa si jo je ogledalo lepo 
{tevilo obiskovalcev muzeja. 
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Vitrina o Cockti v Slovenskem muzeju in arhivih v 
Clevelandu (foto: Adela Pukl, 2017)

Sodelovanje s Slovenskim etnografskim muzejem se je s to razstavo pri~elo, 
ni pa se zaklju~ilo. @e po nekaj mesecih smo ob kurentovanju, ki je v Clevelandu 
postalo pravi festival, organizirali gostovanje nove razstave v slovenskem in 
angle{kem jeziku z naslovom Pust krivih ust: pustna dedi{~ina Slovenije in 
predavanja Adele Pukl. Pustno razstavo sta v sklopu Slovenskega etnografskega 
muzeja kot Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dedi{~ine v sodelovanju z 
Lutkovnim gledali{~em Ljubljana pripravili Adela Pukl in Anja Jerin. Na njej je 
predstavljen del slovenske pustne dedi{~ine, med kurentovanjem pa si jo je ogledalo 
ve~ sto ljudi. Razstava je maja odpotovala na veleposlani{tvo v Washingtonu, kjer 
je bila postavljena skupaj z razstavo o Cockti ob dnevu odprtih vrat. 

Tudi v prihodnje v Slovenskem muzeju in arhivu ter slovenskem lektoratu 
z veseljem pri~akujemo nova gostovanja in razstave Slovenskega etnografskega 
muzeja. S tovrstnimi sodelovanji se {iri znanje o Sloveniji ter predstavlja na{a 
dedi{~ina in kultura tudi preko lu`e. 
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Razstava Pust krivih ust na Veleposlani{tvu Republike Slovenije v Washingonu (foto: Arhiv 
Veleposlani{tva Republike Slovenije v Washingtonu, 2017) 


