
Povzetki poglavij

1. poglavje ...ČIKAGO JUGOSLAVIJE : kratek oris 
družbene topografije vasi Cerić in mesta Vinkovci

Prvo poglavje ponuja vpogled v družbeno topografijo vasi Cerić in
mesta Vinkovci. Fokus poglavja je na obdobju od konca sedemdesetih
let  prejšnjega  stoletja  do  razpada  SFRJ.  Poglavje  poskuša
prikazati prostorjenje underground-punk-rock praks Vinkovcev skozi
zorne kote posameznikov, ki so bili na tak ali drugačen način del
tega časa in prostora. 

2. poglavje ...I TAKO SMO SE MI UPOZNALI... : prvi stiki, srečanja
  in preučevanja 

Drugo poglavje nas seznani s sogovorniki, ki so tako ali drugače
poznali  Ivico  Čuljka.  Poglavje  ponuja  spomine  in  zgodbe  prvih
srečanj, navdušenj in  nadaljnih sodelovanj, prav tako pa osvetli
nekaj dosedanjih preučevanj življenja in ustvarjanja Ivice Čuljka.

3. poglavje ...NAŠA STRUČNA SPREMA JE UVIJEK BILA SPREMA NA SVE : 
  Kečerji in njihovo izročilo

Tretje poglavje ponudi zgodbe dveh bratov in nečaka Ivice Čuljka.
Središče  poglavja  tako  predstavlja  družinsko  izročilo  o
življenjski  zgodbi  in  delu  Ivice  Čuljka.  Nekaj  spominov  o
legendarnem rojstnem dnevu v domači vasi Cerić poda tudi nekaj
njegovih prijateljev. 

4. poglavje ...TUČENJE ORASA U ŠKOLI : leta odraščanja in mladosti

Četrto  poglavje  je  poglavje  mladosti  Ivice  Čuljka.  Ponuja  nam
zgodbe vezane na obdobje osnovne šole in gimnazije, seznanjanje z
umetniškimi praksami, glasbami in življenjskimi sokovi.
 
5. poglavje - ...'OČEŠ TI PJEVAT U POGREBU? : zasedba pogreb x

Peto poglavje predstavlja zgodbe o zasedbi Pogreb X, prvemu bendu
v katerem je sodeloval Ivica Čuljak. Ponuja nam zgodbo o začetkih
banda, značilnih nastopih, prenehanju sodelavanja z Ivico Čuljkom,
vplivu banda in njegovem današnjem razumevanju. 

6. poglavje - ...ŽIVOTNA SITUACIJA KOJA SE DOGODILA : situacija 
         Milan Čengić

Šesto  poglavje  osvetljuje  umor  Milana  Čengića,  dejanje,  ki  je
močno vplivalo na nadaljnje življenje in ustvarjanje Ivice Čuljka.
Poglavje nam ponuja nekaj zgodb, različic in tolmačenj nesrečnega
dogodka v Hotelu Slavonija.

7. poglavje - ...LUD DA BI BIO SLOBODAN : preiskovalni zapor in 
psihiatrična bolnica



Sedmo  poglavje  prikazuje  življenje  in  ustvarjanje  v  totalni
instituciji – preiskovalnem zaporu in psihiatrični bolnici. Skozi
pričevanja njegovih prijateljev, ki so ga obiskovali in se v tem
obodbju družili z njim, osvetljuje življenje in delo Ivice Čuljka
v primežu totalne institucije.

8. poglavje - ...KAO FACEBOOK AKO NE JAĆI I BOLJI : moč pisem in
fanzinov

Osmo  poglavje  predstavlja  pomen  dopisovanj  in  fanzinaštva  na
primeru  Ivice  Čuljka.  Zgodbe  in  spomini  sogovornikov,  ki  so
ustvarjali  fanzine  ali  pa  bili  njihovi  bralci,  nam  osvetlijo
pomen, potrebo in moč pisma in svojega časopisja. 

9. poglavje  ...ODREŽI NAREŽI ZAREŽi : koncertne in uprizoritvene 
prakse

Deveto  poglavje  ponudi  pričevanja  in  tolmačenja  vezana  na
koncertne  in  uprizoritvene  prakse  Ivice  Čuljka.  Fokus  poglavja
predstavljajo  koncerti  in  samodestruktivni  performanci  tako  iz
izvedbenega kot konceptualnega zornega kota.

10. poglavje  ...JA SAM MISTERIJA : Ivica Čuljak, Kečer 2 in Satan
Panonski

Deseto  poglavje  osvetljuje  večslojnost  Ivice  Čuljka.  Skozi
pričevanja  prijateljev,  znancev  in  bratov  poskuša  prikazati
kompleksnost življenjskega nazora, ustvarjanja in delovanja Ivice
Čuljka. 

11. poglavje ...KAKO JE PUNKER BRANIO HRVATSKU : vojna

Enajsto  poglavje  prikazuje  življenje  Ivice  Čuljka  po  odhodu  iz
psihiatrične bolnice. Poglavje osvetljuje obdobje tik pred in med
vojno ob razpadu Jugoslavije. Zgodbe in pričevanja orisujejo tako
njegovo glasbeno kot tudi siceršnje delovanje v tem temačnem času.

12. poglavje ...KO JE UBIO SATANA : zgodbe o smrti

Dvanajsto  poglavje  ponuja  različne  zgodbe  o  nikoli  docela
pojasnjeni  smrti  Ivice  Čuljka  in  tako  osvetljuje  nekaj  vidikov
njegove misteriozne smrti. 

13. poglavje  ...TEK KAD UMREM JA ČU BITI ŽIV : mitologija in 
nesmrtnost v pop kulturi

Sklepno  poglavje  se  ukvarja  z  vprašanjem  mitologije  vezane  na
življenje  in  delo  Ivice  Čuljka.  Nastalo  mitologijo  poskuša
postavljati v kontekst popularne kulture.  


